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51252902 :   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คําสําคญั   :   ความภกัดี/สถานศึกษาขนัพนืฐาน 
 จิตตานนัท์  สขุสวสัด ิ: การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดตี่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษา 

ขนัพนืฐาน. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู และผศ.ว่าทีพ.ต. ดร.นพดล  เจนอกัษร. 258 หน้า 

 
 งานวิจยันีมวีตัถปุระสงค์เพือทราบ 1. ตวับ่งชีปัจจยัความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั

พนืฐาน 2. รูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน และ 3. ผลการ
ยืนยนัรูปแบบความภกัดีต่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จํานวน 114 โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  คน ครู 
จํานวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติทีใช้คือ 

ความถี ร้อยละ ค่ามัชฌิชเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์เนือหา  

 ผลงานวิจยัพบว่า 

 . ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า มี  ตัวบ่งช ี
กล่าวคือ 1) การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน ) การเป็นสมาชิกทีดี ) การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน ) การสือสารและ
การประสานงาน ) การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง ) ความเชือมนัและไว้วางใจกัน ) การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จัก 
และ ) ระบบการทํางานทีดี โดยทีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานเป็นตวับ่งชแีรก สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อย
ละ .   รองลงมา คือตวับ่งชกีารเป็นสมาชิกทีดี และการกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ .  และ .  ตามลําดบั และในภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ .  
  . รูปแบบความสมัพนัธ์ของตวับ่งชขีองปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 
พบว่า ปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐานมีความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล โดยมี
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร  คู่ โดยทีปัจจยัด้านการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน และการเป็นสมาชิกทีดี มคีวามสมัพนัธ์ต่อ 
ความเชือมนัและไว้วางใจกัน และระบบการทํางานทีดีอย่างมนียัสําคญัทางสถิติทีระดบั .    
  . ผลการยืนยันรูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
พบว่า ผู้ เชียวชาญให้การสนับสนุนยืนยันว่าตัวบ่งชีของปัจจัย  ด้านได้แก่การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การเป็น
สมาชิกทีดี การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน การสือสารและการประสานงาน การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง ความเชือมนัและ
ไว้วางใจกัน การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จัก และระบบการทํางานทีดี มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศึกษาขนัพนืฐาน ร้อยละ  อีกทงัผู้ เชียวชาญยงัได้เสนอแนะว่า ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานต้องควบคู่ไปกับด้านความเต็มใจในการเป็นสมาชิกทีดี และด้านระบบการทํางานทีดี  ส่วนด้านความเชือมนัและ
ไว้วางใจกันนนั ต้องให้ความสําคญักับองค์ประกอบของสมาชิกทกุคน การสร้างแรงจงูใจ และผู้บริหารควรเป็นตวัอย่างใน
ด้านการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลทีดี 
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51252902  : EDUCATIONAL ADMINISTRATION BRANCH 
Key Words: LOYALTY/ BASIC EDUCATIONAL SCHOOL 
  JITTANUN  SUKSAWAT : THE ANALYSIS  OF THE ORGANIZATIONAL  LOYALTY 
INDICATORS OF PERSONNEL IN BASIC EDUCATION SCHOOL.  THESIS ADVISORS : ASSOC. 
PROF. SIRICHAI  CHINATANGKUL, Ph.D., ASST. PROF. MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR., 
Ph.D.,  258 pp. 
 
 The purposes of this research were : 1. to determine the affecting factors for organization 
loyalty of personnel in basic educational school, 2. to determine the correlative factors model 
affecting the organization loyalty of personnel in basic educational school, and 3. to determine the 
confirming of the results model of organization loyalty of personnel in basic educational school.  The 
samples were randomly selected from 11  basic educational schools.  The respondents were two 
administrators and two teachers from each school.  The tools were a semi-structured interview and 
an opinionnaires. The used statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, exploratory factor analysis, canonical correlation analysis and content analysis. 
 The results were as follows: 
 1. The organizational loyalty indicators of personnel in basic educational school were 8 
components: 1) creating motivation in work, 2) being a good membership, 3) clear determination, 4) 
communication and co-ordinating, 5) using power correctly, 6) trust and confidence, 7) creating 
school reputation and well-known, and 8) good system in work.  By the first component was creating 
motivation in work 50.481 percents of capacity in variance explanation, followed by being a good 
membership and clear determination 4.976 and 4.158 percents variance explanation respectively, 
and in overall view was capable of variance explanation 74.842 percents. 
 2. The correlative model of the organization loyalty indicators of personnel in basic 
educational school was found that the organization loyalty indicators of personnel in basic 
educational school had canonical correlation two pairs: creating motivation in work and being a good 
membership were related to the trust and confidence to each other and good system in work 
significantly at .01.   
 3. The confirming results the model of organization loyalty indicators of personnel in 
basic educational school was found that the experts supported and confirmed 8 factors: creating 
motivation in work, being a good membership, clear determination, communication and co-
ordinating, using power correctly, trust and confidence, creating school reputation and well-known 
and good system in work; having correlation with the organization loyalty indicators of personnel in 
basic educational 100 percents.  Then, the experts still give some suggestions that creating 
motivation in work has to go along with willingness, to be a good member and good system in work.  
Then trust and confidence has to enhance significantly to all members, creating motivation in work 
and the administrators have to be fine model for good governance in administration. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เนืองจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก      
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั  ชินะตงักูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีพันตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร  ซึง
เป็นผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ และให้คําปรึกษาทีเป็นประโยชน์อย่างยิงตอ่การทําวิทยานิพนธ์  รวมทงั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ และรองศาสตราจารย์ดร.ประชุม รอดประเสริฐ ซึง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และผู้ ทรงคุณวุฒิตามลําดับ  ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคณุในความเมตตาของทุกท่านอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ทีกรุณาให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องตา่ง ๆ มาโดยตลอด 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร  รองศาสตราจารย์     
ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง อาจารย์ดร.ประทีป มากมิตร อาจารย์ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล และ        
ดร.ชฎิล นิมนวล ทีกรุณาเป็นผู้ เชียวชาญในการตรวจเครืองมือและให้ข้อเสนอแนะ  ตลอดจน
คําปรึกษาทีเป็นประโยชน์สําหรับการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบรูณ์ยิงขนึ  
 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.สมเดช สีแสง ดร.ธวชัชัย พิกุลแก้ว ดร.วสนัต์ นาวเหนียว         
ดร.สวิุทย์  มลูคํา ดร.สยาม สุม่งาม ดร.ณฏัฐิกา  ลิมเฉลิม ดร.ชชูาติ รักอู ่ทีกรุณาเป็นเชียวชาญใน
การพิจารณารูปแบบของการวิจยั  ขอขอบคณุผู้บริหารสถานศกึษารวมถึงข้าราชการครูทุกท่านใน
สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 ทีให้ความร่วมมือในการหาประสิทธิภาพ
ของเครืองมือ และขอขอบคณุผู้บริหารสถานศกึษาและข้าราชการครูทกุท่านทีอนเุคราะห์ในการให้
ข้อมลูทีเป็นประโยชน์อย่างดียิงสําหรับการทําวิจยั 

 ขอขอบคณุพี ๆ เพือน ๆ ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีเป็น
กําลงัใจและช่วยเหลือผู้ วิจัย  ตลอดจนให้คําแนะนํา  คําปลอบใจ และความห่วงใยทีดีในขณะที
ศกึษาและทําวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง ดร.เฉลิมชยั ศขุไพบลูย์ นายวิทยา ดวงสินธุ์  รวมถึง 
ดร.ธเนศ คิดรุ่งเรือง ผู้ วิจยัขอเก็บความประทบัใจนีไว้ในความทรงจําตลอดไป 

 สุดท้าย ผู้ วิจัยไม่สามารถประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้ถ้าปราศจากการ
สนบัสนนุ ช่วยเหลือ และให้กําลงัใจอย่างดียิงจากครอบครัว ขอมอบรางวลัความสําเร็จในครังนี
ให้แก่ เตียฉอย คณุแมบ่วังาม สขุสวสัดิ ทีเสียสละทกุ ๆ  อย่างด้วยความยากลําบากเพือให้ผู้ วิจยัได้
มีโอกาสศกึษาเลา่เรียน  ขอบคณุทกุ ๆ ท่านทีไมไ่ด้กลา่วถึงในทีนี  แตค่อยเป็นกําลงัใจทีดีแก่ผู้ วิจยั
ตลอดระยะเวลาของการศกึษา ทําให้ผู้ วิจยัทําวิทยานิพนธ์สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี    
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บทที  

 

บทนํา 

 

 การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึงจะ
สง่ผลตอ่การพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าทงัในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวฒันธรรม ทงันี
เพราะการศกึษาช่วยเพิมขีดความสามารถด้านการผลิต ช่วยสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง ช่วย
ปลูกจิตสํานึกให้ รู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์สิงแวดล้อม  ตลอดจนช่วยให้สามารถพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างตอ่เนือง นอกจากนีการศึกษายังช่วยลดปัญหาความยากจน 
ลดปัญหา   ด้านสขุภาพและทุพโภชนาการด้วยการเพิมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ
ของบคุคล ตลอดจนประสิทธิภาพของแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิงในยคุปัจจบุนัซึงสภาพเศรษฐกิจ
และสงัคมของโลกได้เปลียนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
สมัยใหม่ ซึงต้องใช้แรงงานทีมีการศึกษาสงูขนึ สามารถเรียนรู้และปรับตวัให้ทันเหตุการณ์ได้
รวดเร็วยิงขนึ ดงันนั การให้การศกึษาแก่ประชาชนของประเทศจึงเป็นการสร้างพลังอํานาจให้แก่
ชาติบ้านเมือง  เมือมองย้อนไปยงัประเทศทงัหลายทีเป็นผู้นําในเวทีโลกในอดีตจะพบวา่ การศกึษา
เป็นปัจจัยสําคญัทีอธิบายความสําเร็จของประเทศชาตินนั ๆ ประเทศใดประกอบด้วยกําลงัคนทีมี
การศกึษาสงู ประชาชนก็ย่อมมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์มากเป็นเงาตามตวั ดงันนั ไม่ว่า
กระแสโลกาภิวฒัน์จะชกันําประเทศตา่ง ๆ ไปในทิศทางใดก็ตาม การศกึษาจะเป็นปัจจยัสําคญัใน
การพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเป็นพืนฐานทีจะช่วย
เสริมสร้างให้ประเทศมีทงัความสามารถในการร่วมมือและแข่งขนักับนานาประเทศ มีความจีรัง
ยงัยืนในการพฒันา เป็นกําลงัปัญญาในการช่วยให้ประเทศสามารถแสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม 
สามารถหลีกเลียงภยัคกุคามตา่ง ๆ ได้อย่างทันการ ในยุคสมยัทีโลกมีความสลบัซับซ้อนมากขนึ 
โลกในอนาคตจึงมิใช่โลกทีจะประชันกันด้วยกําลงัอาวธุอีกต่อไป แต่จะเป็นโลกทีประชันกันด้วย
ปัญญา ประเทศใดทีมีกําลงัปัญญามาก ก็ย่อมหาหนทางสร้างโอกาส แสวงหาความร่วมมือ และ
สร้างสถานะในเวทีโลกได้มาก (สิปปนนท์ เกตทุตั,  : ก) 
  ความเปลียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่วิถีชีวิตของคนทัวไป ก่อให้เกิดการแข่งขนัเพือความอยู่รอดของประเทศต่าง ๆ ในอตัราสงูขนึ
สําหรับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคนเช่นเดียวกับประเทศอืน ๆ ดงัจะเห็นได้จาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที  (พ.ศ.  – ) ยังคงอญัเชิญ “ปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมทีมี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที               
(2540 – ) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที  (พ.ศ.  – ) ในการ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี นโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในยุคนีเป็นการสร้าง
รากฐานเพือพฒันาขีดความสามารถของประเทศ และเป็นการเตรียมและนําคนไทยให้ก้าวสู่สงัคม
ยคุใหมอ่ย่างมงัคงและรู้ทนัโลก อย่างไรก็ตามโลกปัจจบุนัได้ก้าวเข้าสูย่คุโลกาภิวฒัน์อย่างรวดเร็ว 
ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการสือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมีเครือข่ายโยงใยไปทัวโลก เช่น ทางด่วนข่าวสารข้อมูล รวมทังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทีเรียกวา่ “อินเตอร์เน็ต” ทําให้สงัคมเป็นสงัคมแห่งข่าวสารข้อมลู โลกถูกหลอมเป็น
หนึงเดียว ไร้ซึงพรมแดน ขณะเดียวกันกิจกรรมทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การเมืองการศกึษา สิงแวดล้อมถกูเชือมโยงให้เข้าถึงซึงกนัและกนั การแพร่กระจาย การเข้าถึงและ
เชือมโยงกนัทวัโลก กระแสหลกั ๆ ทีสง่ผลตอ่การเปลียนแปลงของชีวิต สงัคม และสิงแวดล้อมทัวโลก 
ซึงสงัคมไทยก็ได้รับผลกระทบนีด้วย    (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ,  : 2) 
  การศกึษาเป็นเครืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นพืนฐานอนัสําคญัของการ
พัฒนา และเป็นเครืองชีนําสงัคม ผู้ ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากรทีมีคณุภาพและเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ  ด้วยความสําคัญของการศึกษาดังกล่าว  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช  ได้กําหนดบทบาทหน้าทีของรัฐให้จดัการศกึษาแก่ประชาชน
ไม่น้อยกว่า  ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในมาตรา  ( ) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม จดัให้มีแผนการศกึษาแห่งชาติ กฎหมาย เพือพฒันาการศกึษาของชาติ จดัให้
มีการพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาให้ก้าวหน้าทนัการเปลียนแปลงของสงัคมโลก 
รวมทงัปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
และยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ ป็นประมุข                  

(ราชกิจจานเุบกษา,  : 5) แม้วา่การศกึษาของไทยได้ดําเนินการมานานแล้วก็ตามและได้รับ
การพฒันาและปรับปรุงแก้ไขมาตลอด แตย่งัมีปัญหาอปุสรรคในการจดัการศกึษา และการบริหาร
การศึกษาหลายประการ กล่าวคือ คณุภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นทีน่าพอใจ โดยคุณภาพ
การศึกษาของประชาชนไทยโดยเฉลียตําลง และมีมาตรฐานค่อนข้างตําเมือเทียบกับอีกหลาย
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ประเทศในระดับเดียวกัน จึงไม่สามารถทีจะแข่งขันกับประเทศอืนในเวทีโลกได้  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, ก : ) 
 การแก้ปัญหาคณุภาพการศึกษาดงักล่าวข้างต้นจําเป็นต้องอาศยัปัจจัยหลักหลาย
ประการ อาทิเช่น นโยบายจัดการศึกษาทีชัดเจน เงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา นวัตกรรม   
ทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือจากองค์กรหลายฝ่ายตังแต่ระดับประเทศจนถึงระดับ
โรงเรียนซึงเป็นระดบัปฏิบตัิ โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน รวมทงัทรัพยากรที
จําเป็น และหัวใจสําคญัประการหนึงในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้ 
จําเป็นต้องมีความภกัดีตอ่องค์การ เพือเป็นแรงผลกัดนัให้บคุคลากรในองค์กร ทํางานได้ดี เพราะ
เป็นความรู้สกึเหมือนเป็นเจ้าขององค์กร เตม็ใจ ตงัใจ ทีจะปฏิบตัิงาน นอกจากนียังเป็นตวับ่งชีถึง
ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร องค์การใดมีบคุลากรทีมีความภกัดีต่อองค์กรสงู 

การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้ก็เป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิงขนึ 
 

 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ในยคุปัจจบุนัเราเรียกได้วา่ “โลกไร้พรมแดน” กระแสสงัคมหนัมาสนใจเรืองการพฒันา
องค์การ เพราะวา่ในแตล่ะองค์การจะมีประชากรหลากหลายเชือชาติ, ศาสนา ตา่งถิน ต่างความรู้ 
มาอยู่รวมกัน ประชากรเหล่านันก็จะใช้ชีวิตไปตามบทบาทและหน้าทีซึงจะแตกต่างกัน ทําให้
องค์การต่างๆ ต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ดังนี   1) ความจงรักภักดี การทีจะสร้างให้ประชากรใน
องค์กรมีความจงรักภกัดีและนําไปสูก่ารเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน ควรทําอย่างไร 2)การสรร
หาประชากรเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์การ เพือให้สามารถนําความรู้ความสามารถมาเป็นส่วนหนึง
ในการขบัเคลือนองค์กรไปสูเ่ป้าหมายและประสบความสําเร็จ ควรมีระบบและขนัตอนอย่างไร 
3) สงัคมโลกเปลียนไปอย่างรวดเร็ว แล้วองค์กรปรับตวัให้สามารถแข่งขนัและสอดคล้องกับความ
เปลียนแปลงของสังคมโลกซึงในปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนได้อย่างไร 4)ประชากรเป็นปุถุชน
ธรรมดา ย่อมมีสขุมีทกุข์ ย่อมมีความอยากได้อยากมี การบํารุงสขุและทุกข์ของคนเหล่านนัให้เขา
เป็นประชากรทีมีคณุภาพชีวิตทีดีและรักษาประชากรเหล่านันไม่ให้ไปจากองค์กร จะบริหาร
อย่างไร     นกัวิชาการทัวโลกได้วิเคราะห์แล้วว่าปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรก็คือ ประชากร หรือ
เรียกง่ายๆ ว่า “คน” ต่อให้โลกเปลียนไปสู่โลกไร้พรมแดน คนก็ยังมีความสําคญัเป็นอนัดบัหนึง
เสมอ เพราะคนเป็นผู้ทีจะคิดค้น และบริหารจดัการ โลกไร้พรมแดน ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ ด้วยเหตุ
นี นกัวิชาการจึงได้กลา่ววา่ การพฒันาคนหรือทีเรียกเป็นภาษาสมยัใหม่ว่า“การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์”เป็นสิงสําคัญมาก ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับหนึง 
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เพราะวา่ การลงทนุกบัเรืองนี เป็นการลงทุนในอนาคต สิงทีจะได้รับตอบแทนกลบัมาก็คือ ความ
เจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จสูงสดุขององค์การนันเอง การลงทุนดงักล่าวมีค่าใช้จ่าย
คอ่นข้างสงูแตก่็ยงัได้ผลคุ้มคา่เรียกได้ว่า อมตะนิรันดร์กาลทีเดียว ให้มองมมุกลบัว่า ถ้าองค์การ
ลงทนุไปกบัคนแล้ว ต้องสญูเสียคนๆ นนัไป ก็เท่ากบัวา่องค์การก็ขาดทนุในเรืองการลงทนุนีไปด้วย 
เพราะฉะนนัผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต้องไมล่ืมทีจะทะนบํุารุงรักษาคนให้อยู่คูก่บัองค์การ   
  การศึกษา เป็นเครืองมือสําคญัในการสร้างคนทีสามารถพัฒนาประเทศทงัในด้าน
สงัคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวฒันธรรม โดยเฉพาะในด้านสงัคมปัจจุบันทีมีการ
เปลียนแปลงตลอดเวลา ทําให้ประเทศประสบปัญหาตา่งๆ มากมายอนัถือได้วา่เป็นวิกฤติ ไมว่า่จะ
เป็นด้านความยากจน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิงแวดล้อม ความไมเ่ป็นธรรมในสงัคม ความ
แตกแยกในครอบครัว ความล่มสลายของชุมชนในชนบท ความเสือมของคณุธรรม จริยธรรม 

สถาบนัศาสนา และระบบการเมืองทีกําลงัทวีความรุนแรงขึนทกุขณะ  

 จากภาวะวิกฤติตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น เป็นอปุสรรคสําคญัยิงตอ่การพฒันาประเทศ  

หากไมด่ําเนินการแก้ไขก็จะทําให้การพฒันาประเทศดําเนินไปอย่างยากลําบาก ไมส่ามารถแขง่ขนั
กับนานาอารยประเทศได้ การศึกษานับเป็นปัจจัยสําคญัทีสดุทีจะช่วยแก้ไขป้องกันภาวะต่างๆ 

ดงักล่าวได้ โดยผลผลิตทางการศึกษาคือ ประชากรของประเทศจะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวแก้ไขปัญหาทีมีความหลากหลายในสภาพการณ์ทีมีการเปลียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  

สามารถริเริมพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ให้พัฒนาและก้าวหน้าไปได้
อย่างมีหลกัการบนพืนฐานของความเข้าใจในเหตแุละผล ความถูกต้อง ความดีงาม และความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพือดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ การจัดการศึกษาเพือให้ได้
บคุคลดงักลา่วจึงจําเป็นจะต้องได้ครูดี ครูเก่ง มีความรู้ความสามารถ เสียสละ อทิุศตนให้กับงาน 

พฒันาการเรียนการสอนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูมีบทบาทสําคญัในฐานะผู้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆเพือสร้างสรรค์ความเป็นมนุษย์  คณุธรรม จริยธรรมต่างๆ แก่ศิษย์ 

เพือให้มีชีวิตอย่างสงบสขุในสงัคมทีเปลียนแปลง หากครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

การจัดการศึกษาก็จะประสบผลสําเ ร็จ  สอดคล้องกับความหมายของการศึกษาตาม
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ทีว่า “...การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
เพือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสาน
ทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจาก
การจดัสภาพแวดล้อมสงัคม การเรียนรู้และปัจจยัเกือหนนุให้บคุคลเรียนรู้อย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต  

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2542 : 2)  
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 เมือการศึกษามีคณุภาพหรือผลผลิตทางการศึกษาดีมีคณุภาพ  นันคือ พลเมืองดีมี
คณุภาพก็เชือได้ว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีคณุภาพได้โดยรวม ในการบริหารจัดการ
เพือองค์การประสบความสําเร็จ ต้องประกอบด้วยการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนษุย์เป็นสิงทีมีคณุค่าและมีความสําคญั เป็นปัจจัยพืนฐานในการ
บริหารองค์การ แม้ในปัจจุบันจะมีการนําเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ แต่
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้ลดลงเลย  ตรงกันข้ามกลับเล็งเห็นความสําคัญของ
สติปัญญามนษุย์มากขนึองค์การทีมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ไม่ได้
เกิดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ภายใต้ความสําเร็จนนัองค์การมีประสิทธิภาพได้เกิดจาก
คณุภาพของบคุลากรเป็นสําคญั  

 การพฒันาบคุลากรในองค์การให้ทําหน้าทีของตนให้ดีทีสดุ ทุ่มเทกําลงักาย กําลงัใจ
เพือสร้างสรรค์งาน มีความเป็นนําหนึงนําใจเดียวกันได้องค์การต้องให้ความสนใจ เอาใจใส่
บคุลากรควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงการบริหารงานให้ก้าวทนัการเปลียนแปลงของโลก ซึงบคุลากรใน
องค์การเปรียบได้กบั “ต้นทนุ” ทีมีคา่และยงัเป็นต้นทนุทีองค์การต้องรักษาและลงทนุเพิมเติมอย่าง
สมําเสมอด้วย เพือให้บคุลากรมีคณุคา่อย่างเหมาะสมกบัองค์การให้ยาวนาน  
 มีองค์การจํานวนมากทีต้องสญูเสียบุคลากรทีมีคณุภาพไป เท่ากับว่าองค์การนนัได้
เสียต้นทนุไปแล้วโดยได้รับผลตอบแทนไมคุ่้มคา่กบัการลงทนุ ขณะเดียวกนัองค์การต้องลงทนุเพิม
จากการสรรหา คดัเลือกฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเข้ามาทดแทน องค์กรต้องสญูเสียเงินและ
เวลามากกว่าจะได้คนเก่ง ดี และมีฝีมือเข้ามาร่วมงานอีกทังยังส่งผลกระทบต่อผลิตผลของ
องค์การด้วย (นารี หมูม่าก, 2547 : 1)  

  ประเทศไทยกําลงัประสบปัญหาด้านคณุภาพการศึกษา และคณุภาพของผู้ เรียนซึงมี
ความสมัพนัธ์กบัครู จึงจําเป็นต้องหาแนวทางในการสง่เสริมสนบัสนนุครูให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตระหนกัในภาระหน้าทีของตน ตงัใจทํางานด้วยความรับผิดชอบและเต็มใจ 

กลา่วอีกนยัคือ มีความภกัดีตอ่งานและตอ่องค์การ เพราะจดุมุง่หมายสําคญัในการบริหารงานของ
ทกุองค์การก็คือ รักษาบุคลากรขององค์การไว้ให้คงอยู่กับองค์การนานทีสดุ แรงจูงใจและความ
พยายามของบุคลากรเป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อการเพิมผลผลิต ถ้าบุคลากรมีความผกูพันต่อ
องค์การสูงก็เชือมันได้ว่าองค์การนนัจะมีผลการปฏิบัติงานในระดบัสงูขนึด้วย ถ้าต้องการเพิม
ผลผลิตของงานจะต้องรู้จกัสร้างความผกูพนัของบคุลากรให้มากขนึ (นารี หมูม่าก, 2547 : 2)  

  ทกุองค์การตา่งต้องการความเจริญก้าวหน้าและผลกําไรสงูสดุ โดยมีบุคลากรเป็นตวั
ขบัเคลือนเพือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามทิศทางทีองค์การกําหนดไว้ ซึงตา่งต้องอาศยับคุลากรที
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มีความรู้ ความสามารถและพร้อมทีจะทุ่มเทให้กบัการทํางาน แตก่ารทีจะทําให้บคุลากรเกิดความ
รัก ภกัดีจนนําไปสู่ความทุ่มเท และเต็มใจในการปฏิบัติงานได้นนั สิงสําคญัอนัดบัแรกคือการที
องค์กรต้องให้ความรัก ความจริงใจ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการพืนฐานของบุคลากร
ให้ได้ ไมว่า่จะเป็นการจ่ายคา่ตอบแทนทีเป็นธรรม การจดัตําแหน่งหน้าทีงานให้เหมาะสมกบัแตล่ะ
บคุคลรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของบคุลากร  
 ผู้บริหารขององค์การย่อมต้องการให้บุคลากรของตนมีความรักและจริงใจต่อองค์กร
และเตม็ใจทีจะทุ่มเทการทํางานให้กบัองค์การเสมือนวา่องค์การนีเป็นของตน และพร้อมทีจะเดิน
ไปยงัจดุมุง่หมายเดียวกันเพือพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าแต่หลายองค์กรขาดแคลน
บคุลากรทีเตม็ใจและทุ่มเทให้กบัการทํางาน จึงทําให้การขบัเคลือนขององค์การดําเนินได้ไม่เต็มที 

                 การให้ความรัก ความจริงใจแก่บุคลากรนับเป็นแรงผลักดันในการขับเคลือนสู่
ความสําเร็จขององค์การ ผู้บริหารทีชาญฉลาดต้องทําให้บุคลากรของตนเกิดความรัก ภกัดีต่อ
องค์การ อนัจะนําไปสูค่วามพยายามทุ่มเท เต็มใจ และเต็มทีทีจะปฏิบัติงาน โดยองค์การต้องไม่
ละเลยถึงความต้องการขนัพืนฐานรวมถึงเปิดโอกาสให้บคุลากรพฒันาศกัยภาพให้สงูขนึ ไม่ว่าจะ
โดยการสง่ไปอบรม ดงูาน ฝึกอาชีพพิเศษ รวมตลอดถึงสง่ไปศกึษาตอ่เพือให้เขามีโอกาสก้าวหน้า 

ในการทํางาน  

                 ความรักหรือความภกัดีทีบคุลากรมีตอ่องค์การนนัเป็นสว่นหนึงทีทําให้องค์การ
เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางทีต้องการ เพราะบคุลากรนบัเป็นฟันเฟืองสําคญัทีทําให้งานตา่ง ๆ ใน
องค์การ ลลุว่งไปได้ และความเจริญก้าวหน้าขององค์กรจะเกิดขนึได้นนัตา่งต้องอาศยัทงัตวัของ
องค์การเองรวมถึงบคุลากรด้วย เพราะทงัสองสว่นนบัเป็นสิงซึงเอือกนัและกนั  

                ดงันนัจะเหน็ได้วา่การทีจะทําให้บคุลากรเกิดความรัก ภกัดีตอ่องค์การ อนัจะนําไปสู่
ความทุม่เทในการทํางานเพือผลสําเร็จขององคก์ารนนั องค์การควรต้องมีความรัก ความจริงใจตอ่
บคุลากรเป็นสําคญั (กอแก้ว แสงสีดํา,  : 1-3) 

 การปรับปรุงโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จนนัต้องสร้างความภกัดีของบุคลากรทุก
ฝ่ายทีเกียวข้องให้เกิดขนึ  เพือให้บคุลากรได้ตระหนักถึงบทบาทของตน เพิมความรับผิดชอบต่อ
งาน  จะทําให้รู้สกึวา่เป็นสว่นหนึงขององค์การ  มีความซือสตัย์ ความจงรักภกัดี  มีความตงัใจทีจะ
พฒันาโรงเรียน   ผู้บริหารจึงต้องสง่เสริมความภกัดีตอ่องค์การให้เพิมมากขนึ  การบริหารคุณภาพ
ทงัโรงเรียน  ต้องอาศยัความภกัดีของทกุฝ่าย เป็นจกัรสําคญัทีจะช่วยพฒันาคณุภาพของโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป  
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ปัญหาของการวจิัย 

 องค์การ คือ ทีรวมของบคุคลตงัแต ่2 คนขนึไป ร่วมกนัทํางานหรือกิจกรรมทีเกียวข้อง 
และสมัพันธ์กัน โดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์เดียวกัน องค์การทีจะประสบความสําเร็จหรือ
บรรลุเป้าหมายปลายทางทีกําหนดไว้สามารถอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ทีมีการแข่งขนักันทุกขณะมี
ความจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องนําทรัพยากรทีมีอยู่ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทีมีความสําคญัทีสดุ  เป็นกลยุทธ์หลกัในการ
พฒันาองค์การ เพราะทรัพยากรอย่างอืน บคุลากรจดัสรรได้ถ้าบคุลากรมีคณุภาพเพียงพอ 

 การบริหารจดัการองค์กรสมยัใหมใ่นปัจจบุนั ทีต้องเผชิญกบัสภาวการณ์การแข่งขนัที
ทวีความรุนแรงมากขนึ ทงัภายในและตา่งประเทศ องค์กรต้องมีการปรับปรุงและเปลียนแปลงการ
บริหารตลอดเวลา และให้ความสําคญักับทรัพยากรมนุษย์ ซึงเป็นปัจจัยสําคญัในการบริหาร
จัดการ เนืองจากทรัพยากรมีคณุค่าแตกต่างไปจากทุนอืน  ๆ เช่น เงินทุน เครืองจักรซึงเป็น
ทรัพยากรทีใช้และหมดไป หรือด้อยค่าไปตามระยะเวลาการใช้งาน แต่ทรัพยากรมนุษย์สามารถ
เพิมคณุคา่ได้หากมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นกลยุทธ์หนึงทีมี
ความสําคญัและเป็นสิงทีมีความจําเป็นอย่างยิงต่อความสําเร็จในองค์กร  ดงันัน การลงทุนใน
ทรัพยากรมนษุย์ จึงถือได้วา่เป็นเสมือนการลงทนุทีต้องได้ประโยชน์คุ้มคา่มากทีสดุโดยมุง่เน้นการ
วางแผนด้านทรัพยากรมนษุย์ การรับบคุลากร การธํารงรักษา และการดแูลให้บุคลากรทีต้องออก
จากองค์กรสามารถดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในสงัคม (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 2548 : 37) 

 แนวคิดการพฒันาองค์กรในปัจจบุนัเชือวา่ การทีคนมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรมีขวญั
กําลงัใจในการทํางาน และมีความพึงพอใจในการทํางาน จะส่งผลทําให้สามารถดึงเอาความรู้
ความสามารถทีได้ฝึกฝนนํามาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และเป็นพลงัทีจะสามารถ
ขบัเคลือนองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายทีองค์กรตงัไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ถึงแม้ว่าองค์กรจะได้มีระบบการสรรหาและการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี
คณุภาพจนได้คนเก่งทีมีความรู้ ความสามารถสงู ตรงตามตําแหน่งเข้ามาทํางานในองค์กรแต่หาก
บคุคลนนัขาดความพึงพอใจในการทํางาน หรือขาดความจงรักภกัดีตอ่องค์กรแล้วก็จะไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างเตม็ความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพทีมีอยู่ ไมส่ามารถสร้างประโยชน์ให้กบั
องค์กรได้ตามความคาดหวงั (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 2548 : 37) 

 ดงันนั จึงเป็นหน้าทีขององค์กรทีจะต้องการบริหารงานให้บุคลากรภายในองค์กรมี
ความพึงพอใจในการทํางาน ซึงจะสง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีต่อองค์กร และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานโดยเฉพาะองค์กรด้านการศึกษาทีกําลังเติบโตและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 
ปัจจบุนัความพึงพอใจในการทํางาน เป็นความรู้สกึทีภาคภมูิใจตอ่องค์กร เป็นความรู้สกึทีดีตอ่การ
ทํางานในองค์กร อนัเกิดจากองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในองค์กรได้ทงันี
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานแบ่งออกเป็น  2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivational 

Factor) ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางานของบคุคล การได้รับการยอมรับนบัถือลกัษณะของงานที
ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า และปัจจัยคําจุน (Maintenance Factor) ได้แก่ 
เงินเดือน โอกาสทีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา
ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพือนร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทํางาน
ความเป็นอยู่ส่วนตวั ความมนัคงในงาน และการปกครองบังคบับัญชา (Robbins, 2005 : 3) 
ดงันนั หากองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการพืนฐานดงักล่าวเหล่านีได้  ก็จะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในการทํางานอนัก่อให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนืองมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุดความ
จงรักภกัดีตอ่องค์กร เป็นความรู้สกึของบคุคลทีรู้สกึจงรักภกัดีตอ่องค์กรมีทศันคติทีดีตอ่องค์กร ต่อ
สถานทีทีตนปฏิบตัิงานอยู่รวมถึงการทุ่มเทและอทิุศตนให้กบัองค์กรมีความพึงพอใจในการทํางาน 

พอใจในผลงาน วฒันธรรม ตลอดจนรู้สกึรัก และมีความอบอุน่ผกูพนัตอ่องค์กร และจะปฏิบัติงาน
อยู่ในองค์กรตอ่ไปด้วยความเตม็ใจ ทงันีตวัชีวดัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร สามารถจะพิจารณาได้
จาก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์กร ด้านการให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมขององค์กร ด้านการมีความรักและศรัทธาต่อองค์กรและด้านการช่วยประชาสมัพันธ์
องค์กร (กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ และคณะ, 2555 : 55) 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เกิดขนึเมือบุคคลมีความสามารถทีจะปฏิบัติงานนนัให้
บรรลผุลได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและทันระยะเวลาทีกําหนด  ผลงานทีได้มีคณุภาพและ
ความถกูต้อง มีวิธีการทํางานหรือนําเทคโนโลยีทีเหมาะสมเข้ามาช่วยเพิมผลงานและลดระยะเวลา
ในการปฏิบตัิงาน โดยทีใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ  ทีมีอยู่ได้อย่างคุ้มคา่ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ทกุฝ่ายได้ และตวัชีวดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน สามารถจะพิจารณาได้จาก 4 ด้าน ได้แก่ด้าน
การบรรลเุป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบตัิงาน ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากรและ
ด้านความพึงพอใจของทกุฝ่าย ซึงในแต่ละองค์กรทงัภาครัฐหรือเอกชน การพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานเป็นสิงทีสําคญัของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรตา่ง ๆ  เนืองจากประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิในองค์กรถือเป็นหัวใจสําคญัของการนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ  ดงันนั หากองค์กรใด
สามารถสรรหาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้  และสามารถดึงดูดผู้ ทีมี
ความรู้ความสามารถให้อยู่ในองค์กรได้นานทีสดุเท่าทีจะนานได้  การบริหารงานขององค์กรจะ
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สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  (รัชนี ตรีสุทธิวงษา,       

2552 : 4 -2) 
 ความภกัดีต่อองค์การ (Organizational Loyalty) นับเป็นปัจจัยทีสําคญัปัจจัยหนึงที
จะทําให้การดําเนินงานขององค์การประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ทีวางไว้ เมือบคุคลใดรู้สกึ
ว่าตนไม่ได้รับความสนใจ หรือไม่มีความสําคญัสําหรับองค์การต่อไป ก็อาจจะทํางานในหน้าที
อย่างไมเ่ตม็ใจ หรือลาออกจากองค์การนนัไป กรณีทีพนักงานไม่มีความจงรักภกัดีต่อองค์การแต่
ไม่ลาออกและเลือกทีจะอยู่ต่อไปในองค์การโดยไม่ทํางาน  หรือไม่ตังใจปฏิบัติงานทีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที ก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที
องค์การจะต้องนํามาใช้เพือสร้างความพอใจให้กบัพนกังาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการ หรือ
การสญูเสียเวลาทีจะต้องฝึกหัดพนักงานทีเข้ามาใหม่เพือทดแทน  เกิดการสูญเสียคุณค่าของ
เป้าหมายทีองค์การตงัเอาไว้ ซึงองค์การนนั ๆ ไมอ่าจจะบรรลถุงึเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดําเนินธรุกิจผู้บริหารจะต้องบริหาร (อชุมุพร  แก้วขนุทด,  : 1) 
 ความภกัดีตอ่องค์การเป็นลกัษณะของบคุคลทีมีสมัพนัธภาพทีดีตอ่องค์การ  ให้ข้อมลู
เกียวกบัตนเองแก่องค์การโดยไมปิ่ดบงั  มีความรู้สกึผกูพนักบัองค์การอย่างมาก  กระทําทุกอย่าง
เพือองค์การ  โดยตระหนกัวา่เป็นหน้าทีของตน  มีการอทิุศตวัและเสียสละอย่างมาก  พร้อมทีจะ
ช่วยเหลือและปกป้ององค์การ รวมทงัมีความเต็มใจทีจะปฏิบัติตามแนวทางขององค์การอย่าง
ซือสตัย์ เฟสเชอร์ (Fletcher, 993 : 191-192) การทีบคุคลมีความจงรักภกัดีต่อองค์การสงูจะทํา
ให้มีทศันคติทีดีตอ่องค์การ  เตม็ใจเสียสละและอทิุศตน  พยายามทํางานเตม็ความสามารถเพือให้
องค์การบรรลเุป้าหมายและเกิดผลประโยชน์ตอ่องค์การ  มีความภาคภมูิใจในการเป็นสมาชิกของ
องค์การ  และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงขององค์การ  การส่งผลให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และมีการปฏิบตัิงานทีดีทําให้ผลผลิตขององค์การเพิมขนึ  แอดเลอร์ และ แอดเลอร์ (Adler and 

Adler, 1988 : 401-407) ความภักดีต่อองค์การก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อองค์การ ริชเฮล 
(Reichheld,  : 192-193) หากแต่เมือใดทีบุคลากรมีความจงรักภักดีลดน้อยลง  ความ
ต้องการทีจะอยู่ในองค์การก็ย่อมน้อยไปด้วย  อาจจะมีการโอนย้ายไปทํางานในตําแหน่งอืนหรือ
ลาออกไปจากองค์การ  หรือหากบคุคลเหลา่นีไมล่าออกและเลือกอยู่ในองค์การนีตอ่ไปในองค์การ  
ก็จะทํางานให้องค์การอย่างไมต่งัใจและไม่เต็มที  เฉือยชา  ขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน  
และเมือใดทีมีโอกาสก็จะหาทางออกจากองค์การไปสู่องค์การใหม่ทีตนคิดว่าดีกว่า  ก่อให้เกิด
ผลเสียตอ่องค์การอย่างมากมายไมว่า่จะเป็นด้านทรัพยากรทีองค์การจะต้องนํามาใช้จ่ายเงินเดือน  
คา่จ้าง สวสัดิการ  สญูเสียเวลาทีจะต้องฝึกหดับคุลากรทีเข้าใหมเ่พือทดแทนหรือทํางานในหน้าที

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 
คนเก่าปฏิบัติงานไม่ได้ผล  สูญเสียบรรยากาศของการทํางานอย่างมีอัธยาศัยไมตรีทีดีต่อกัน  
รวมทังองค์การไม่สามารถบรรลถุึงเป้าหมายทีตงัไว้  ดงันนัความจงรักภกัดีจึงเป็นเครืองมือที
สําคัญ  และเป็นเรืองทีได้รับความสนใจอย่างมากว่า  อะไร คือ ปัจจัยทีทําให้บุลากรมีความ
จงรักภกัดีต่อองค์การ  เพือจะได้นําสิงเหล่านีมาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้าง  และเพิมพูนให้
บคุลากรเกิดความจงรักภกัดีตอ่องค์การตอ่ไป (ขะธิณยา  หล้าสวุงษ์, 2545 : 1) 
 สํานกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ถือได้ว่าเป็น
องค์การทีมีขนาดใหญ่  การบริหารจดัการย่อมมีปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ มากมาย และปัญหาที
เป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาเกียวกับการสญูเสียบุคลากรในสงักัดออกไปซึงจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน ปัญหาทีเกียวข้องกบัการลาออกของครู ซึงรวมถึง
การโยกย้ายไปสถานศึกษาเขตอืน การเกษียณอายุก่อนครบวาระ จากการสอบถามหลายท่าน
พบว่า มีหลายสาเหตทีุทําให้ลาออก เช่น มีปัญหาเรืองกฎระเบียบต่างๆ ทีบังคบัออกมาใหม่ 
ปัญหาการบริหารงานบคุคล ปัญหาความยตุิธรรม การพิจารณาความดีความชอบปัญหาเงินเดือน
เตม็เพดาน จากปัญหาทีกลา่วมาเป็นเหตผุลหนึงทีทําให้ครูลาออกหรือโยกย้ายไปอยู่กบัเขตอืน ซึง
บุคลากรเหล่านีอายุเฉลียอยู่ในช่วง 40 กว่า ๆ ยังมีความรู้ มีความสามารถ มีแรง มีกําลงั มี
ประสิทธิภาพในการทํางานอยู่  แน่นอนเมือมีครูออกมาก  ทําให้เกิดผลกระทบตามมาต่อ
สถานศกึษาทําให้ ขาดบคุลากรในการทํางาน ต้องหาครูเข้ามาทําหน้าทีแทนในหน้าทีทีรับผิดชอบ 

เป็นการเพิมภาระงานให้ครูมากขนึ เพราะต้องรับผิดชอบหลายงาน ทงังานสอนหนังสือและงาน
พิเศษอืนๆ อีกถ้าสถานศกึษาใดมีครูปฏิบตัิงานจํานวนน้อยภาระทีครูต้องรับผิดชอบก็จะเพิมมาก
ขนึ ทําให้ประสิทธิภาพของงานแต่ละงาน ไม่บรรลผุลเท่าทีควร เพราะมนุษย์คนเดียวไม่สามารถ
ทํางานหลาย ๆ งานให้ได้ดีทงัหมด  เพราะความสามารถของคนแตกตา่งกนั และงานแตล่ะงานก็มี
ธรรมชาติของงานทีแตกตา่งกนัและยงัเป็นการทําลายขวญักําลงัใจ ทศันคติของครูทียังปฏิบัติงาน
อยู่อีก ดงันนัสถานศกึษาใดทีผู้บริหารสามารถทําให้บุคลากรมีความภกัดีต่อองค์การ บุคลากรก็
อยากจะปฏิบตัิงานในองค์การตลอดไปโดยไมค่ิดลาออกหรือโยกย้ายไปองค์การอืนๆ อนัจะส่งผล
ให้สถานศึกษานันเป็นสถานศึกษาทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เกียวกับกรณีความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการเข้า
ร่วมโครงการเกษียณอายรุาชการก่อนกําหนด จากการศกึษาจํานวน 1,370 โรงเรียน ใน 175  เขต
พืนทีการศึกษา พบว่าครูจํานวนร้อยละ 62  และผู้บริหารร้อยละ 73  มีความสนใจจะเข้าร่วม
โครงการดงักลา่ว ซึงสะท้อนประเดน็วา่ทําไมครูจึงคิดลาออก ซึงผลการวิจยัพบวา่ เกิดจากการขาด
แรงจงูใจ มีหน้าทีแตข่าดศกัดิศรี  นอกจากนีผลการศกึษาของคณะกรรมาธิการกิจการเดก็ เยาวชน 
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สตรี ผู้สงูอาย ุผู้พิการและความมนัคงของมนุษย์ซึงทีประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าภายในปี 
2560 จะมีครูทยอยเกษียณ 3 แสนคนจากครูจํานวน 4 แสนกว่าคน และหากปล่อยไว้อย่างนี อีก 
10 ปีข้างประเทศจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนครูทีรุนแรง  โดยเฉพาะครูในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ จะขาดแคลนมาก (ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี,  : 
1-3) ดงัตารางที  1 

 

ตารางที  1 สถิติการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอตัรากําลงัของสว่นราชการ (โครงการเกษียณอาย ุ

 ก่อนกําหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2553  

 
ปีงบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอตัรากําลงัของสว่นราชการ (คน) 

2552 16,888 

2553 19,698 

 

ทีมา :  กรมบัญชีกลาง, เข้าถึงเมือ  สิงหาคม , เข้าถึงได้จาก  http://www.moe.go.th/ 

websm/news_ oct07/news_oct424.html, - . 
 

 จากตารางข้างต้นในภาพรวมของประเทศจะเห็นวา่  มีผู้ เข้าร่วมมีจํานวนมากขนึในแต่
ละปี  สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการนัน  พบว่า 
ข้าราชการทีได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ  
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552) มีจํานวนถึง  
8,091 รายซึงเกินจํานวนโควตาทีได้กําหนดไว้  รวมถึงมีการเข้าร่วมเพิมเติมเพิมเติมอีกจํานวน  
875 รายตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชมุคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2552 (ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที นร 0506/22496 ลงวนัที 3 ธันวาคม 2552  
ประกาศ ณ วนัที 16 ธนัวาคม พ.ศ.2552)  
 ดงันนั ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาการวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  โดยมีวตัถปุระสงค์ คือ เพือทราบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดี
ตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน เพือทราบรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีของ
ปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน และเพือทราบผลการยืนยัน
รูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน แล้วนํา
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ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานเหลา่นนัมาพฒันาสถานศึกษา 
ซึงผลการวิจยันีจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารสถานศกึษา  โดยเฉพาะใช้เป็นข้อมลูประกอบในการ
บริหารงาน  และสร้างความภักดี   เพือให้สามารถบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานอย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพือให้สอดคล้องกับปัญหาของงานวิจัย  ผู้ วิจัยจึงกําหนดจุดประสงค์ของงานวิจัย 
ดงัตอ่ไปนี 

 1. เพือทราบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน  
 . เพือทราบรูปแบบความสัมพันธ์ของตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  
 . เพือทราบผลการยืนยนัรูปแบบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากร
ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 

ข้อคาํถามของการวจิัย 
 เพือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ผู้ วิจยัจึงกําหนดข้อคําถามของงานวิจยั 
ดงัตอ่ไปนี 

 1. ตวับ่งชีปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของสถานศกึษาขนัพืนฐานมีปัจจยัอะไรบ้าง 
 2. รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐานเป็นอย่างไร 
 .  ผลการยืนยัน รูปแบบตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐานเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวจิัย 

 เพือเป็นแนวทางในการศกึษา ผู้ วิจยัจึงได้ตงัสมมติฐานของการวิจยัไว้ดงันี 

 1. ตวับ่งชีปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของสถานศกึษาขนัพืนฐานเป็นพหปัุจจยั 

 2. รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐานมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  
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 3. ผลการยืนยัน รูปแบบตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐานเป็นความสมัพนัธ์ของพหอุงค์ประกอบ 

 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และข้อคิดเห็นเกียวกับความภกัดี
ตามแนวคิดของ เฮิร์สแมน (Hirschman,  : 125)  ทีกล่าวว่า ความภกัดีต่อองค์การมีอิทธิพล
ในการทําให้การลาออกจากงานลา่ช้าออกไป  ซึงเงือนไขทีผู้ภกัดีต่อองค์การยึดถือ  มี  ประการ 
คือ 1) การออกจากงานทําให้คณุภาพของผลผลิตจากองค์การด้อยลง 2) ควรมีการดแูลเอาใจใส่
สมาชิกเกียวกบัคณุภาพของผลผลิตเหลา่นี มิฉะนนัสมาชิกก็จะยังคงอยู่กับองค์การต่อไป  โดยที
ผลลพัธ์ขององค์การยงัคงเป็นเท่าเดิม  โดยการแสดงออกถึงความภกัดีต่อองค์การ   ประกอบด้วย
หลกั  ประการ  คือ ) การทีสมาชิกในองค์การเตม็ใจทีจะอยู่ในองค์การด้วยกนั  และต่อต้านการ
ออกจากงานในกรณีทีองค์การทีผลผลิตลดลง )  สมาชิกในองค์การรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อ
องค์การ  ส่วน แอดเลอร์ และ แอดเลอร์ (Adler and Adler,  : 401-407)  กล่าวว่า  มี           

  องค์ประกอบทีพัฒนาให้สมาชิกเกิดความภกัดีต่อองค์การอย่างมาก  คือ )  ความมีอํานาจ
เ ห นื อผู้ อื น  ( Domination) )  กา รแสดง เ อกลัก ษ ณ์  ( Identification) )  คว ามผูกพั น  
(Commitment)   ) การบรูณาการ (Integration) ) กําหนดเป้าหมาย (Goal alignment)  สําหรับ
ฟลูาเกอร์ แอนด์ บารลงิ (Fullager and Barling,  : 215-217) กล่าวว่า บุคคลทีมีความภกัดี
ต่อองค์การ มี  ลกัษณะ ดังนี 1) มีทัศนคติเชิงบวกต่อคณุค่าและเป้าหมายขององค์การ ) มี
ความภมูิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ 3) ปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ 

ส่วนวิทนีย์ แอนด์ คเูปอร์ (Whitney and Cooper, 1992 : 82) กล่าวว่า ความภกัดีต่อองค์การ
เป็นได้ทงัทศันคติและพฤติกรรม โดยทศันคติความภกัดีต่อองค์การนนัเป็นองค์ประกอบหนึงของ
ความยึดมันผูกพันต่อองค์การ แต่ด้านพฤติกรรมนนัเป็นการแสดงความภักดีต่อองค์การ   ซึง
พฤติกรรมความภักดีมี  องค์ประกอบ คือ ) มีการเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนา
องค์การ (Active elements) ) การอยู่นิงเฉย (Passive elements) สําหรับเฟลต์เชอร์ (Fletcher, 

1993 : 48) กลา่ววา่ ความภกัดีตอ่องค์การมีองค์ประกอบสําคญั  องค์ประกอบ คือ ) การแสดง
ประวตัิของตนเองตอ่องค์การ  (An expression of the historical self) ) ความผกูพนัทีมีมากกว่า
การแสดงออกทีเป็นนิสยั  (More than a habit of attachment) ) หลีกเลียงการไม่ซือตรงต่อ
องค์การ (Avoidance of betrayal) ส่วน คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler and Armstrong,  

 : 350)  ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของความภกัดีไว้น่าสนใจ  ประการ  คือ ) ความพึงพอใจ
ในตวัสินค้า/บริการ หรือองค์กร  หรือบุคลากร  )   ความรู้สึกทีดีต่อสินค้า  บริการ  พนักงาน  
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องค์การ   )   ความสัมพันธ์ทีดีทีเกิดจากการได้รับคุณค่าตามความหวังจากสินค้า  บริการ  
พนกังานและองค์กร ส่วนเฮนนิง – ธรูรัว  และคณะ (Henning – Thurau et al., 2001 : 331-344)  
ให้ความเห็นชอบสอดคล้องกับมาร์ซู -  นาวาร์โร  และคณะ (Marzo – Navarro et al., 2005 : 

505-526)   ไว้ว่าความภกัดีของลูกค้านันเหมือนกับความภักดีของนักเรียน  ลกูค้าเปรียบได้คือ
นกัเรียนซึงมีองค์ประกอบ   ด้าน  คือ 1) ด้านทีเกียวกบัทศันคต ิ และ 2) ด้านทีเกียวกบัพฤติกรรม   
โดยทีสว่นประกอบทีเกียวกบัทศันคติมีความหมายแยกได้เป็น   ส่วน คือ ) การรับรู้ยังคงดํารง
อยู่ ) อารมณ์หรือความรู้สึก และ ) ปัจจัยด้านสภาวะจิตใจ  ส่วนประกอบด้านทีเกียวกับ
พฤติกรรม  สามารถสงัเกตด้วยการบรรยายถึงการตดัสินใจของในการเลือกทางเลือกให้กับเขา  
อย่างไรก็ตาม  ความภักดีของนักเ รียน มิได้จํากัดในระยะเวลาระหว่างทียังอยู่ในสถานะเป็น
นกัเรียน ความภกัดีของนกัเรียน เป็นสิงทีสําคญัสําหรับสถาบนัการศึกษา  ฉะนนั  ความภกัดีของ
นักเรียนสามารถเชือมโยงกันทังในขณะทียังคงเป็นนักเรียนและจบการศึกษาจากสถาบันหรือ
โรงเรียนไปแล้ว   สถาบันการศึกษายังให้มากกว่าการศึกษา  โดยธรรมชาติมีสิงหนึงทีเป็น
เป้าหมายเบืองต้นทีนักเ รียนมีความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา   ถึงอย่างไรก็ตามเป็น
ประสบการณ์ทีดีเมือครงัเป็นนักศึกษา   ยังมีอิทธิพล  กิจกรรมด้านความภกัดีต่อความภกัดีของ
นกัเรียนตอ่สถาบนั   การวิจยัครังนี   ใช้วิธีวดัความภกัดีของนักเรียนทีสอดคล้องกับแนวความคิด 
ทีวดัองค์ประกอบของความภกัดีในส่วนของพฤติกรรม  นันก็คือ  การวัดพฤติกรรมของนักเรียน
นนัเองในขณะทีในขณะจอนสนั และกัสตฟัส์สนั (Johnson and Gustafsson, 2001 : 17) มอง
วา่องค์ประกอบในการสร้างความภกัดีมี  องค์ประกอบ คือ  )  ความพึงพอใจของลกูค้า ในตวั
สินค้า บริการ  และพนกังาน  สินค้า บริการ  ) ความมีชือเสียงของสินค้า  บริการ และองค์กร  ) 
สัมพันธภาพทีดีของลูกค้าทีมีต่อพนักงาน  สินค้า บริการ หรือ องค์ก าร  สําหรับ    โอลิเวอร์  
(Oliver, 1997 : 19-99)  ได้กล่าวถึงความภกัดีของลกูค้าไว้ในรูปแบบความภกัดีของลกูค้า   
ลกัษณะ  ได้แก่ ) การรับรู้ในความภกัดี ) อารมณ์ความรู้สึกของความภกัดี 3) สภาวะทางด้าน
จิตใจในความภกัดี  และ4) กิจกรรมเกียวกบัความภกัดี   สอดคล้องกับ ริชเฮล (Reichheld, 2001 

: 192-193) ทีหมายความว่า เกิดจากการได้รับพืนฐานคณุค่าของสินค้าและบริการ  จนเกิดเป็น
สภาวะความพึงพอใจจนต้องการกลบัมาซือ  หรือใช้บริการซํา  ในขณะที ดิค และบาซู (Dick and 

Basu, 1994 : 99-113) ซึงสอดคล้องกับจอนสนั และกัสตฟัส์สนั และแลม และคณะ (Johnson 

and Gustafsson, 2000 : 20-24) โดยมองว่าความภกัดีเป็นพืนฐานของสององค์ประกอบทีมี
ความสมัพนัธ์กนั คือ ความสมัพันธ์ด้านทัศนคติ  และด้านการสนับสนุนในการซือซํา  ด้วยเหตนีุ 
ความภักดีของลกูค้าสามารถมองได้เป็น  ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจิตใจ   2) ด้านการรับรู้   และ3) 

   ส
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ด้านอารมณ์ความรู้สึก (และแสดงออกทางด้านพฤติกรรม)  การสนับสนุนด้วยการซือซํา – การ
รักษาลกูค้า สําหรับพอร์ตเตอร์ (Porter, 1974 : 194-197) ให้คําจํากัดความของความภกัดีต่อ
องค์กรวา่เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ของบคุคลทีมีตอ่องค์กรบ่งชีออกมาในรูป   1) ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าทีจะยงัคงความเป็นสมาชิกขององค์กรนนัต่อไป   2) ความเต็มใจทีจะใช้พลงัอย่าง
เต็มทีในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร 3) มีความเชืออย่างแน่นอน และมีการยอมรับค่านิยม
เป้าหมายขององค์การ  สําหรับบูชานัน (Buchanan, 1977 : 19) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร เป็นความรู้สกึเป็นพวกเดียวกนั ความผกูพันทีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และ
การปฏิบตัิงานตามบทบาทของตนเอง เพือให้บรรลถุึงเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ซึงความ
ภักดีต่อองค์การประกอบด้วย 3 ส่วน คือ   1) ความเป็นอันหนึงอันเดียวกันกับองค์กร 
(Identification) แสดงออกตามเป้าหมายและคา่นิยมขององค์การของผู้บริโภค 2) ความเกียวโยง
กับองค์กร (Involvement) ความรู้สึกรักและผกูพันต่อองค์กร 3) ความผกูพันและจงรักภกัดีต่อ
องค์กร สว่น สเตียร์ (Steers, 1977 : 197-198) ได้ศึกษาองค์ประกอบว่า มี  องค์ประกอบ  ดงันี 
) การยอมรับเป้าหมายและคณุคา่ขององค์การ ) การทําประโยชน์ให้องค์การ ) การธํารงรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์การ  สําหรับธีรพันธ์  โล่ห์ทองคํา (  : )  กล่าวถึง องค์ประกอบ
สําคญัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้านนัมีดงันี   )  ความพึงพอใจของลกูค้า ความพึงพอใจของ
ลกูค้าเป็นสิงทีได้รับหลกัจากการซือสินค้า หรือเป็นการประเมินผลจากการซือสินค้าไปแล้ว  โดย
เปรียบเทียบผลจากความคาดหวงัก่อนซือกับสิงทีได้รับจริง ๆ เมือซือสินค้าไปแล้ว  ) ความเชือ
และความไว้วางใจ  เป็นปัจจัยทีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน  ความสมัพันธ์จาก
อารมณ์   ความไว้วางใจจะยงัคงอยู่ก็ตอ่เมือบุคคลมีความมนัใจ  ความไว้วางใจจะช่วยลดความ
ไม่แน่นอน  ความเสียงและความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่าง
ทนัทีทนัใดทีมีตอ่ตราสินค้า )  ความเชือมโยงผกูพนักบัอารมณ์  การทีลกูค้ามีทัศนคติทีดีต่อตรา
สินค้า  นนัหมายถึงความผกูพนัทีมีตอ่สินค้าหรือมีการติดตอ่เป็นประจํากบัองค์การ   และทําให้เขา
เหลา่นนัมีความชืนชอบตอ่องค์กรนนัเอง   โดยสิงเหลา่นีจะสะสมเป็นคณุคา่หรือทรัพย์สินของตรา
สินค้า   ซึงเกิดจากประโยชน์ของสินค้า  )  ลดทางเลือกและนิสยัปกติของลกูค้ามีแนวโน้มของ
ธรรมชาติทีจะลดทางเลือกอยู่แล้ว  ซึงมกัจะไม่เกิน  ทางเลือก  คนมกัรู้สึกมีความสขุกับความ
คล้ายคลงึในเรืองของตราสินค้า และสถานการณ์ทีเป็นทีรู้จักกันดี ซึงได้รับจากในอดีต  ปัจจุบัน  
และอนาคต )  ประวตัิของบริษัทผู้ผลิตสินค้า  การสร้างลกัษณะทีแตกต่างประกอบกับสิงอืน ๆ 
ซึงเกิดระหวา่งพฤติกรรมการซือสินค้าและประวตัิการติดตอ่กบัองค์การ   และภาพลกัษณ์นนัสง่ผล
ตอ่ความภกัดีในตราสินค้าทงัสนิ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 
 ในการวิจัยครังนีผู้ วิจัยจึงนําแนวคิดจากตํารา  วิชาการ  เอกสาร  และงานวิจัยที
เกียวข้องมากําหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัร่วมกบัการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้บริหาร
สถานศกึษาเพือให้ได้ความชดัเจนในการกําหนดตวัแปรทีศึกษา  โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล (Canonical 

Correlation Analysis) จากแนวคิดทฤษฎีดงักลา่ว  สามารถนํามาประกอบเป็นแนวคิดทีผู้ วิจัยใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัครังนี โดยเขียนเป็นแผนภมูิดงัปรากฏในแผนภมูิที 1 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกนั ผู้ วิจยัจึงได้กําหนดความหมายของคําศพัท์เฉพาะไว้
ดงันี 
 ตัวบ่งชขีองปัจจัยความภักดีต่อองค์การ  หมายถึง  ตวัแปรองค์ประกอบทีแสดงถึง
ลกัษณะเพือก่อให้เกิดความยึดถือ ซือสัตย์  ภาคภูมิใจอย่างมันคงต่อองค์การ  และมีเจตคติ
ทางบวกตอ่องค์การ  เป็นความรู้สึกและการแสดงออกของบุคลากรซึงเคารพต่อองค์การมีความ
เตม็ใจปฏิบตัิงานและอทิุศตนตอ่องค์การ มีความผกูพัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความต้องการ
เป็นสว่นหนึงขององค์การ สนใจและเอาใจใส ่ภมูิใจและสนบัสนนุองค์การ ปกป้ององค์การจากการ
ต่อต้านของบุคคลอืน ตระหนักในด้านดีขององค์การ มีความเชือถือและไว้วางใจพร้อมทีจะ
ช่วยเหลือองค์การ มีความปรารถนาและมีความตงัใจทีจะปฏิบตัิงานอยู่ในองค์การตอ่ไป 

 รูปแบบตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อองค์การ หมายถึง วิธีการดําเนินงานทีเป็น
ต้นแบบทีสร้างขนึเพือก่อให้เกิดการอทิุศตวั หรือความเอาใจใส่ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือ
คณะ  เป็นความรู้สกึทียึดติดในสิงใดสิงหนึงเป็นพิเศษ ซึงอาจจะเกิดกับองค์การ บุคคลหรือกลุ่ม
บคุคล ทีเป็นอดุมการณ์ หรือความคิด หรือภาระหน้าที 

 สถานศึกษาขันพืนฐาน  หมายถึง  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศกึษา 

   
 

 

 

 

 



 
 

 

บทที  

 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 
 

การศกึษาวิจยัเรือง การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานครังนี ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด   ทฤษฎีจากตํารา   และ
ผลงานวิจยัทีเกียวข้องประกอบด้วย   สว่น คือ สว่นที  กลา่วถึง ความภกัดีต่อองค์การ ส่วนที  
กลา่วถึง การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนัพืนฐาน  สว่นที  กลา่วถึง งานวิจยัทีเกียวข้อง โดยมี
รายละเอียด ดงันี 
 

ความภกัดีต่อองค์การ 
 

การศึกษาในเรือง ความภักดีต่อองค์การ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและ
แนวทางการศึกษาไว้ ทงัในแง่ความหมาย ความสําคญั และปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อ
องค์การ และผลทีได้รับจากความภกัดีตอ่องค์การ 
 

ความหมายของความภักดีต่อองค์การ 

 ความหมายตามเอนไซโคพีเดีย (Encyclopedia) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี  โดยทัวไป 
หมายถึง การอทิุศตวั  หรือความเอาใจใส่ของบุคคล  หรือเป็นความรู้สึกทียึดติดในสิงใดสิงหนึง
เป็นพิเศษ ซึงอาจจะเกิดกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ทีเป็นอุดมการณ์ หรือความคิด  หรือภาวะ
หน้าที  หรือเหตผุล 

 ความภักดีทางด้านการเมือง  (Political Loyalty)  คือการอทิุศตวั  และเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะซึงเป็น จดุประสงค์ของกลุ่มการเมือง อนัได้แก่  กลุ่ม  หรือสถาบัน  พืนฐานด้านกฎหมาย  
แนวคิดหลกัทางการเมือง   และวตัถปุระสงค์ของกลุม่การเมืองนนั ๆ 

 ความหมายตาม ออกฟอร์ด ดิกชันเนอร์รี  (Oxford Dictionary)  ให้ความหมายไว้ว่า
ความเป็นจริง  หรือความซือสตัย์ เป็นหน้าที  ความรัก หรือพนัธะความจําเป็น  (ความภกัดีแนวแน่
มีใจจดจ่อตอ่ผู้มีอํานาจสงูสดุ) 
 ความภกัดี  (Loyalty)  บางครังถูกพิจารณาเชือมโยงจากความคิดดงัเดิมด้วย  เช่น เป็น
ความผกูพนั  เป็นความรู้สกึผกูพนัในสถานที  ความมีใจจดจ่อ  และความพึงพอใจ   อย่างไรก็ตาม

 



 
 
แนวคิดนียงัส่งผลมาถึงปัจจุบัน  ในการศึกษาความภกัดีนนัเกิดจากผลงานนักวิจัยในสมยัต้นปี 
ค.ศ.   ในยคุนนัเป็นยุคแรก ๆ ทีทําการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  เพสเสมียร (Pessemier : 

1955)  ทําการศกึษาและเสนอวา่การเปลียนแปลงในความภกัดีของแบรนด์ และความภกัดีแบรนด์  
แม้ว่าจะเจาะจงไปทีพฤติกรรมของผู้ บริโภค  แต่ต้องให้ความสําคัญในเรืองของทัศนคติใน            
ตวัแบรนด์ของผู้บริโภค  และสาเหตขุองการเปลียนแปลงมีความต่อเนืองเข้ามาเกียวข้องด้วย
เช่นกนั 

 แม้วา่จะถกูแยกเป็นสองสว่น  คือด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคติ  แต่เดิมทีนนั  การวดั
ความภกัดี ขนึอยู่กบัเป้าหมายทีผู้ต้องการวดัวา่จะมุง่เน้นประเดน็ใด เดย์ (Day : 1969) เพสเสมียร 
(Pessemier : 1959)  กลา่วถึงความภกัดีต้องทําอย่างตอ่เนือง   เอาจริงเอาจังทงัการปฏิบัติ  และ
ในการวดัเขายงัแนะนําวา่ควรใช้วดัทงัทศันคติ  และพฤติกรรม  ควรจัดทําเครืองมือวดัให้เหมาะสม   
และสามารถวดัได้จริง 
 คอทเลอร์ และอาร์สตรอง   (Kotler and Armstrong,  อ้างถึงใน  วารุณี   ตนัติวงศ์วาณิช 
และคณะ,  : 350)   ให้ความหมายในความภกัดี   ในด้านการตลาดไว้คือ การทีลกูค้าเกิด
สภาวะความพึงพอใจอย่างมากในตวัสินค้า และบริการ   หรือองค์การ   หรือเกิดความอ่อนไหวใน
ตวัสินค้า บริการ  หรือองค์การ  จนถึงระดบัทีกลบัมาซือหรือใช้บริการใหม่  และพูดถึงสินค้าและ
บริการ  หรือองค์กรนนั ๆ ในแง่ดี  ทีตนเองพึงพอใจ  และได้กลา่วถึงองค์ประกอบของความภกัดีไว้
น่าสนใจ     ประการ  คือ   ) ความพึงพอใจในตวัสินค้า/บริการ  หรือองค์กร หรือบุคลากร  )  
ความรู้สกึทีดีตอ่สินค้า  บริการ  พนกังาน  องค์กร   ) ความสมัพนัธ์ทีดีทีเกิดจากการได้รับคณุค่า
ตามความหวงัจากสินค้า  บริการ  พนกังานและองค์กร 
 เฮนนิง – ธรูรัว  และคณะ   ให้ความเห็นชอบสอดคล้องกับ  มาร์ซู -  นาวาร์โร  และคณะ 
(Henning-Thurau et al., 2001 ; Marzo-Navarro et al., 2005) ไว้ว่าความภกัดีของลกูค้านนั
เหมือนกบัความภกัดีของนกัเรียน   ลกูค้าเปรียบได้คือนกัเรียนซึงมีองค์ประกอบ   ด้าน  คือ ด้าน
ทีเกียวกับทัศนคติ  และด้านทีเกียวกับพฤติกรรม   โดยทีส่วนประกอบทีเกียวกับทัศนคติมี
ความหมายแยกได้เป็น  สว่น คือ การรับรู้ยงัคงดํารงอยู่   อารมณ์หรือความรู้สึก  และปัจจัยด้าน
สภาวะจิตใจ  ส่วนประกอบด้านทีเกียวกับพฤติกรรม  สามารถสงัเกต  ด้วยการบรรยายถึงการ
ตดัสินใจของในการเลือกทางเลือกให้กบัเขา  อย่างไรก็ตาม  ความภกัดีของนักเรียน มิได้จํากัดใน
ระยะเวลาระหวา่งทียงัอยู่ในสถานะเป็นนกัเรียน   ความภกัดีของนกัเรียน  เป็นสิงทีสําคญัสําหรับ
สถาบนัการศึกษา    ฉะนนั   ความภกัดีของนักเรียนสามารถเชือมโยงกันทงัในขณะทียังคงเป็น
นักเรียนและจบการศึกษาจากสถาบันหรือโรงเรียนไปแล้ว   สถาบันการศึกษายังให้มากกว่า



 
 
การศึกษา  โดยธรรมชาติมีสิงหนึงทีเป็นเป้าหมายเบืองต้นทีนักเรียนมีความผกูพันต่อสถาบัน  
การศกึษา  ถึงอย่างไรก็ตามเป็นประสบการณ์ทีดีเมือครังเป็นนักศึกษา   ยังมีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ด้านความภักดีต่อความภกัดีของนักเรียนต่อสถาบัน   การวิจัยครังนี ใช้วิธีวัดความภักดีของ
นกัเรียนทีสอดคล้องกบัแนวความคิดทีวดัองค์ประกอบของความภกัดีในส่วนของพฤติกรรมนนัก็
คือ การวดัพฤติกรรมของนกัเรียนนนัเอง 
 ในขณะทีแลมและคณะ (Lam et al., 2004 : 294) ให้ความหมายสอดคล้องกับ เลย์โนลด์
และคณะ (Reynolds et al., 1974 : 75) เห็นว่าเป็นภาวะทีผู้ ซือ มีความรู้สึกผกูพัน  หรือ เป็น   
พนัธะสญัญาทีลกึซงึ  ตอ่สินค้า บริการ ตราสินค้า หรือองค์กร ไมเ่พียงแตน่กัวิชาการทงัสองท่านที
กลา่วมา แตย่งัมีอีกหลายท่าน ทีให้ความหมายสอดคล้องกนั  
 ในขณะ จอนสัน และกัสทาฟส์สัน (Johnson and Gustafsson, 2001 : 31) ให้
ความหมายวา่เป็นความตงัใจหรือทศันคติ  หรือความโน้มเอียงทีดีของลกูค้าทีจะกลบัมาซือ หรือ
ให้บริการซําอีก 

 จอนสนั และกสัทาฟส์สนั (Johnson and Gustafsson, 2000 : 117) มองว่าองค์ประกอบ
ในการสร้างความภกัดีมี  องค์ประกอบ คือ ) ความพึงพอใจของลกูค้า ในตวัสินค้า บริการ และ
พนกังาน สินค้า บริการ  ) ความมีชือเสียงของสินค้า บริการ และองค์กร ) สมัพันธภาพทีดีของ
ลกูค้าทีมีตอ่พนกังาน สินค้า บริการ หรือ องค์กร 
 โอลิเวอร์  (Oliver, 1997 : 198-199)  ได้กล่าวถึงความภกัดีของลูกค้าไว้ในรูปแบบความ
ภกัดีของลกูค้า    ลกัษณะ  ได้แก่การรับรู้ในความภกัดี  อารมณ์ความรู้สกึของความภกัดี สภาวะ
ทางด้านจิตใจในความภกัดี  และกิจกรรมเกียวกบัความภกัดี 
 สอดคล้องกบั ริชเฮล (Reichheld,  : 10) ทีหมายความวา่ เกิดจากการได้รับพืนฐาน
คณุค่าของสินค้าและบริการ  จนเกิดเป็นสภาวะความพึงพอใจจนต้องการกลับมาซือ  หรือใช้
บริการซํา 

 ในขณะที ดิค และบาซู (Dick and Basu, 1994 : 99) ซึงสอดคล้องกับจอนสัน 
และกัสตฟัส์สนั และ แลมและคณะ (Johnson and Gustafsson, 2000 : 20-24; Lam et al., 

2004 : 294)  โดยมองว่าความภักดีเป็นพืนฐานของสององค์ประกอบทีมีความสมัพันธ์กัน คือ 
ความสมัพนัธ์ด้านทศันคติ  และด้านการสนบัสนนุในการซือซํา  ด้วยเหตนีุ  ความภกัดีของลกูค้า
สามารถมองได้เป็น  ด้าน  ได้แก่ ด้านจิตใจ   ด้านการรับรู้   และด้านอารมณ์ความรู้สึก (และ
แสดงออกทางด้านพฤติกรรม)  การสนบัสนนุด้วยการซือซํา – การรักษาลกูค้า 



 
 
 เชลิน (Selin, 1989 : 218) ให้ความหมายของความภกัดีวา่  เริมต้นจากการแสวงหาความ
บนัเทิงในยามวา่ง   และมองหาการให้บริการเพือสนองตอบในด้านทีแสดงออกจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค 

สเตียร์ (Steers, 1977 : 46) ให้ความเห็นว่า ความภกัดีต่อองค์กรเป็นความเข้มข้นของ
ความสมัพนัธ์ของพนกังานแตล่ะคนทีเข้ากนัได้เป็นอย่างดียิงกบัองค์กรรวมถึงการเกียวข้องกบั 

องค์การหรือผกูพันกับองค์กรอย่างลึกซึง  ซึงลกัษณะดังกล่าวจะเกิดขนึได้เฉพาะกับองค์กรใด
องค์กรหนึงเพียงองค์กรเดียวเท่านนั 

พอร์ตเตอร์ (Porter, 1974, อ้างถึงใน นภาเพ็ญ  โหมาศวิท, 2533 : 14-15) ให้คําจํากัด
ความของความภกัดีตอ่องค์กรวา่เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ของบคุคลทีมีตอ่องค์กรบ่งชีออกมาใน
รูป 

1. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะยงัคงความเป็นสมาชิกขององค์กรนนัตอ่ไป 

2. ความเตม็ใจทีจะใช้พลงัอย่างเตม็ทีในการปฏิบตัิงานให้กบัองค์กร 
3. มีความเชืออย่างแน่นอน และมีการยอมรับคา่นิยมเป้าหมายขององค์กร 
บชูานนั (Buchanan, 1977 อ้างถึงใน นภาเพ็ญ  โหมาศวิท, 2533 : 14) ความภกัดีตอ่

องค์กร เป็นความรู้สกึเป็นพวกเดียวกนั ความผกูพนัทีมีตอ่เป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร และ
การปฏิบตัิงานตามบทบาทของตนเอง เพือให้บรรลถุึงเป้าหมาย และคา่นิยมขององค์กร ซึงความ
ภกัดีตอ่องค์กรประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

1. ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัองค์กร (Identification) แสดงออกตามเป้าหมาย 

และคา่นิยมขององค์กรของผู้บริโภค 

2. ความเกียวโยงกบัองค์กร (Involvement) ความรู้สกึรักและผกูพนัตอ่องค์กร 
3. ความผกูพนัและภกัดีตอ่องค์กร 
Hirschman (1970 : 179) กลา่วไว้วา่ ความภกัดีตอ่องค์การ (Loyalty in Organization) 

คือความต้องการทีจะอยูก่บัองค์การนนัตอ่ไป ถึงแม้วา่ผู้นนัจะมคีวามขดัแย้งกบัสมาชิกภายใน
องค์การ 

ลี (Lee, 1967, อ้างถึงใน พัชรินทร์  รอดพยันตร์, 2545 : 18) กล่าวไว้ว่า ความภกัดี 

หมายถึง การเชือฟังการแสดงความรัก ความภกัดีด้วยความเคารพ การซือสตัย์ การทําตามหน้าที 

และการให้การสนบัสนุน โดยเชือกันว่า พนักงานทีมีความภกัดีจะเป็นผู้ ทีให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินการผลิต และอทิุศตนเพือเป้าหมายขององค์การ มีความเต็มใจ และยินดีทีจะปฏิบัติตาม
ความต้องการขององค์การมากกวา่ผลประโยชน์สว่นตน ยอมรับการตดัสินใจในการบริหารจัดการ 



 
 
และจะละทิงหรือหยดุงานเมือเหตกุารณ์คบัขนัเกิดขนึ สิงทีคนจะมอบความภกัดีให้นนัเป็นได้เกือบ
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน ความคิด หรืออะไรก็ตามทีสามารถก่อให้เกิด
ผลได้ความภกัดีของพนกังานมองได้วา่เป็นทัศนคติทีกลุ่มพนักงานเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึงทีมีต่อ
องค์การ ซึงระดบัความภกัดีของพนกังานมีสว่นทีเกียวข้องกับระดบัความผกูพันและความเต็มใจ
ในการอทิุศความต้องการของตน หรือความต้องการของกลุ่มเพือองค์การ อย่างไรก็ดี ระดบัความ
ภกัดีของแตล่ะบคุคลสามารถเปลียนแปลงได้ขนึอยู่กบัสถานการณ์และคณุคา่ทีเขายึดถือตอ่สิงนนั  

กอร์ดอน และคณะ (Gordon et al., 1980 : 479) กล่าวว่า ความภกัดีเป็นส่วนหนึงใน
โครงสร้างของความยึดมนัผกูพนัตอ่องค์การ ซึงความยึดมนัผกูพันต่อองค์การจะมีองค์ประกอบที
สําคญั 3 ประการคือความเชืออย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมาย และคา่นิยมขององค์การ ความ
ปรารถนาทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ และเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามเพือ
ทํางานในองค์การ 

เชลดอน (Sheldon, 1991 : 19) มีความเหน็วา่ ความภกัดตีอ่องค์กรเป็นทศันคติของ 
ผู้ปฏิบตัิงาน ซึงเชือมโยงระหวา่งเอกลกัษณ์ของเขากบัองค์กรผู้ปฏิบตัิงานมีความรู้สกึภกัดีตอ่ 

องค์กร จะตงัใจปฏิบตัิงานเพือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
โบ และสก็อต (Peter M. Blau and W. Reichard Scotts, 1962 : 165) กล่าวว่าความ 

ภกัดี หมายถึง ความรู้สกึ และการแสดงออกซึงความรู้สกึเคารพต่อผู้บังคบับัญชา โดยชีให้เห็นว่า
ผลผลิตของคนงานมีสว่นสมัพนัธ์เป็นอย่างมากตอ่ความภกัดีจากผู้ใต้บงัคบับัญชามีความสะดวก
ในการสงัการและง่ายพอทีจะกระตุ้นให้ลกูน้องทํางานมากขนึ 

เชสเตอร์ เบอร์นาร์ด (Chester Bernard, 1938 : 84) ได้เห็นความสําคญัตอ่ความภกัดีมา
นานแล้ว โดยกล่าวว่า ความเต็มใจของบุคคล เป็นปัจจัยสําคญัในองค์กร ความภกัดี (Loyalty) 

ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Solidarity) ขวญัและกําลงัใจ (Esprit  de corps) และความเข้มแขง็ 
(Strength) เป็นต้น โดยให้ข้อสงัเกตวา่แม้ความภกัดีจะมีความสําคญัแตก่็ได้รับความยอมรับเพียง
เล็กน้อย ว่าเป็นเงือนไขสําคญัในองค์กรเกียวกับความภกัดีของครูต่อผู้ ใหญ่  ฮอยและวิลเลียม 

(Hoy and Williams) ได้ศกึษาความภกัดีของครูตอ่ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยได้พัฒนาเครืองมือ
ขนึจากการปรับปรุงแบบสอบถามของ เบลาและสกอตและของ เมอร์เรย์และคอเร็นบลมั (Murray 

and Correnblem) ต่อมา ฮอยและรีส์ (Hoy and Rees) ได้ใช้เครืองมือนีศึกษา ความภกัดีของ
ครูใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศกึษา หลงัจากนนัฮอยและคณะก็ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความ
ภกัดีของครูและพฤติกรรมของครูใหญ่ พฤติกรรมของครูใหญ่ทีศกึษาคือ 

 



 
 

1. พฤติกรรมแบบริเริมเสริมสร้าง 
2. พฤติกรรมแบบถนอมนําใจ 

3. ความเป็นอตัตาธิปไตย 

4. ความสามารถในการผลกัดนั 

5. ความมีอารมณ์ไมเ่อนเอียง 
จอห์นสนัและเวนเนเบิล (Johnson and Venable, 1938 : 182) ได้ใช้เครืองมือแบบ

เดียวกนัศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความภกัดีของครูตอ่ครูใหญ่ ทงัในระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษากบัพฤตกิรรมการใช้กฎระเบียบและความสมัพนัธ์กบัหน่วยเหนือของครูใหญ่ 

อนนัต์ชยั  คงจนัทร์ (2529 : 38-39) อธิบายวา่ การขาดความภกัดีตอ่องค์กร อาจ 

สง่ผลให้เกิดพฤติกรรมองค์การทีไมพ่ึงประสงค์ได้แก่ การขาดงาน การไมต่รงตอ่เวลาในการทํางาน 

และการโยกย้ายเปลียนงาน 

ภรณี  กีร์ติบตุร (2529 : 14-17) แยกความภกัดีตอ่องค์การเป็น 2 ลกัษณะ คือ  ความภกัดี
อย่างเป็นทางการตอ่องค์การ ซึงแสดงออกโดยการไปปรากฏตวัทํางานตามเวลากําหนดและแสดง
ความผกูพันทางใจ และความรู้สึก (Commitment) หมายถึง พนักงานมีความผกูพันหรือสนใจ
อย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวตัถุประสงค์ของนายจ้าง เพือองค์การจะได้ บรรลถุึง
เป้าหมายได้สะดวกขนึ จึงสรุปได้วา่ ความภกัดีต่อองค์การ หมายถึงทัศนคติของสมาชิกทีเป็นไป
ในทางบวกตอ่องค์กร 

บญุยาณี  จนัทร์เจริญสขุ (2538 : 14) สรุปความหมายของความภกัดีตอ่องค์การวา่ 

เป็นทศันคติหรือ ความรู้สกึของบคุลากรตอ่องค์การ ในลกัษณะทีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์และ 

คา่นิยมขององค์กร เป็นความเตม็ใจทีบคุคลจะทุ่มเทกําลงักายและความผกูพนั ตอ่สงัคมทีเขาเป็น 

สมาชิกอยู ่
ขะธิณยา  หล้าสวุงษ์ (2545 : 20) ได้ให้ความหมายของความภกัดีตอ่องค์การ ไว้วา่บคุคล

มีความเต็มใจและอทิุศตวัอย่างมากต่อองค์การ มีความผกูพัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความ
ต้องการอย่างแรงกล้าทีจะเป็นส่วนหนึงขององค์การ  ภมูิใจ และสนับสนุนองค์การ ต่อสู้ปกป้อง
องค์การจากผู้ ทีต่อต้าน ตระหนักถึงด้านดีขององค์การ ละเว้นการกล่าวร้ายแก่องค์การ มีความ
เชือถือไว้วางใจและพร้อมทีจะช่วยเหลือองค์การ  ความเต็มใจทีจะปฏิบัติตามผู้ นํา หรือตาม
แนวทางขององค์การอย่างซือสตัย์  มีการกระทําเพือส่งเสริมให้องค์การมีความผาสกุ มีความ
ปรารถนาและมีความตงัใจทีจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไป  ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกับ
สมาชิกภายในองค์การ หรือแม้มีทางเลือกอืนทีดึงดูดใจกว่า ก็ไม่ลาออกจากงานซึงแสดงถึง 



 
 
ความรู้สึกทีมีความสมัพันธ์อย่างแน่นแฟ้นของบุคคลกับองค์การ และมีการรักษาสมัพันธภาพ
ระหวา่งบคุคลกบัองค์การไว้โดยปฏิเสธสิงทีมาทําลายความสมัพนัธ์อนันี 

คมสนั  ชัยเจริญศิลป์ (2542 : 13) ได้ให้ความหมาย ของความภกัดีต่อองค์การ คือ 

ความรู้สึกรักใคร่ ไม่อยากไปจากองค์การ เนืองมาจากองค์การมีสิงจูงใจบางอย่างทีทําให้รู้สึก
เสียดายทีจะต้องออกจากองค์การ 

พชัรินทร์  รอดพยนัตร์ (2545 : 8) ได้ให้ความหมาย ของความภกัดีตอ่องค์การ หมายถึง 
การทีบคุคลมปีระสบการณ์และรับรู้เกียวกบัการเชือถืออย่างมนัคง ซือสตัย์ ภาคภมูิใจ และมีความ
รับผิดชอบตอ่หน้าที เป็นสมาชิกทีดตีอ่องค์การ และเตม็ใจปฏิบตัิงานในองค์การทีตนได้ปฏิบตัิงาน
อยู่ 
 ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคํา (  : ) ให้ความหมายความภักดีของลูกค้า  (Customer 

Loyalty)  วา่เป็นความเกียวข้องหรือความผกูพนัทีมีตอ่ตราสินค้า   ร้านค้า ผู้ผลิต  การบริการหรือ
อืน ๆ ทีอยู่บนพืนฐานของทัศนคติทีชอบพอใจ  หรือการตอบสนองด้วยพฤติกรรมอยากร่วม
กิจกรรมทางการตลาดกับตราสินค้า  และการซือสินค้าซํา ๆ นนัเอง   และกล่าวถึงองค์ประกอบ
สําคัญทีส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้านันมีดงันี   )  ความพึงพอใจของลูกค้า   โดยปกติแล้ว
ลกูค้ามกัจะพัฒนาความเชือเดิมทีมีอยู่  ให้กลายเป็นความคาดหวงักับสิงทีจะเกิดขนึหรือได้รับ
ก่อนการตัดสินใจทําอะไรลงไป  ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิงทีได้รับหลักจากการซือสินค้า   
หรือเป็นการประเมินผลจากการซือสินค้าไปแล้ว  โดยเปรียบเทียบผลจากความคาดหวงักอ่นซือกบั
สิงทีได้รับจริง ๆ เมือซือสินค้าไปแล้ว  ดงันนัเป้าหมายของการวดัผล  และบริการความพึงพอใจ
ของลกูค้าในการสะสมประสบการณ์ของลกูค้าทีผ่านตราสินค้า  องค์กร   หรือสถานทีขายสินค้า   
ทําให้นกัการตลาดต้องพยายามทีจะเข้าใจในเรืองนี   โดยสร้างความต่างระหว่างความคาดหวงั  
และการกระทําของสินค้านนัให้มีช่องวา่งน้อยทีสดุเท่าทีจะทําได้   โดยพยายามสร้างความพอใจ
ผา่นสิงทีนอกเหนือความคาดหวงัก่อนการซือสินค้า  ซึงจะสง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าทีมีตอ่ตรา
สินค้า  ปกติแล้วช่องวา่งดงักลา่วของแตล่ะบคุคลนนั  มกัจะมีความแตกต่างกัน  ซึงนักการตลาด
หลายคนทราบดีวา่  ลกูค้ามีความอดทนตอ่ความคาดหวงัและความพึงพอใจอย่างจํากัด  หากจะ
ถามวา่แล้วทําไมผู้ภกัดีเหลา่นนัจึงต้องเปลียนตราสินค้าทงั ๆ ทีมีความภกัดี   อาจเกิดจากเหตผุล
หลายอย่าง )  ความเชือและความไว้วางใจ  เป็นปัจจยัทีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั  
ความสมัพนัธ์จากอารมณ์   ความไว้วางใจจะยงัคงอยู่ก็ตอ่เมือบคุคลมีความมนัใจ  ความไว้วางใจ
จะช่วยลดความไม่แน่นอน  ความเสียงและความระมดัระวังของกระบวนการความคิดในการ
ตอบสนองอย่างทันทีทันใดทีมีต่อตราสินค้า   หรืออาจหมายถึงการทีลกูค้ามีความเชือถือต่อ



 
 
นักการตลาดว่าเป็นคนทีน่าเชือถือและมีความซือสตัย์   สําหรับพนักงานขายนันลกูค้ามีความ
เชือมนัในความจริงใจตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบต่อคําพูดทีมีต่อลกูค้า  ถ้ามีการจัดส่ง
สินค้าก็มีความมนัใจวา่สินค้าจะถกูสง่ไปถึงมือตามเวลาทีกําหนด  ดงันนั  นกัการตลาดทีต้องการ
จะสร้างความไว้ใจกับลกูค้าจะต้องรักษาและซือสตัย์ต่อคําพูดของตนเองตลอดจนยึดมนัในคํา
สญัญาทีมีตอ่ลกูค้าให้ได้   )  ความเชือมโยงผกูพันกับอารมณ์  การทีลกูค้ามีทัศนคติทีดีต่อตรา
สินค้า  นนัหมายถึงความผกูพนัทีมีตอ่สินค้าหรือมีการติดตอ่เป็นประจํากบัองค์กร   และทําให้เขา
เหลา่นนัมีความชืนชอบตอ่องค์กรนนัเอง   โดยสิงเหลา่นีจะสะสมเป็นคณุคา่หรือทรัพย์สินของตรา
สินค้า   ซึงเกิดจากประโยชน์ของสินค้า  หรือบริการทีนอกเหนือจากบทบาทหน้าทีของตราสินค้า
เพียงลําพัง   ทําให้การบริหารความสมัพันธ์ของลกูค้าต้องเข้ามามีบทบาท  และมีอิทธิพลเหนือ
จากความคิดของผู้บริโภคและสร้างความรู้สกึทีใกล้ชิดผกูพนักบัลกูค้า  ผ่านความไว้วางใจนนัเอง  
การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า พยายามสร้างความเชือมโยงทางอารมณ์  กับระบบเทคโนโลยี
ให้กลมกลืนกันเพือสร้าง CRM   การติดต่อทีมีพลงัอํานาจอย่างมากระหว่างกระบวนการสร้าง
ความสมัพนัธ์  และผลของพฤติกรรมอย่างเต็มใจทีซือสินค้า  ความเป็นมิตรและปฏิสมัพันธ์ของ
บุคคลมีผลต่อตราสินค้าและองค์กร )  ลดทางเลือกและนิสัยปกติของลูกค้ามีแนวโน้มของ
ธรรมชาติทีจะลดทางเลือกอยู่แล้ว  ซึงมกัจะไม่เกิน  ทางเลือก  คนมกัรู้สึกมีความสขุกับความ
คล้ายคลงึในเรืองของตราสินค้า และสถานการณ์ทีเป็นทีรู้จักกันดี ซึงได้รับจากในอดีต  ปัจจุบัน  
และอนาคต  สว่นของความภกัดีของลกูค้า  อย่างเช่น การไมเ่ปลียนยีห้อคือพืนฐานของการสะสม
ประสบการณ์ตลอดเวลา   ด้วยการกระทําซํา ๆ กับตราสินค้า  ร้านค้า  และบริษัท  ในการช่ว ย
พัฒนาซึงเป็นผลทีเกิดอย่างต่อเนือง  เช่นการไปซุปเปอร์มาเก็ตเดิม ๆ บ่อยครัง  การทําอะไรที
เปลียนแปลงแปลกใหมน่นัย่อมนํามาซึงต้นทนุและความเสียง  โดยเฉพาะความเสียงอนัเกิดจาก
การซือสินค้าทีไมคุ่้นเคย  ลกูค้ามกัจะคิดว่าสินค้าใหม่ไม่ดีเท่าตราเดิม ๆ ทีเคยใช้มาก่อน  และก็
เชือวา่เพือของเขาก็คิดเหมือน ๆ กัน  กับเขาในเรืองดงักล่าว   )  ประวตัิของบริษัทผู้ผลิตสินค้า  
การสร้างลกัษณะทีแตกตา่งประกอบกบัสิงอืน ๆ ซึงเกิดระหวา่งพฤติกรรมการซือสินค้าและประวตัิ
การติดตอ่กบัองค์กร   และภาพลกัษณ์นนัสง่ผลตอ่ความภกัดีในตราสินค้าทงัสิน  ภาพลกัษณ์ทีดี
ขององค์กรก็คือการรับรู้เกียวกับองค์กรในภาพรวม  ซึงสามารถมีภาพลกัษณ์ทีชืนชอบบนความ
ภักดีของลูกค้า   สร้างการตอบสนองเป็นนิสัยต่อองค์กรและตราสินค้า  การรับรู้เ กียวกับ
ภาพลกัษณ์และประวตัิขององค์กรมีผลต่อความตงัใจ  ความภักดี   และการซือสินค้าของลกูค้า   
การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าปกติจะเน้นทีประวตัิการซือทีแท้จริงของลกูค้า  ซึงรวมถึงปัจจัย  
ทีเกิดจากการสง่ผา่นข้อมลูขา่วสารภายในครอบครัวและความเชือจากรุ่นหนึงไปอีกรุ่นหนึง  เช่น  



 
 
ในวยัเดก็เมือเห็นพ่อแมใ่ช้รถยนต์ยีห้อใดยีห้อหนึง  เมือโตขนึแล้วก็มีแนวโน้มจะใช้ยีห้อดงักล่าว
ด้วย     โดยปกติแล้วประสบการณ์ครงัแรกนนัมกัจะมีแนวโน้มเป็นบวกอยู่แล้ว    ดงันนัการสร้าง
ความประทบัใจในครงัแรกจึงเป็นสิงจําเป็นอาจสร้างรูปแบบการให้บริการก็ได้   การรับฟังปัญหา
ของพนกังานก็ทําให้เกิดความพึงพอใจกับลกูค้าได้ด้วย   และนําไปสู่ความภกัดีต่อตราสินค้าใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี 
 จากความหมายต่าง ๆ ดังทีได้นิยามไว้ข้างต้น ผู้ วิจัยได้รวบรวมและสรุปเป็น
ความหมาย ดงันี  ความภกัดีตอ่องค์การ  หมายถึง  ปัจจยัตา่ง ๆ ทีถกูสร้างขนึเพือก่อให้เกิดความ
ยึดถือ ซือสัตย์  ภาคภูมิใจอย่างมันคงต่อองค์การ  และมีเจตคติทางบวกต่อองค์การ   เป็น
ความรู้สกึและการแสดงออกของพนกังานซึงเคารพต่อองค์การมีความเต็มใจปฏิบัติงานและอทิุศ
ตนตอ่องค์การ มีความผกูพัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความต้องการเป็นส่วนหนึงขององค์การ 
สนใจและเอาใจใส่ ภมูิใจและสนับสนุนองค์การ ปกป้ององค์การจากการต่อต้านของบุคคลอืน 

ตระหนักในด้านดีขององค์การ มีความเชือถือและไว้วางใจพร้อมทีจะช่วยเหลือองค์การ  มีความ
ปรารถนาและมีความตงัใจทีจะปฏิบตัิงานอยู่ในองค์การตอ่ไป 

 

แนวคดิเกียวกับความภักดีต่อองค์การ 
แนวคดิเกียวกบัความภกัดีตอ่องค์การ  ได้มีนกัวิชาการหลายท่านให้แนวคิดไว้  ดงันี 

 เฮิร์ทแมน (Hirschman,  : 125)  กลา่ววา่ ความภกัดีตอ่องค์การ มีอิทธิพลในการทํา
ให้การลาออกจากงานล้าช้าออกไป  ความมนัคงต่อองค์การและข้อเรียกร้องต่างๆ ของสมาชิก    
จะทําให้องค์การรอดพ้นจากการออกจากงานของสมาชิกก่อนเวลาอนัควรได้  ซึงเงือนไขทีผู้ภกัดี
ตอ่องค์การยึดถือ  มี  ประการ  คือ  การออกจากงานทําให้คณุภาพของผลผลิตจากองค์การด้อย
ลงและควรมีการดแูลเอาใจใสส่มาชิก   เกียวกบัคณุภาพของผลผลิตเหล่านี   มิฉะนนัสมาชิกก็จะ
ยงัคงอยู่กบัองค์การตอ่ไป  โดยทีผลลพัธ์ขององค์การยงัคงเป็นเท่าเดิม 

 การแสดงออกถึงความภกัดีตอ่องค์การ   ประกอบด้วยหลกั  ประการ  คือ 

 .  การทีสมาชิกในองค์การเต็มใจทีจะอยู่ในองค์การด้วยกัน  และต่อต้านการออกจาก
งานในกรณีทีองค์การทีผลผลิตลดลง 
 .  สมาชิกในองค์การรู้สกึวา่  ตนมีความสําคญัตอ่องค์การ 
 นอกจากนีความภกัดีตอ่องค์การ  ยงัเป็นเงือนไขนําไปสูแ่นวความคิดทีขดัแย้งกันระหว่าง
การออกจากงานกบัข้อเรียกร้องในการทํางานของสมาชิก  เนืองจากสมาชิกในองค์การจะอยู่กับ
องค์การได้นานอีกเพียงเลก็น้อย  และพร้อมทีจะใช้ข้อเรียกร้องในการทํางานให้เป็นเงือนไขในการ



 
 
กําหนดนโยบายและวิธีการในการดําเนินการตามนโยบายมากกว่าทีจะลาออกจากงาน   ดงันนั  
รูปแบบของการแขง่ขนัระหวา่งองค์การแต่ละแห่ง    จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยของความภกัดี
ต่อองค์การ  กล่าวคือเมือสมาชิกในองค์การมีความภักดีต่อองค์การสูงก็ย่อมทํา ให้คงอยู่กับ
องค์การตอ่ไป   โดยไม่ลาออกจากงานเพือไปอยู่กับองค์การอืน   หากผลผลิตขององค์การลดลง  
สมาชิกขององค์การจะมุ่งให้ความสําคญักับนโยบายขององค์การ   ในอนัทีจะทําให้เกิดความ
สมดลุของผลผลิตขององค์การ 
 แอดเลอร์ แอนด์ แอดเลอร์ (Adler and Adler,  : - )  กล่าวว่า  มี   
องค์ประกอบทีพฒันาให้สมาชิกเกิดความภกัดีตอ่องค์การอย่างมาก  คือ  
 .  ความมีอํานาจเหนือผู้ อืน  (Domination)  คือ การทีสมาชิกองค์การทํางานภายใต้การ
บริหารของผู้ นําทีมีความเข้มแข็ง   และควบคุมกิจกรรมในชีวิตของตนเองและงานได้    ผู้ นํา
ยอมรับสถานะของผู้ใต้บงัคบับญัชา  ละเว้นพฤติกรรมบางอย่างทีเป็นเรืองเฉพาะบคุคล  เพือหล่อ
หลอมตนเองได้ดําเนินบทบาทของสมาชิกขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 .  การแสดงเอกลกัษณ์  (Identification)  คือ   การทีสมาชิกองค์การรับรู้ว่าตนเองมีการ
แสดงเอกลกัษณ์ของตนเองและกลุ่มจะทําให้ได้รับรางวัลตอบแทน   เกิดแรงบันดาลใจ  จาก
บรรยากาศทีมีการกระตุ้นซึงกันและกัน    ซึงมีบรรยากาศทีสนิทสนมเป็นกันเอง  แสดงความ
ซือสตัย์ตอ่กลุม่   แสดงตนเป็นแบบอย่างและหล่อหลอมแนวคิดของแต่ละคนให้เข้ากับของกลุ่ม   
เกิดแรงบนัดาลใจทําให้สนใจและอทิุศตนเพือองค์การ 
 .  ความผกูพนั  (Commitment)  คือ การทีสมาชิกองค์การรับรู้วา่ตนเองได้รับการกระตุ้น
ให้เกิดความภกัดี   จากกิจกรรมทีทําให้เกิดการปฏิบัติงานทีดีและเห็นความสําคญัของการลงทุน   
จากการได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนวา่จะภกัดีตอ่องค์การ   และปฏิบตัิตามกฎขององค์การทีว่าหาก
มีการโอนย้ายจากองค์การจะถกูตดัสิทธิตา่ง ๆ และหากกลบัเข้ามาอีกครัง  จะถูกเริมต้นพิจารณา
สิทธิใหม ่

 .  การบรูณาการ  (Integration)  คือ  การทีสมาชิกองค์การรับรู้ว่าตนเองมีความรู้สึกใน
ระดบัสงูเกียวกบัการเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั    มีสมัพนัธภาพ  มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ   มี
ความสามัคคีภายในหมู่คณะ   มีการดําเนินงานร่วมกันทีดี    มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน   มี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกนั  ไว้วางใจซึงกันและกัน    เมือมีความขดัแย้งกับบุคคลภายนอกทีมจะ
รวมตวักนัตอ่ต้าน 

 .  กําหนดเป้าหมาย (Goal alignment)  คือ   การทีสมาชิกองค์การรับรู้ว่าตนเองมีการ
ยอมรับจดุมุง่หมายเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองค์การ   มีความภมูิใจ  พึงพอใจในการปฏิบตัิงาน   มี



 
 
ความเสียสละและทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที   เพือมุ่งสู่เป้าหมายของ
องค์การโดยรวม 

 ฟลูาการ์ แอนด์ บาริง (Fullager and Barling,  : - ) กลา่ววา่ บคุคลทีมีความ
ภกัดีตอ่องค์การ  มี    ลกัษณะ  ดงันี 

1. มีทศันคติเชิงบวกตอ่คณุคา่และเป้าหมายขององค์การ 
2. มีความภมูิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ 
3. ปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ 

 วิทนีย์ แอนด์ คเูปอร์ (Whitney and Cooper, 1992 : 82) กลา่ววา่  ความภกัดีต่อองค์การ
เป็นได้ทงัทศันคติและพฤติกรรม   โดยทศันคติความภกัดีตอ่องค์การนนัเป็นองค์ประกอบหนึงของ
ความยึดมนัผกูพันต่อองค์การ   แต่ด้านพฤติกรรมนันเป็นการแสดงความภกัดีต่อองค์การ   ซึง
พฤติกรรมความภกัดีมี    องค์ประกอบ  คือ 

 .   มีการเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนาองค์การ   (Active elements)  เป็นการ
กระทําสิงตา่ง ๆ   เพือช่วยเหลือและสนบัสนนุองค์การ   สมาชิกใช้ข้อเรียกร้องในการทํางานให้เป็น
เงือนไข  เพือปรับปรุงองค์การให้ดีขึนกว่าเดิม   และมีความเชือมันว่าสามารถปรับปรุงแก้ไข
องค์การให้ดีขนึได้    พฤติกรรมแบบนีจะก่อให้เกิดความผกูพนัและความพึงพอใจตอ่องค์การสงู 

 .   การอยู่นิงเฉย  (Passive elements)   เป็นการอยู่ในองค์การอย่างเงียบสงบ   เมือ
องค์การเผชิญภาวะวิกฤตสมาชิกจะอยู่ในองค์การด้วยความอดทน  และปล่อยให้เป็นหน้าทีของ
ผู้บริหารในการตดัสินใจตา่งๆ 

 เฟสเชอร์ (Fletcher, 1993 : )  กลา่ววา่  ความภกัดีตอ่องค์การมีองค์ประกอบสําคญั    
องค์ประกอบ  คือ  
 .  การแสดงประวัติของตนเองต่อองค์การ  (An expression of the historical self)  
ประวตัิของตนเอง เป็นพืนฐานทีสําคญัของความภกัดีต่อองค์การ  เนืองจากการทีรู้ประวตัิของ
บคุคลจะก่อให้เกิดสมัพนัธภาพ  มิตรภาพ   และศีลธรรมจรรยาโดยไมไ่ด้บงัคบัผู้ทีภกัดีตอ่องค์การ
จะให้ข้อมลูเกียวกบัตนเองแก่องค์การโดยไมปิ่ดบงั 
 .  ความผูกพันทีมีมากกว่าการแสดงออกทีเป็นนิสัย  ( More than a habit of 

attachment)   เป็นการกระทําทกุอย่างเพือองค์การโดยตระหนึกวา่เป็นหน้าทีของตนรับผิดชอบตอ่
หน้าที   มีความยึดเหนียวผกูพันในองค์การ  ภกัดีต่อสมาชิกทีมและต่อผู้ นํา   แสดงความเป็น
สมาชิกขององค์การ   และแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ตามแบบสมาชิกและผู้นําในองค์การของตน 



 
 
 .  หลีกเลียงการไม่ซือตรงต่อองค์การ (Avoidance of betrayal)  เป็นการแสดงความ
จริงใจตอ่เป้าหมายขององค์การ  ไม่ต่อสู้ เพือองค์การอืน   ไม่กระทําสิงทีเกิดอนัตรายต่อองค์การ   
มีการตอ่สูแ่ละป้องกนัองค์การจากผู้ให้ร้าย   แสดงความกตญั ตูอ่องค์การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
พิธีกรรมและวัฒนธรรมขององค์การ  มีการอทิุศและเสียสละทังเวลาและทรัพยากรอืน ๆ เพือ
องค์การ  มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การอย่างมาก 

แนวคิดในการศกึษาเรืองของความภกัดีต่อองค์การ (อนันต์ชัย  คงจันทร์, 2529 : 35-37) 

ได้สรุปไว้เป็นดงันี 

1. แนวความคิดทางด้านทศันคติ 
แนวความคิดทางด้านทศันคติ เป็นแนวคิดทีได้รับความสนใจในการศกึษาเรืองนีมากกว่า

แบบอืนๆ กลุม่สนบัสนนุแนวความคิดนีมองความผกูพนัตอ่องค์การ ว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลที
รู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึงขององค์กร ผู้นําในการศกึษาความภกัดีตอ่องค์การในแนวความคิดนี 

คือ ศาสตราจารย์ไลแมน พอร์ตเตอร์ (Lyman W. Porter) แห่งมหาวิทยาลยั California, 

Irvine และคณะ ซึงได้ให้ความหมาย ความภกัดีตอ่องค์การวา่ หมายถึง 
.  ความเชือมนัและยอมรับเป้าหมาย และคา่นิยมขององค์กร 

1.2 ความเตม็อกเตม็ใจทีจะใช้ความพยายามอย่างเตม็ที ทีจะทํางานเพือองค์กร 
1.3 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะรักษาสมาชิกภาพขององค์กรไว้ 

นอกจากนียงัมีนกัวิชาการอืนๆ อีกทีจดัอยู่ในกลุม่แนวความคิดนีซึงตา่งก็อธิบายเรืองของ
ความภกัดีตอ่องค์การไปในด้านของทัศนคติ หรือความรู้สึกผกูพันทีบุคคลมีต่อองค์กรความรู้สึก
ทีวา่ตนเองเป็นสว่นหนึงขององค์การ ตลอดจนความเตม็ใจทีจะทํางานเพือให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์การ 

2. แนวความคิดทางด้านพฤติกรรม 

แนวความคิดนีมองความภกัดีต่อองค์การในรูปของความสมําเสมอของพฤติกรรม เมือมี
ความภกัดีตอ่องค์การ ก็จะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนืองหรือความคงเส้นคงวาใน
การทํางาน ความตอ่เนืองในการทํางาน โดยไม่โยกย้ายเปลียนแปลงทีทํางาน การทีบุคคลผกูพัน
ต่อองค์การและพยายามทีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพไว้ โดยไม่โยกย้ายไปไหนก็เนืองจาก
ได้เปรียบเทียบผลได้กบัผลเสียทีจะเกิดขนึ หากละทิงสภาพของสมาชิก หรือลาออกจากองค์การไป
อย่างถีถ้วนแล้ว ซึงผลเสียนีจะพิจารณาในลกัษณะของต้นทุนทีจะเกิดขนึหรือผลประโยชน์ทีจะ
สญูเสียไป 



 
 

ทฤษฎีทีมีชือเสียง จัดว่าเป็นพืนฐานของแนวความคิดนี คือ ทฤษฎีทีเรียกว่า Side-bet 

Theory ซึง Howard S. Becker ได้สรุปขนึ สาระสําคญัของทฤษฎีนีคือ การพิจารณาความภกัดีตอ่
องค์การวา่เป็นผลมาจากการทีคนเราเปรียบเทียบซึงนําหนกัวา่ ถ้าหากเขาลาออกจากองค์การไป
เขาจะสูญเสียอะไรบ้าง การทีคนๆหนึงเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานอยู่ช่วง
ระยะเวลาหนึง เขาก็ได้ลงทนุเวลา กําลงักาย กําลงัปัญญา กําลงัใจ ในช่วงเวลานนัให้กับองค์การ 
และยอมเสียโอกาสบางอย่างไป เช่น โอกาสจะไปทํางาน หรือเป็นสมาชิกขององค์การอืนบคุคลนนั
ย่อมหวงัประโยชน์ทีจะได้รับตอบแทนจากองคก์รในระยะยาว อาทิเช่น บําเหน็จบํานาญก็เท่ากับ
เขาลงทนุแรงกายสติปัญญาลงไปโดยได้ประโยชน์ไมคุ่้มคา่เพราะฉะนันการทีคน ๆ หนึงจะเข้ามา
ทํางานหรือเป็นสมาชิกขององค์การยิงนานเท่าไร ก็เหมือนกับเขาลงทุนอยู่ในองค์การนนัมากขนึ
เท่านนั ความภกัดีก็จะมากขนึตามระยะเวลาและยากตอ่การทีจะละทิงองค์การไป เพราะหมายถึง
ประโยชน์ทีจะเสียไปมากขนึ 

3. แนวความคิดทางด้านทีเกียวกบัความถกูต้อง หรือบรรทดัฐานของสงัคม 

แนวความคิดนี มองความภกัดีต่อองค์การว่าเป็นความผูกพันและเต็มใจทีจะอทิุศตน
ให้กบัองค์การ ซึงเป็นผลมาจากบรรทดัฐานขององค์การและสงัคม บคุคลรู้สกึวา่เมือเขาเข้ามาเป็น
สมาชิกขององค์การก็ต้องมีความภกัดีตอ่องค์การ เพราะนนัคือ ความถกูต้อง และความเหมาะสม
ทีจะทํา ความภกัดีตอ่องค์การนนัเป็นหน้าทีหรือพนัธะผกูพนัทีสมาชิกจะต้องมีตอ่การปฏิบตัิหน้าที
ในองค์การหรืออาจกลา่วสรุปจากแนวความคิดทงั 3 แนวคิด ได้วา่ ความภกัดีตอ่องค์การ เป็นสิงที
แสดงออกซึงสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลกบัองค์การ ถ้าคนยิงมีความภกัดีตอ่องค์การสงูมากขนึเทา่ 

ไร แนวโน้ม ทีจะลาออก หรือทิงองค์กรไปก็จะน้อยลงเท่านนั 

ปีเตอร์ เอม็ โบและ ริชเฮล สก็อต (Peter M. Blau and W. Reicheard Scotts) ชีให้เห็นวา่
ผลผลิตของคนงานมีสว่นสมัพนัธ์เป็นอย่างมากตอ่ความภกัดีจากผู้ใต้บงัคบับัญชามีความสะดวก
ในการสงัการและง่ายพอทีจะกระตุ้นให้ลกูน้องทํางานมากขนึ 

 บาร์นารด์ (Barnard, 1968, อ้างถึงใน  อํานวน  บญุศรี,  : 45) ได้กล่าวถึงสิงจูงใจที
เป็นเครืองกระตุ้นให้บคุคลเกิดความพึงพอใจในงานไว้    ประการ คือ 

 .  สิงจงูใจทีเป็นวตัถ ุ ได้แก่  เงิน  สิงของ หรือสภาวะทางกายทีให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานเป็นการ
ตอบแทน  ชดเชย  หรือเป็นรางวลัทีเขาได้ปฏิบตัิงานให้แก่หน่วยงานนนัมาเป็นอย่างดี 
 .  สิงจูงใจทีเป็นโอกาสของบุคคลทีมิใช่วัตถุ  เป็นสิงจูงใจสําคัญทีช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือในการทํางานมากกว่ารางวลัทีเป็นวตัถุ  เพราะสิงจูงใจทีเป็นโอกาสนีบุคลากรจะได้รับ
แตกตา่งกนั  เช่น เกียรติภมูิ  การใช้สิทธิพิเศษ เป็นต้น 



 
 
 .  สภาพทางกายทีพึงปรารถนา  หมายถึง  สิงแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน  ได้แก่  สถานที
ทํางาน  เครืองมือการทํางาน  สิงอํานวยความสะดวกในการทํางานต่าง  ซึ งเป็นสิงอนัให้เกิด
ความสขุทางกายในการทํางาน 

 .  ผลประโยชน์ทางอดุมคติ  หมายถึง  สมรรถภาพของหน่วยงานทีสนองความต้องการ
ของบคุคลด้านความภมูิใจทีได้แสดงฝีมือ   การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อืน  ทงั
ได้แสดงความภกัดีตอ่หน่วยงาน 

 .  ความดึงดูดใจในสงัคม  หมายถึง  ความสมัพันธ์ฉันท์มิตร  ถ้าความสมัพันธ์เป็นไป
ด้วยดีจะทําให้เกิดความผกูพนัและความพอใจทีจะร่วมงานกบัหน่วยงาน 

 .  การปรับสภาพการทํางานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล  หมายถึง  
การปรับปรุงตําแหน่งวิธีทํางานให้สอดคล้องกบัความสามารถของบคุลากร 
 .  โอกาสทีจะร่วมมือในการทํางาน  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในงานเป็นบคุคลสําคญัคนหนึงของหน่วยงาน  มีความรู้สกึเท่าเทียมกนัในหมูผู่้ ร่วมงานและมี
กําลงัใจในการปฏิบตัิงาน   
 .  สภาพของการอยู่ร่วมกัน  หมายถึง  ความพอใจของบุคคลในด้านสงัคมหรือความ
มนัคงในการทํางาน 

 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959, อ้างถึงใน เพ็ญแข  ช่อมณี, 2544 : ) ได้ศึกษาทดลอง
เกียวกับการจูงใจในการทํางานโดยการสัมภาษณ์วิศวกรในเมืองพิทส์เบอร์ก   ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ผลการศกึษาทดลอง  สรุปได้วา่  สาเหตทีุให้วิศวกรและนกับญัชีเกิดความพึงพอใจ
และไมพ่ึงพอใจในการทํางานนนัมีสององค์ประกอบ  คือ 

 .  องค์ประกอบกระตุ้น (Motivation Factors)  เป็นสิงทีจงูใจบคุคลให้มีลกัษณะสมัพันธ์
ของเรืองงานโดยตรง  หรือปัจจยัจงูใจให้มีการทํางาน   ปัจจยันีได้แก่   
  .   ความสําเร็จของงาน  หมายถึงการทีบุคคลสามารถทํางานได้เสร็จสินและ
ประสบผลสําเร็จ 

  .   ไมว่า่จะจากลุม่เพือ  การได้รับการยอมรับ  หมายถึง  การทีบุคคลได้รับการ
ยอมรับนบัถือจากผู้บงัคบับญัชา  หรือจากกลุม่บคุคลอืน 

  .    ลกัษณะของงาน  หมายถึง  ความรู้สกึทีดีหรือไมด่ีของบคุคลทีมีตอ่ลกัษณะ
ของงาน 

  .    ความรับผิดชอบทีได้รับการมอบหมาย  หมายถึง  ความพึงพอใจทีเกิดขนึ
จากการมีอํานาจรับผิดชอบงานใหม ่ๆ  



 
 
  .   ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีการงาน หมายถึง  การเปลียนแปลงใน
สถานะหรือตําแหน่งของบคุลากรในองค์กร 
 .  องค์ประกอบคําจุน  (Hygiene Factors) หรือปัจจัยคําจุน  เป็นปัจจัยทีเกียวข้องกับ
สิงแวดล้อมในการทํางานหรือส่วนประกอบของงาน  ทําหน้าทีป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พึง
พอใจในการทํางาน  กลา่วคือ  หากขาดปัจจยัเหลา่นีจะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน  
แตแ่ม้วา่จะมีปัจจยัเหลา่นีอยู่ก็ไมอ่าจยืนยนัได้วา่เป็นสิงจงูใจของผู้ปฏิบตัิ   ปัจจยันีได้แก่ 
  .   เงินเดือน  หมายถึง  ความพงึพอใจ และไม่พึงพอใจในเงินเดือน  หรืออตัรา
เพิมเงินเดือน 

  .   โอกาสทีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  นอกจากจะหมายการทีบุคคล
ได้รับการแตง่ตงั  ภายในองค์กรแล้ว  ยงัหมายถึงสถานการณ์ทีบคุคลสามารถได้รับความก้าวหน้า
ในการโยกย้ายตามทกัษะหรือวิชาชีพของเขา  ดงันนั  จึงหมายถึงการทีบุคคลได้รับสิงใหม่ ๆ ใน
การเพิมพนูทกัษะทีจะช่วยเอือตอ่วิชาชีพของเขา 

  .   ความสมัพันธ์กับผู้ ใต้บังคบับัญชา  หมายถึง  การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยา
หรือวาจาทีแสดงถึงความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั 

  .   สถานะของอาชีพ  หมายถึง  ลกัษณะของงานหรือสถานะทีเป็นองค์ประกอบ
ทําให้บคุคลเกิดความรู้สกึตอ่งาน  เช่น  การมีรถประจําตําแหน่ง  เป็นต้น 

  .   ความสมัพันธ์กับผู้บังคบับัญชา  หมายถึงการติดต่อพบปะกัน  โดยกิริยา
หรือวาจาแตม่ิได้รวมถึงการยอมรับนบัถือ  
  .  นโยบายและการบริหารงานขององค์กร  หมายถึง การจัดการและการ
บริหารงานขององค์กร 
  .   ความสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

  .   สถานภาพการทํางาน  ได้แก่  สถานภาพทางกายภาพทีเอือต่อความเป็นสขุ
ในการทํางาน 

  .   ความเป็นสว่นตวั  หมายถึง สถานการณ์ซึงลกัษณะบางประการของงานที
ส่งผลต่อชีวิตส่วนตวัในลกัษณะของผลงานนันเป็นองค์ประกอบหนึงทีทําให้บุคคลมีความรู้สึก
อย่างใดอย่างหนึงตอ่งานของเขา 

  .  ความมนัคงในงาน  หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีความมนัคงของงาน
ความมนัคงในองค์การ 



 
 
  .  วิธีการปกครองบังคับบัญชา   หมายถึง   ความรู้ความสามารถของ
ผู้บงัคบับญัชาในการดําเนินงานหรือความยตุิธรรมในการบริหารงาน 

 สรุปได้วา่   ปัจจยัจงูใจเป็นปัจจยัทีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ส่วนปัจจัย
คําจนุจะเป็นปัจจัยทีป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความเบือหน่าย  หรือรู้สึกไม่พอใจในการทํางานซึง
ทฤษฎีสององค์ประกอบของ เฮริซเบอร์ก (Herzberg) นีเชือวา่  การสนองความต้องการของมนุษย์
แบ่งเป็น  องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที  หรือปัจจัยจูงใจทีสร้างความพึงพอใจ  เป็นความ
ต้องการขนัสงูประกอบด้วยลกัษณะงาน  ความสําเร็จของงาน  การยอมรับนับถือ  การได้รับการ
ยกย่องและสถานภาพ  สว่นองค์ประกอบที   หรือปัจจยัคาํจนุ  หรือองค์ประกอบทีสร้างความไม่
พึงพอใจ  เป็นความต้องการขนัตํา  เป็นความต้องการขนัตํา  ประกอบด้วยสภาพการทํางาน  การ
บงัคบับญัชา  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  นโยบายและการบริหารงาน  ความมนัคงในงานและ
เงินเดือน  ไมเ่ป็นการสร้างเสริมบคุคลให้ปฏิบตัิดีขนึและต้องดํารงรักษาไว้เพือความพึงพอใจในขนั
สงูตอ่ไป 
 
องค์ประกอบของความภักดีต่อองค์การ 

ความภกัดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรมทีแสดงออก (Behavioral aspect) 

ความรู้สกึ (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive aspect) เครืองชีวดัความภกัดีจําแนกเป็น
ด้านได้ดงันี (Hoy and Rees) 

1. ด้านพฤติกรรมทีแสดงออก คือความไมอ่ยากย้ายไปจากหวัหน้า เมือหวัหน้าย้าย 

ไปทีอืนก็ต้องการย้ายตาม 

2. ด้านความรู้สกึ คือความรักทีจะทํางานกบักบัหวัหน้า ความพึงพอใจในหวัหน้า 

3. ด้านการรับรู้ คือความเชือมนัและไว้วางใจในหวัหน้า ความเชือถือในหวัหน้าแม้ 

ผู้อืนจะมีปฏิกิริยาตอ่การตดัสินใจของหวัหน้า ความรู้สกึวา่หวัหน้ายินดีรับผิดชอบแทนเมือตนเอง 
บกพร่อง 

จากข้อมลูข้างต้นสรุปวา่ความภกัดีมีความสําคญัตอ่องค์กรและมีความสมัพนัธ์ตอ่ 

ผลผลิตของคนงานโดยผู้บังคบับัญชาทีได้รับความภกัดีจากผู้ ใต้บังคบับัญชาจะสามารถบริหาร
จดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 
 

จอห์นสนัและเวนนาเบิล (Johnson and Venable) ได้ใช้เครืองมือแบบเดียวกนัศกึษา 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความภกัดีของครูต่อผู้ ใหญ่ ทงัในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา กับ
พฤติกรรมการใช้กฎระเบียบและความสมัพันธ์กับหน่วยเหนือของครูใหญ่  ความภักดีในทีนี
หมายถึง ความรู้สกึและการแสดงออกซึงความเคารพรักตอ่ผู้บงัคบับญัชา ความภกัดีประกอบด้วย
มิติสามมิติคือ 

1. พฤติกรรมทีแสดงออก (Behavioral aspect) 

2. ความรู้สกึ (Affective aspect) 

3. การรับรู้โดยไมต้่องสงสยัวา่ผู้บงัคบับญัชา คือ ผู้นําของตน (Cognitive aspect) 

พฤติกรรมและความรู้สกึทีเป็นเครืองชีวดัความภกัดีจําแนกตามด้านดงันี 

1. ด้านพฤติกรรมทีแสดงออก 

1.1 ความไมอ่ยากย้ายไปจากองค์กร 
1.2 ความต้องการทีจะย้ายตามองค์กร เมือองค์กรย้ายไปทีอืน 

2. ด้านความรู้สกึ 

2.1 ความรักทีจะทํางานกบัองค์กร 
2.2 ความพึงพอใจในองค์กร 

3. ด้านการรับรู้ 
3.1 ความเชือมนัและไว้วางใจในองค์กร 
3.2 ความเชือถือในผู้บงัคบับญัชาและองค์กรแม้คนอืนจะมีปฏิกิริยาตอ่การ 

ตดัสินใจขององค์กร 
3.3 ความรู้สกึวา่องค์กรและผู้บงัคบับญัชายินดีรับผิดชอบแทน เมือตวัเอง 

บกพร่อง 
3.4 ความรู้สกึโดยตรงวา่มีความภกัดีตอ่องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ปัจจัยทีมีผล หรือมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กร 

ปัจจัยทีมีผลหรือมีความสมัพันธ์กับความภกัดีต่อองค์กร หรือทีเรียกว่าOrganizational 

Commitment แบ่งได้ เป็น 4 ปัจจยัใหญ่ ๆ (อนนัต์ชยั  คงจนัทร์, 2539 : 36-38) ดงันี 

1. คณุลกัษณะสว่นบคุคล 

2. คณุลกัษณะทีเกียวกบังาน 

3. คณุลกัษณะทีเกียวกบัองค์กร 
4. ประสบการณ์จากการทํางานทีผา่นมากบัองค์กรนนั 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
จากการศกึษาวิจยัพบวา่คณุลกัษณะสว่นบคุคลหลายๆ อย่างมีความสมัพนัธ์กบัความ 

ภกัดีตอ่องค์กร อาทิเช่น 

1. อาย ุ

2. เพศ 

3. สถานภาพในการทํางาน 

4. อายกุารทํางาน 

5. ระดบัการศกึษา 

นอกจากนี มีการศกึษาในเรืองปัจจยัทีเกียวกบับคุลิกภาพ (Personality) และพบวา่ปัจจยั 

หลายๆ อย่างมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีตอ่องค์กร อาทิเช่น แรงจงูใจในการทํางาน การ 
ตระหนกัหรือเชือมนัในความสามารถของตน ความต้องการของคน เป็นต้น 

 

คุณลักษณะทีเกียวกับงาน 
ปัจจยัในสว่นทีเกียวข้องกบัหน้าทีการงาน พบวา่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความภกัดีตอ่ 

องค์กร ได้แก่ 
. ขอบเขตของงาน 

2. ความท้าทายของงาน 

3. ความเข้าใจในหน้าทีหรือบทบาทในการทํางาน 

4. จํานวนของภาระหน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

5. ความพอใจในการทํางาน 

6. ระบบการเลือนขนัเลือนตําแหน่ง 
 



 
 

คุณลักษณะทีเกียวกับองค์การ 
ปัจจยัหลายๆ อย่างทีเกียวกบัองค์การ หรือโครงสร้างขององค์การทีพบวา่มีความสมัพนัธ์ 

กบัความภกัดีตอ่องค์กร ได้แก่ 
1 การกระจายอํานาจในองค์กร 
2. ความสําคญัของหน้าทีงานของตนตอ่องค์กร หรือเพือนร่วมงาน 

3. ความชดัเจนของกฎข้อบงัคบั 

4. ขนัตอนตา่งๆ ในการทํางาน 

5. ความเป็นเจ้าของในกิจการ (Worker Ownership) 

6. การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานขององค์กร 
 

ประสบการณ์จากการทาํงาน 
ประสบการณ์ทีบุคคลได้รับในระหว่างทํางานกับองค์กร ก็มีผลต่อความภกัดีต่อองค์กร 

ประสบการณ์ในการทํางานทีพบวา่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความภกัดีตอ่องค์กร ได้แก่ 
1. ความรู้สกึไว้วางใจ และเชือถือ ทีสมาชิกมีตอ่องค์กร 
2. ความตระหนกัถึงความสําคญัของสมาชิกตอ่องค์กร 
3. ความคาดหวงัทีจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 
4. ทศันคติทีดีของเพือนร่วมงาน ตอ่องค์กร 
5. ความรู้สกึวา่ ตนเองได้รับคา่ตอบแทนทียตุิธรรม 

6. ลกัษณะความเป็นผู้นําของผู้บงัคบับญัชา 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างความภักดีต่อองค์การ 
 เรืองของความภกัดีของผู้บริโภคนนั เป็นความสมบรูณ์ลงตวัของธรุกิจทีมีเป้าหมายในการ
ทีต้องการให้ลกูค้ากลบัมาซือซํา   ซึงทําให้เกิดความเติบโตของธุรกิจ  เกิดการหมนุเวียนทางด้าน
การเงิน   ในด้านความเชือมนันนัก่อให้เกิดความภกัดี   มีผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์   อย่าง
ต่อเนืองและเป็นภาพขององค์กร  และยังยกตัวอย่างให้เห็นว่า  ความเจริญก้าวหน้าในด้าน
เศรษฐกิจของธรุกิจ  นนัหมายถึงต้นทนุลดลง   การเพิมขนึของกําไร   ซึงเป็นผลมาจากความภกัดี
ทงัสนิ ยงัแนะนําตอ่อีกวา่   ระดบัความภกัดีทีตา่งกนัสง่ผลตอ่การเติบโตในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
ด้วยเช่นกนัการสร้างความภกัดีมีนกัการตลาดทีกําหนดวตัถุประสงค์ทีแตกตา่งกนัไปดงันี 

 คอทเลอร์  และอาร์สตรอง (Kotler and Armstrong,  : 350) ได้กล่าวถึงการสร้าง
ความภกัดีมีวตัถปุระสงค์    ประการคือ ) เพือให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจในตวัสินค้า  บริการ   



 
 
หรือบคุลากรในองค์กร  เพือกลบัมาซือซํา   ) เพือให้ลกูค้าเกิดภาวะผกูพัน   เกิดความรู้สึก และ
ทศันคติทีดี  และไปบอกตอ่กบับคุคลอืนทําให้ขยายยอดขายเพิมขนึทงัผลิตภณัฑ์เก่า  และใหม่ 
 ในขณะที  Jame L. Heskett and others (1997 : 10) มองว่าการสร้างความภกัดีนนัมี
วตัถุประสงค์   )  เพือสร้างความเติบโตของรายได้ให้องค์กร   )  เพือการเพิมขนึของผลกําไร
ให้กบัองค์กร   )  เพือให้บคุลากรในองค์กรเกิดพฒันาและเกิดความภกัดีตอ่องค์กร 
 เฟรดเดอร์ริค ริชเฮล (Frederick  Reichheld, อ้างถึงใน Jame L. Heskett and others, 

1997 : 18)  ให้เหตผุลในการสร้างความภกัดีไว้น่าสนใจว่า  )  การซือซําในตวัสินค้าและบริการ
ทําให้รายได้ขององค์การเติบโต   )  ต้นทนุในการหาลกูค้าลดลง  รวมทงัประสิทธิภาพในการดแูล
ลกูค้าดีขนึ   เนืองจากมีประสบการณ์แล้ว  )  อตัราการธํารงรักษาพนกังานเพิมขนึเป็นผลมาจาก
ความภมูิใจ  และความพึงพอใจในงานทีเพิมขนึ  ซึงทําให้เกิดวงจรทีส่งเสริมความภกัดีของลกูค้า  
ช่วยลดต้นทนุ  ลดคา่ใช้จ้าง   คา่ฝึกอบรม  ในขณะทีผลผลิตเพิมขนึ 

 สรุป  การสร้างความภกัดีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์การ  ต่อความเชือถือต่อภาพลกัษณ์
ขององค์กร  ตวัสินค้า  และบคุคลในองค์กร  ทําให้เกิดความผกูพนั  ความสมัพันธ์  และความรู้สึก
ทีดี   ทําให้เกิดภาวะความผกูพนัในการทีจะทําให้ความช่วยเหลือ  ปกป้อง  ดแูล  ให้การสนับสนุน  
ในรูปแบบตา่ง ๆ และยงัไปบอกตอ่ ชกัชวน  เพือน  ญาติ   มิตร   มาใช้บริการ  หรือสินค้า  และยัง
ไปใช้สินค้า  และบริการอืน ๆ ขององค์กรอีก  ทําให้ธุรกิจ หรือองค์กรมีการขยายตัว  เติบโต 
เพิมพนูผลประโยชน์  ในด้านผลตอบแทนในรูปแบบตา่ง ๆ  ได้รับการสนบัสนนุ  ทําให้ต้นทนุในด้าน
ตา่งๆ ลดลง  ทีสดุ  เกิดความยงัยืนตอ่องค์กร  สินค้า  บริการ  การเลือนขนัเลือนตําแหน่ง   การรับ
หน้าที  ตําแหน่งใหม ่ เป็นต้น 

 
ความสําคัญและผลของความภักดีต่อองค์การ 

ผลของความภกัดีตอ่องค์การ (Outcomes of Organizational Commitment) จาก 

การศึกษาวิจัย พบว่า ความภกัดีต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมดงัต่อไปนี  (อนันต์ชัย คงจันทร์, 
2529 : 36-38) คือ 

1. การขาดงาน ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เชือวา่คนทีมีความภกัดีตอ่องค์การสงู จะ
มีแรงจงูใจทีจะมาทํางานมากกวา่คนทีมีความภกัดีตํา ได้มีการศึกษาวิจัยเพือหาข้อพิสจูน์นีซึงผล
การศกึษาพบวา่ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งความภกัดีตอ่องค์การกับอตัราการขาดงานแต่ผู้ศึกษาได้
ตงัข้อสงัเกตวา่ความสมัพนัธ์นนัเป็นความสมัพนัธ์ทางอ้อม และก็ไมใ่ช่ปัจจยัเดียว หรือเป็นสาเหตุ
สําคญัทีทําให้คนขาดงาน หากแต่เป็นปัจจัยหนึงทีผลต่อแรงจูงใจในการมาทํางานของสมาชิก
องค์กร 



 
 

2. ความตรงตอ่เวลาในการทํางาน จากการศกึษาของนกัวิชาการ พบว่าภกัดีต่อองค์กร มี
ความสมัพนัธ์ตอ่ความตรงตอ่เวลาในทํางานด้วย 

3. การเปลียนงาน นักวิชาการทางด้านองค์กร เชือว่าความภกัดีต่อองค์กรมีผลกับการ
หมนุเวียนเปลียนงานของพนกังาน แตก่็พบวา่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะทางอ้อมโดยผ่านตวัแปร
อืนๆ เช่น พบวา่ความผกูพนัตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความปรารถนาทีจะอยู่ทํางานกับองค์กร
ต่อไป (Desire to stay) และมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับความตงัใจในการหางานอืน  

(Intensive to Search for Another Job) 

ความภกัดีตอ่องค์การ นบัวา่มีความสําคญัอย่างยิงตอ่องค์การ กลา่วคือ นอกจากองค์การ
จะต้องมีความสามารถในการสรรหาทรัพยากรบุคคลทีมีคณุภาพแล้ว องค์การยังต้องสามารถ
รักษาบคุคลซึงมีคณุคา่เหลา่นีไว้ให้ได้ ด้วยการพยายามสร้างทศันคติของความภกัดี ตอ่องค์การให้
เกิดกบัสมาชิกขององค์การ 

ดงันนั จึงสามารถสรุปประเดน็สําคญัของความภกัดีตอ่องค์การได้ดงันี 

1. ความภกัดีตอ่องค์การสามารถ ใช้ทํานายอตัราการเข้า-ออกจากงานได้ดีกว่าความพึง
พอใจในงาน เพราะความภกัดีเป็นแนวความติดทีมีลกัษณะครอบคลมุมากกว่าความพึงพอใจใน
งาน 

2. ความภกัดีตอ่องค์การ เป็นความรู้สกึเหมือนเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกนัของสมาชิกทําให้
เป็นแรงผลกัให้สมาชิกปฏิบตัิงานในองค์การอย่างเตม็ที 

3. ความภกัดีตอ่องค์การเป็นตวัเชือมประสาน ระหวา่งความต้องการของบุคคลในองค์กร
กบัเป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร เพือให้องค์การสามารถบรรลเุป้าหมายทีวางไว้ 

4. มีสว่นเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
5. ช่วยลดการควบคมุจากภายนอก ซึงเป็นผลมาจากการทีสมาชิกในองค์กรมีความรัก

และผกูพนัตอ่องค์การของคนนนัเอง 
บาร์นาร์ด (Barnard, 1961 : 84) กลา่วไว้วา่ ความภกัดี มีความสําคญัต่อการบริหารงาน

ในองค์การเป็นความเต็มใจของบุคคล (Individual Willingness) และเป็นปัจจัยทีสําคญัใน
องค์การ ความเตม็ใจของบคุคล อาจจะเรียกชือทีแตกตา่งกนั เช่น ความภกัดี (Loyalty) ความเป็น
อนัหนึงอันเดียวกัน (Solidarity) ขวญัและกําลงัใจ (Esprit de Crops) และความเข้มแข็ง 
(Strength) เป็นต้น Barnard ได้ให้ข้อสงัเกตว่า ถึงแม้ความภกัดีจะมีความสําคญั แต่ก็ได้รับการ
ยอมรับเพียงเลก็น้อยเท่านนัวา่เป็นเงือนไขทีสําคญัในองค์การ 



 
 

โบ และ สก็อต (Blau and Scotts, 1962 : 165) ชีให้เห็นว่า ผลผลิตของพนักงานมีส่วน
สมัพันธ์กันอย่างมากกับความภักดี  อาจเป็นเพราะว่า ผู้บังคบับัญชาทีได้รับความภักดีจาก
ผู้ ใต้บังคบับัญชา มีความสะดวกในการสงัการ และง่ายทีจะกระตุ้นให้ผู้ ใต้บังคบับัญชามีความ
พยายามในการทํางานเพิมขนึ 

1. พฤติกรรมของผู้ภกัดีตอ่องค์การ (Loyalty Behavior) 

ความภักดีต่อองค์การมีอิทธิพลทําให้การออกจากงานล่าช้าออกไป  ความมนัคงของ
องค์การและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของสมาชิก จะทําให้องค์การรอดพ้นจากการออกจากงานของ
สมาชิกก่อนเวลาอนัสมควรได้ (Hirschman, 1970 : 92) พฤติกรรมของผู้ภกัดีต่อองค์การ จะ
แตกตา่งกนัไปก็ตอ่เมือ องค์การสามารถทีจะเพิมคา่จ้างให้แก่สมาชิกเพือทดแทนการออกงานเมือ
สมาชิกจะออกจากงาน หากองค์การจะเพิมค่าจ้างให้แก่สมาชิกก็อาจจะทําให้สมาชิกคงอยู่กับ
องค์การตอ่ไป ซึงจะมีผลทําให้พฤติกรรมของผู้ภกัดีตอ่องค์การถกูบิดเบือนไปได้ 

2. เงือนไขของผู้ภกัดีตอ่องค์การควรจะยึดถือ มี 2 ประการ คือ 

2.1 การออกจากงานทําให้คณุภาพของผลผลิตจากองค์การด้อยลง 
2.2 ควรดแูลเอาใจใสส่มาชิก เกียวกบัคณุภาพของผลผลิตเหลา่นี มิฉะนนัเขาก ็

จะยงัคงอยู่กบัองค์การตอ่ไปโดยทีผลผลิตขององค์การยงัคงเป็นเช่นเดิม (Hirschman, 1970 : 99) 

3. การแสดงออกถึงความภกัดีตอ่องค์การ ประกอบด้วยหลกั 2 ประการคือ 

3.1 การทีสมาชิกในองค์การเตม็ใจทีจะอยูใ่นองค์การร่วมกนั และตอ่ต้านการออก 

จากงานในกรณีทีองค์การมีผลผลิตลดลง 
3.2 สมาชิกในองค์การรู้สกึวา่ ตนมีความสําคญัตอ่องค์การ (Hirschman, 1970 :  

77) นอกจากนีความภกัดีตอ่องค์การ ยงัเป็นเงือนไขทีนําไปสูแ่นวความคิดทีขดัแย้งกนัระหวา่งการ
ออกจากงานกบัข้อเรียกร้องในการทํางานของสมาชิก ทงันีเนืองจากสมาชิกในองค์การอาจจะอยู่
กบัองค์การได้นานอีกเพียงเลก็น้อย และพร้อมทีจะใช้ข้อเรียกร้องในการทํางานให้เป็นเงือนไขใน
การกําหนดนโยบาย และวิธีการในการดําเนินการตามนโยบายมากกว่าทีจะลาออกจากงาน  ซึง
ในทางตรงกันข้าม ข้อเรียกร้องในการทํางานก็เป็นบทบาทสําคญัในองค์การได้เช่นเดียวกัน
(Hirschman, 1970 : 76) 

กลา่วโดยสรุป 

1. ความสําคญัตอ่องค์การตอ่สมาชิก จะเกิดขนึเมือมีดลุยภาพระหวา่งข้อเรียกร้องในการ 
ทํางานและการออกจากงาน 



 
 

2. ดลุยภาพนีสามารถช่วยให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย  หรือความยุติธรรมภายใน
องค์การได้เป็นอย่างดี (Hirschman, 1970 : 86) 

ดงันนั รูปแบบของการแขง่ขนักนัระหวา่งองค์การแตล่ะแห่ง จะได้รับผลกระทบจากปัจจยั 

ของความภกัดีตอ่องค์การ (Hirschman, 1970 : 86) กลา่วคือ เมือสมาชิกในองค์การมีความภกัดี
ตอ่องค์การสงูก็ย่อมทําให้คงอยู่กบัองค์การนนัตอ่ไป โดยไม่ลาออกจากงานเพือไปอยู่กับองค์การ
อืน ซึงความภกัดีตอ่องค์การจะมีผลต่อการแข่งขนัขององค์การอย่างมาก ดงันนัหากผลผลิตของ
องค์การลดลง สมาชิกขององค์การจะมุ่งให้ความสําคญักับนโยบายขององค์การในอนัทีจะทําให้
เกิดความสมดลุของผลผลิตขององค์การ (Hirschman, 1970 : 87) 

มาร์ช  และ มานารี (Marsh and Mannari, 1977, อ้างถึงใน พชัรินทร์  รอดพยันตร์, 2545 

: 22) กลา่ววา่ ความภกัดีตอ่องค์การมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การ ซึงความผกูพันต่อ
องค์การเป็นระดบัความมากน้อยของความรู้สกึเป็นเจ้าของหรือความภกัดีทีบุคคลมีต่อองค์การที
ตนทํางานอยู่ เป็นการยอมรับเป้าหมายหลกัขององค์การ    รวมทงัจะต้องมีการประเมินผลองค์การ
ในทางบวกด้วยอย่างไรก็ตาม องค์การจะได้รับความภักดีต่อองค์การของพนักงานก็ต่อเมือ
พนักงานคิดว่า องค์การควรจะได้รับความภักดีต่อองค์การจากตน ดงันนั พนักงานจึงเหมือน
ปัจเจกชนทวัไปทีถูกตดัสินโดยความต้องการขององค์การ เป้าหมายหลกัของผู้ ทีมีความภกัดีต่อ
องค์การ  คือ ความมีโอกาสในการทํางาน การมีสิทธิโต้แย้งหรือคดัค้าน ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน ความ มนัคงในการทํางาน ทีขนึอยู่กับความสามารถทีจะปฏิบัติงานอย่างหลากหลายได้ 

(Touretzky, 1979,  อ้างถึงใน คมสนั  ชยัเจริญศิลป์, 2542 : 10–11) 

อาย ุคนทีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีประสบการณ์ เป้าหมาย ความเชือ ค่านิยมทีแตกต่างกัน
(Ivancevich and Matteson, 1999, อ้างถึงใน ขะธิณยา  หล้าสวุงษ์, 2545 : 24) บุคคลทีมีอายุ
มากจะมีความภักดีต่อองค์การมากกว่าคนทีมีอายุน้อย  เนืองจากอายุทําให้คนตระหนักถึง
ทางเลือกในการทํางานของตนลดลง โดยปกติคนทีมีอายุมากขนึย่อมมีการเรียนรู้ทีมากขนึ มี
ประสบการณ์ในงานมากขนึ มีตําแหน่งหน้าทีการงานทีสงูขนึ และมีความพึงพอใจในงานมากขนึ 

รวมทงัมีความรู้สกึวา่การคงอยู่ในองค์การตอ่ไปเป็นสิงทีถกูต้อง ทําให้มีความสนใจต่อองค์การอืน
ลดลง 

สถานภาพสมรส มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์การ ตามที เฮบินเน็กและ  อ็อตโต 

(Hrebiniak and Alutto, 1972 : 555) ได้ทําการศกึษาไว้ คือ ผู้ทีเป็นโสดมีแนวโน้มเปลียนงานง่าย
กว่าผู้ ทีแต่งงานหรือเป็นหม้าย  ซึงผู้ ทีแต่งงานแล้วมีภาระทีต้องรับผิดชอบทําให้ต้องการความ
มนัคงในการทํางานมากกวา่จึงมีแนวโน้มปฏิเสธการเปลียนงาน แม้จะมีทางเลือกให้ทําเช่นนนัก็



 
 
ตามระดบัการศกึษา มีความสมัพันธ์กับความภกัดีต่อองค์การ ตามทีมาวเดย์ เสตรียร์ และพอท
เตอร์ (Mowday, Steers and Porter, 1982 : 30) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษามีความสมัพันธ์ทางลบ
กับความยึดมนัผกูพันต่อองค์การเนืองจาก คนทีมีการศึกษาสูงจะคาดหวังต่อสิงทีได้รับจาก
องค์การสงู จนองค์การอาจไม่สามารถตอบสนองได้ และมกัจะไม่มีความผกูพันกับตําแหน่งหรือ
องค์การมากนัก (Mathieu and Zajac, 1990 : 177) เพราะคนทีมีการศึกษาสงูจะมีข้อมลูต่าง ๆ 

ประกอบการตดัสินใจมากกวา่ และมีความเชือมนัในตนเองว่ามีโอกาสเปลียนงานใหม่ได้ง่าย จึง
ทําให้ผู้ทีมีการศกึษาสงูมีความยึดมนัผกูพนัตอ่องค์การลดลง  

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์การ กล่าวคือ ผู้ ทีอยู่ใน
องค์การเป็นเวลานาน จะมีความรู้สกึวา่ตนเองแก่เกินไปทีจะเริมต้นใหมก่บันายจ้างคนใหม่ จึงทํา
ให้มีความรู้สกึภกัดีตอ่องค์การ หรือสถาบนัทีเป็นจดุเริมต้นของการทํางาน 

จากแนวคิดเกียวกบัความภกัดีตอ่องค์กรทีกลา่วมาแล้วสามารถนําไปใช้ในองค์การได้แต่
จะได้ผลดีเพียงไรนันเป็นผลเนืองจากความสามารถของผู้ ทีนํามาใช้  เช่น ผู้บริหารหรือ
ผู้บงัคบับญัชาเพือหาวิธีจงูใจพนักงานให้เกิดความรู้สึกภกัดีต่อองค์กร  ซึงขนึอยู่กับลกัษณะส่วน
บคุคล และสถานการณ์ทีแตกตา่งกนั ดงันนั การทีจะทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกภกัดีต่อองค์กร
จึงต้องศึกษาในเรืองของบุคลิกภาพและความต้องการของบุคคล  เพือทีจะได้สามารถอธิบาย
พฤติกรรมตา่งๆของบคุคลได้เป็นอย่างดี 

 

แนวทางการสร้างความภักดีต่อองค์การ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ กําบรรณารักษ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กลา่วถึงเรือง จิตวิญญาณแห่งกรรม ในงานการประชุมสมาชิกสมาคม
ธุรกิจท่องเทียวภายในประเทศ ประจําเดือนตุลาคมทีผ่านมาว่า  เชาวน์จิตวิญญาณ หรือ SQ 

(Spiritual Quotient)  หมายถึง ความสามารถสงูสดุของมนุษย์ทีเกิดจากการทีคนเราพยายาม
ฝึกฝนตนเองเพือนํา ศกัยภาพทกุด้าน หรือสมองทุกส่วนมาใช้เพือประโยชน์สงูสดุ ในการดําเนิน
ชีวิต สามารถนําการเปลียนแปลงของชีวิตทีเกิดขนึมาเป็นประโยชน์ เป็นการเปลียนวิกฤติให้เป็น
โอกาส เพือโอกาสให้เป็นความก้าวหน้า ทงันีเพือความสุขและความสําเร็จทียังยืนเชาวน์จิต
วิญญาณ เป็นหนึงใน 6Qs ทีนํามาสู่ความสุขและความสําเร็จทียังยืน  ประกอบด้วย IQ 
(INTELLIGENCE  QUOTIENT) คือความเก่ง EQ (EMOTIONAL QUOTIENT) ความสขุ AQ    
(ADVERSITY QUOTIENT) ความสําเร็จ MQ (MORAL QUOTIENT) ความดี HQ (HEALTH 



 
 
QUOTIENT) ความแข็งแรงและ SQ (SOCIAL QUOTIENT) อัจฉริยภาพสูงสุด ซึงทีมาของ 
SQ (SOCIAL QUOTIENT) นนัมาจาก 

1. สมาธิ  
2. การปฏิบตัิธรรม  
3. การสวดมนต์ ภาวนา  
4. การกระตุ้นสมองสว่น Temporal lobe ด้วยคลืนแมเ่หลก็  
5. การเปลียนแปลงสารเคมีในสมองในขณะทีจิตวิญญาณแห่งกรรม หมายถึง  ผลการ
กระทําทีเกิดจากอจัฉริยภาพทางจิตวิญญาณ 

SQ (SOCIAL QUOTIENT) หรือการพฒันาจิตวิญญาณของตนด้วยการกระทําเช่น ฝึก 

สมาธิ ซึงเป็นแนวทางการพัฒนาของ SQ (SOCIAL QUOTIENT) โดยเน้นทีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ (OCB : Organizational Citizenship Behavior) การภกัดีตอ่องค์การทีทํา 

และมีความกตญั ตูอ่ผู้คนและธรรมชาติ SQ (SOCIAL QUOTIENT) นนัดีตอ่องค์กร เพราะ 

1. คนมีความสขุในการทํางาน 

2. คนในองค์กรมีความรักความผกูพนัตอ่กนั 

3. คนในองค์กรมีความภกัดีตอ่องค์กร 
4. คนในองค์กรชอบช่วยเหลือซึงกนัและกนัสาเหตทีุทําให้ SQ ช่วยให้บคุลากรมีความ 

ภกัดีตอ่องค์การ เพราะ 

1. เกิดการแลกเปลียนทียตุธิรรม 

2. มีจิตเป็นกศุล ชอบให้บริการ 
3. มีนําใจนกักีฬา 
4. เป็นคนเอือเฟือเผือแผ ่

5. มีความกตญั  ู

6. มีความซือสตัย์ตอ่เจ้าหน้าทีและผู้ อืน 

7. มีหิริโอตบัปะ ประโยชน์ของ SQ (SOCIAL QUOTIENT) ช่วยทําให้จิตใจผอ่นคลาย  
สขุภาพแขง็แรง รู้วา่ตนเองมีชีวิตอยูเ่พืออะไร รู้วา่การทําดีเป็นหน้าทีของทกุคน รู้จกัถ่อมตน รู้สึก
วา่จกัรวาลนียิงใหญ่ รับรู้วา่ชีวิตนนัเป็นวฎัจกัร ทําให้เป็นผู้ทีมีความคลอ่งตวัในการแก้ปัญหา เป็น
ผู้ทีมีความสามารถรอบด้าน คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งการดําเนินชีวิต   

สําหรับแนวทางการพฒันา SQ (SOCIAL QUOTIENT) คือ 

1. เรียนรู้ความอศัจรรย์ของจิตโดย ผอ่นคลายกล้ามเนือกอ่นนอนทกุๆคืน ผอ่นคลายจิต 



 
 
ด้วยการสงัจิตให้ผอ่นคลาย ปราศจากความกลวั ความวิตกกงัวลใดๆ ก่อนนอน และให้สงัจิตวา่จะ
ตืนนอนเช้าวนัใหมด้่วยความสดชืน จิตใจแจ่มใส สมองปลอดโปร่ง 

2. เสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณโดย ก่อนนอนสงัจิตให้ผอ่นคลาย สงัจิตให้คิดทางบวกและ 

ปราศนาในสิงดีๆให้กบัตนเอง พดูดงัๆ กบัตวัเองซําถึงสิงดีๆ  

3. เสริมสร้างพลงัสองโดย จินตนาการเห็นหน้าทีสมองสว่นตา่งๆ ฝึกคิดและไลเ่รียงสมอง 
สว่นตา่งๆจากซ้ายบน ซ้ายลา่ง ขวาบน ขวาลา่ง 

4. เสริมสร้างความจําด้วยการพกสมดุเลก็ๆ ติดตวัเพือจดบนัทึกเกียวกบัความคิดดีๆ 

เสมอ 

สว่นแนวทางการสร้างความภกัดีตอ่องคก์าร คือ 

1. จิตสํานกึรักองค์การ 
2. การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (OCB: Organizational Citizenship Behavior) 

3. การสร้างความเป็นนําหนึงใจเดียว 

4. การสร้างความสํานึกในการทํางาน 

5. ขนัตอนการทํางานเป็นทีม 

6. การพฒันาเชาวน์จิตวิญญาณ (SQ: SOCIAL QUOTIENT) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศกัดิ  กลา่วตอ่ไปวา่ ความภกัดีตอ่องค์การ คือ ความจงรัก ความ 

ซือสตัย์ ความเลือมใส ความผกูพัน ไม่ทอดทิงองค์การเมือองค์การ ประสบกับภยัพิบัติ  ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถ เพือสร้างสรรค์องค์การให้เข็มแข็งและก้าวหน้าประโยชน์ของความภกัดี    
ตอ่องค์การ คือ 

1. ทําให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า 

2. พนกังานถือเป็นทรัพย์สิน (Assets) 

3. แขง่ขนัชนะคูแ่ขง่ 
4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงู 
5. การขาดงาน การลาออกตํา 

6. ความพอใจในการทํางานสงู 
โดยความภกัดีตอ่องการเป็นหนึงในบทบาทหน้าทีของพนกังานทกุคน ในขณะทีปัญหา 



 
 
การทํางานนนั เพราะพนกังานมกัรู้แตส่ิทธิของตน แตไ่มรู้่สิทธิขององค์การ และพนกังานรู้แตห่น้าที
ขององค์การทีปฏิบตัิตอ่ตนเอง แตพ่นกังานไมรู้่วา่ตนเองมีหน้าทีตอ่องค์การอย่างไร พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การ คือ 

1. ช่วยเหลือ (Altruism) 

2. คํานึงถงึผู้ อืน (Courtesy) 

3. อดทน อดกลนั (Sportsmanship) 

4. ร่วมมือ (Civic Virtue) 

5. สํานึกในหน้าที (Conscientiousness) (ธีระศกัดิ  กําบรรณารักษ์, 2553 : )  
ในสปัดาห์นีมีคอลมัน์ "คลืนความคิด" ได้สอบถามเข้ามาวา่ ถ้าต้องการสร้างความภกัดี 

ควรมีขนัตอน และวิธีการอย่างไรบ้างทีต้องยึดถือปฏิบัติเพือให้ความภกัดีนนัยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
ยาวนาน เคล็ดลบัทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง กับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน ซึง
รายละเอียดของเคลด็ลบัในการสร้างความภกัดีนนัมีดงันี (ธีรพนัธ์  โลห์่ทองคํา, 2548 : 12) 

. พนกังานต้องมีความภกัดีตอ่องค์กร (Build Staff Loyalty) มีเคลด็ลบัพืนฐานทีวา่  
องค์กรจํานวนมาก ทีประสบความสําเร็จสงู ในเรืองความภกัดีของลกูค้านนั มกัมีผู้ ร่วมงานและ
พนักงานทีภักดีต่อองค์กรสูงด้วย เพราะการเข้า-ออกของพนักงาน (turnover) ย่อมไม่สามารถ
สร้างความสมัพันธ์ทีดีและต่อเนืองกับลกูค้า สาเหตเุพราะลกูค้ามกัซือความสมัพันธ์ และความ
ใกล้ชิดสนิทสนม และคุ้นเคย ไมใ่ช่เพียงแคต้่องการซือสินค้าเท่านนั ดงันนั พนกังานใหม่จึงไม่รู้จัก
ลกูค้าดีเท่าทีควร ทําให้ต้องเสียเวลา ในการสร้างความสมัพันธ์ใหม่บ่อยๆ และทีสําคญัลกูค้ามกั
ชอบทีจะซือสินค้ากบัพนกังานทีรู้จกัเขามากกว่า ดงันนั กุญแจสําคญัของความภกัดีจึงต้องเริมที
พนกังานขององค์กรก่อน แล้วจึงจะสามารถนําความภกัดีเหลา่นนัถ่ายทอดไปสูล่กูค้าได้ 

. ให้ความสําคญักบักฎ  :  (Practice the  :  Rule) ปัจจุบันต้องยอมรับว่า  
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และผลกําไรขององค์กรเกิดจากลกูค้า  เปอร์เซ็นต์ทีมาติดต่อซือสินค้า 
และใช้บริการกับธุรกิจอย่างสมําเสมอและต่อเนือง ดงันัน องค์กรใดมีผู้บริหารทีเก่งและฉลาด 
มกัจะทําการแบ่งแยกลกูค้าชนัเลิศออกจากลกูค้าโดยทัวไป เพราะองค์กรต้องการจะให้ข้อเสนอ 
และผลประโยชน์ทีดีและแตกต่างกับลกูค้ารายอืนๆ จะเห็นได้ว่า เมือมีการให้คปูองส่วนลด แก่
ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย องค์กรโดยทวัไปมกัจะพิจารณาเฉพาะ จํานวนของยอดการใช้คปูองโดยรวม 
หรือจํานวนเปอร์เซ็นต์ทีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนําคูปองมาแลกคืนเท่านัน แต่สําหรับองค์กรทีมี
ผู้ บริหารองค์กรทีชาญฉลาด  มักให้ความสําคัญกับการพิจารณาถึงข้อมูลทีลึกซึงกว่านัน 
โดยเฉพาะการให้ความสนใจว่าลกูค้าคนใดทีนําคปูองมาแลก ทีสําคญัจะพิจารณาข้อมลูทงัใน



 
 
อดีต และปัจจบุนัของลกูค้าเหล่านนั ประกอบด้วย เพราะต้องการจะจัดอนัดบัคณุค่า ของลกูค้า
นันๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนีองค์กร ยังสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสมอีกด้วย 

. ต้องเข้าใจความภกัดีและมนัใจวา่ลกูค้าจะมีพฒันาการในการปรับเปลียนความภกัดี 
ตามขนัตอนเหล่านนัได้ (Know your loyalty stages and ensure your customers are moving 

through them) ปกติลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย มกัจะเปลียนตวัเองเข้าสู่ขนัตอน ของการเป็นลกูค้าผู้
ภักดีได้ หากผู้บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ สามารถเข้าใจขนัตอนเหล่านันอย่างถูกต้องชัดเจน 
โดยทวัไปแล้วลกูค้ากลุม่เป้าหมายมกัมีระดบัของความภกัดีถึง  ขนัตอนดงันี 

3.1 กลุม่บคุคลทีมีความเป็นไปได้วา่จะเป็นลกูค้า (Suspect) ลกูค้ากลุม่นีเป็น 

กลุม่บคุคลโดยทวัไป ทีองค์กรสงสยัวา่น่าจะเป็นบคุคลทีซือและใช้สินค้า 

.  ผู้ทีคาดวา่จะซือและใช้สนิค้า (Prospect) เป็นกลุม่ลกูค้าทีถกูคดัสรร และ 

กลนักรองจากกลุม่แรกวา่ เป็นผู้ทีมีศกัยภาพทีน่าจะซือสินค้า และใช้บริการของธรุกิจ 

3.3 กลุม่ลกูค้าทีตดัสินใจซือและใช้บริการในครังแรก (First Time Customer)  

เป็นลกูค้าทีได้พิจารณาเลือกซือ และใช้สินค้าขององค์กรแล้วนนัเอง 
.  กลุม่ลกูค้าทีซือสินค้าหรือใช้บริการซํา (Repeat Customer) เป็นกลุม่ลกูค้าที 

พึงพอใจในตวัสินค้า หรือเกิดความประทบัใจในการใช้บริการของธรุกิจก็ได้ 

.  กลุม่ลกูค้าประจํา (Client) กลุม่นีมกัมีพฤติกรรมในการซือและใช้สนิค้าอย่าง 
ปกติ 

.  กลุม่ลกูค้าผู้ภกัดี (Advocate) เป็นกลุม่ลกูค้าทีสนบัสนนุธรุกิจอย่างตอ่เนือง  
และพร้อมทีจะแก้ตา่งให้หากมีบคุคลใดบคุคลหนึง เข้าใจ และมีทศันคติทีผิดๆ 

. มุง่บริการก่อนทีจะขายสินค้าหรือบริการ (Serve First Sell Second) ในปัจจบุนันนั 

ลกูค้ามีความพิถีพิถนัและฉลาดขนึมาก ทําให้เขาเหลา่นนัต้องการทีจะร้องขอข่าวสารทีดีกว่า และ
มกัต้องการติดต่อกับพนักงานขาย ทีมีความอดทนสงูต่อแรงกดดัน มากกว่าในอดีตทีผ่านมา 
นอกจากนีลกูค้ายังต้องการติดต่อกับธุรกิจอย่างอิสระ โดยปราศจากการรบกวน เพือสนองตอบ
ความพึงพอใจอย่างเตม็เปียม หากได้รับประสบการณ์ทีดีแล้วล่ะก็ลกูค้ากลุ่มนี มกัจะกลบัมาซือ 
และใช้บริการอีกครังหนึง หากไม่เป็นดงัทีกล่าวข้างต้น ก็จะทําให้ลูกค้าหันเหความสนใจและ
ตดัสินใจไปซือสินค้าของธรุกิจอืนๆ ได้ องค์กรทีประสบความสําเร็จในการสร้างความภกัดีนนัมกัจะ
ชํานาญการและมีประสบการณ์สงูในการแยกความต้องการ ความคาดหวงั หรือข้อเรียกร้องของ
ลกูค้าแตล่ะคนได้อย่างชดัเจน 



 
 

. ต้องให้ความสําคญัและค้นหาข้อตําหนิของลกูค้าอย่างจริงใจ (Aggressively seek out 

customer complaints) ธุรกิจส่วนมากมกัให้ความสําคญักับการตรวจสอบข้อร้องเรียน ติเตียน 
บ่นด่าของลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากใบเสร็จรับเงิน มารยาททีไม่ดีของ
พนกังาน หรือการสง่ของผิดทีไมเ่ป็นไปตามใบสงัซือก็ตาม ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และ
สร้างความภกัดีให้เกิดขนึกบัธรุกิจได้ มีการค้นพบว่า % ของผู้ ร้องเรียนมายังฝ่ายบริการลกูค้า
นนั มักเกิดจากสิงทีลูกค้าไม่พอใจ ส่วนอีก % ทีเหลือจะเป็นคําชม หรือรู้สึกเฉยๆ ต่อธุรกิจ 
ดงันัน นักกลยุทธ์การตลาดจึงให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษ กับการร้องเรียนของลูกค้ามาก 
เนืองจากเข้าใจดีว่าการบอกปากต่อปากนัน มีอิทธิพลและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจมาก 
โดยเฉพาะแผนกหรือหน่วยงานทีต้องติดตอ่ใกล้ชิดกับลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ฉะนนัองค์กรจึงควรมี
การจัดทําเว็บไซต์ เพือเปิดโอกาสให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาติชมได้อย่างสะดวกและง่ายดาย 
นอกจากนีข้อมลูดงักลา่ว ยงัถือเป็นสิงทีทรงคณุค่ามาก ต่อการกําหนดกลยุทธ์การตลาดอีกด้วย 
โดยทีองค์กรไมต้่องเสียเวลา และงบประมาณในการทําวิจยั นอกจากนียังช่วยป้องกันไม่ให้ลกูค้า
กลุม่เป้าหมายไปบอกกลา่วกบับคุคลอืนๆ ให้ธรุกิจเสียหาย และยิงนําเรืองราวดงักลา่วไปร้องเรียน 
ยงัสือมวลชนก็จะยากแก่การแก้ไข ดงันนั การรับฟังคําติชมอย่างจริงจงั และพร้อมทีจะแก้ไขอย่าง
เร่งดว่น จึงถือวา่เป็นอีกหนึงกลยทุธ์ทีสําคญัตอ่การทําธรุกิจในปัจจบุนั 

. แสดงออกและยึดมนัในความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า (Get responsive, and stay that  

way) มีงานวิจัยหลายชินแสดงว่าความรับผิดชอบของพนักงาน และองค์กรนันเป็นสิงทีลกูค้า
ต้องการ ดงันนั การเปิดโอกาสให้ลกูค้าได้ติดต่อกลบัมายังองค์กร จึงช่วยเพิมความพอใจให้กับ
ลกูค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนียังช่วยลดอารมณ์โกรธของลกูค้าได้อีกด้วย เพราะสามารถเปิด
โอกาสให้ลกูค้าได้ร้องเรียน ตําหนิ ระบายอารมณ์ และบ่นด่า ถ้าเกิดความไม่พอใจต่อสินค้าและ
บริการ 

. ความเข้าใจในลกูค้าเป็นสิงทีมีคณุคา่ (Know your customer’s definition of value)  

เคล็ดลบัหนึง ทีผู้ เขียนอยากจะบอกกล่าว แก่ท่านผู้อ่านก็คือ พาสเวิร์ด (pass word) ของคําว่า 
ภกัดีนนัก็คือ "คณุคา่" (Value) นนัเอง การทีองค์กรรู้ว่าลกูค้า มีประสบการณ์อย่างไรและมีความ
เข้าใจถึงความรู้สกึนนั และพร้อมทีจะสร้างกระบวนการในการจดัการความสมัพันธ์ทีดี ให้แข็งแรง
จนกลายเป็นความภกัดีย่อมทําให้องค์กรนนัๆ ประสบความสําเร็จได้ตามทีตงัใจไว้ บางองค์กร
ยอมทุ่มทุนกับงบประมาณในการทําวิจัยเพือสํารวจตรวจหาความต้องการของลูกค้า เพือทีจะ
กําหนดวิธีการทีจะตอบสนองความต้องการเหลา่นันได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป 

. พยายามทีจะดงึลกูค้าทีสญูเสียไปให้หวนกลบัคืนมา (Win back lost customers)  



 
 
นกัการตลาดทกุคน คงต้องยอมรับความจริงทีวา่การสญูเสียลกูค้าเป็นปัจจยับ่งชีถึงความล้มเหลว
ของธรุกิจ โดยทวัไปแล้วองค์กรตา่งๆ มกัจะสญูเสียลกูค้าเก่าประมาณ - % ในทุกๆ ปี จึงทํา
ให้ทกุองค์กรพยายามทีจะเอาชนะใจลกูค้าด้วยวิธีการสร้าง และรักษาความสมัพันธ์ทีดีกับลกูค้า
ให้ยาวนานมากทีสดุเท่าทีจะทําได้ ทีสําคัญผู้บริหารองค์กรต้องยอมทุ่มเทค่าใช้จ่าย เพือสร้าง
ระบบและกระบวนการในการประกนัความภกัดี (Loyalty Insurance) ของลกูค้าให้เกิดขนึ และคง
อยู่กบัองค์กรให้ได้ เพราะความภกัดีเป็นบ่อเกิดของความสําเร็จของธรุกิจนนัเอง 

. ใช้การเข้าถึงลกูค้าด้วยสือทีหลากหลาย (Use Multiple Channels to serve the same  

Customer Well) มีงานวิจยัหลายชินทีชีชดัและแนะนําวา่ ลกูค้าผู้ภกัดี หรือยึดมนักบัองค์กรมกัจะ
นิยมติดตอ่สือสารกบัองค์กรในหลายๆ ช่องทางมากกวา่การได้รับขา่วสารผ่านช่องทางใดช่องทาง
หนึงเท่านนั เพราะนนัหมายถึงความสะดวกสบาย ในการติดต่อสือสารระหว่างองค์กรและลกูค้า
กลุม่เป้าหมาย 

. จดัเตรียมพนกังาน และหน่วยงานทีเกียวข้องกบัลกูค้าให้มีความพร้อมอยู่เสมอ (Give  

your front line the skills to perform) คําวา่ "Front line" หมายถึงส่วนหน้าขององค์กร ทีมีโอกาส
ติดตอ่หรือให้บริการโดยตรงกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย ไมว่า่จะเป็นศนูย์บริการลกูค้าหรือแผนกอืนๆ 
ก็ตามต่างก็ต้องมีการฝึกฝนทักษะทีดีในการติดต่อสือสารกับลูกค้า ทีสําคัญเขาเหล่านันต้อง
สามารถควบคมุสติและอารมณ์โกรธของลกูค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนียังเป็นบุคคลทีถูกฝึกฝน
มาเพือแสดงออกถึงความพร้อมในการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกบัลกูค้าในทกุๆ เรืองทีลกูค้า
ต้องการ 

. ช่วยเหลือและสนบัสนนุผู้ ร่วมธรุกิจอย่างเตม็ความสามารถ (Collaborate with your  

channel partners) ปัจจบุนัการทําการตลาดนนัเป็นเรืองทีซบัซ้อนไมง่่ายเหมือนในอดีตทีผา่นๆ 
มา ทําให้หลายบริษัทให้ความสําคญักบัผู้ ร่วมธรุกิจ ไมว่า่จะเป็นซพัพลายเออร์ ลกูค้าและผู้ลงทนุ 
เนืองจากองค์กรเหลา่นนัต้องการทีจะสร้างกลุม่เครือขา่ย และพนัธมิตรเพือทําให้องค์กรเกิดคณุคา่
มากขนึ ในการให้บริการกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย นอกจากนียงัมกีารให้ความสําคญักบัการกําหนด
กลยทุธ์และกิจกรรมการตลาด เพือสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าผา่นทงัเครือขา่ย และ
ช่องทางการกระจายสินค้าอีกด้วย 

. มีการจดัตงัศนูย์กลางฐานข้อมลูขององค์กร (Store your data in one centralized  

database) บริษัททีล้มเหลวในเรืองความภกัดขีองลกูค้านนั โดยทวัไป มกัขาดวิสยัทศัน์ในการมอง
ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย อย่างรอบด้านหรือทีเรียกวา่ ปราศจากการมองอย่าง  องศานนัเอง เพราะ
ไม่ได้ให้ความสําคัญ กับการบริหารจัดการระบบฐานข้อมลู จนทําให้ขาดข้อมลูในประกอบการ



 
 
ตดัสินใจ เพือกําหนดเป็นกลยทุธ์ และกลวิธีในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ดงันนั ทุกฝ่ายใน
องค์กรจึงควรมีฐานข้อมลูเป็นของตนเอง ยิงถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสงูสดุแล้วล่ะก็ควรมี
การสร้างระบบเชือมโยงข้อมลูระหวา่งกนั เพือให้เกิดการนําข้อมลูทีครบถ้วน และรอบด้านเหลา่นนั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุ ต่อการสร้างความภักดีทีมีต่อองค์กรสืบไป ผู้ เขียนอยากจะ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการโดยปราศจากฐานข้อมูลทีดี เป็นเสมือนหนึงคนพิการ ทีกําลัง
พยายามทําหน้าทีให้บริการกับลูกค้าโดยทีตนเองขาดความพร้อมในทุกด้านอย่างสินเชิง ทํา
อย่างไรก็ไมส่ามารถสร้างความสมบรูณ์แบบดงัทีคาดหวงัไว้ได้อย่างแน่นอน (ธีรพนัธ์  โล่ห์ทองคํา, 

 : 5) 

 
ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2548 : 406) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand 

Loyalty)หมายถึง ความซือสตัย์ ความภกัดีต่อตราสินค้า ซึงจะมีผลต่อการซือสินค้านนัซํา ถ้ามี
ความภกัดีต่อตราสินค้าสงูเรียกว่ามีทัศนคติทีดีต่อตราสินค้า Created with nova PDF Printer 

(www.novaPDF.com). Please register to remove this message. 

ส่วนคณุค่าตราสินค้า (Brand equity หรือ Brand value) หมายถึง การทีตราสินค้าของ
บริษัทมีความหมายเป็นเชิงบวกในสายตาของผู้ ซือเป็นคณุคา่ผลิตภณัฑ์ทีรับรู้ (Perceived value) 

ในสายตา ของ ลกูค้า   ตราสินค้าจะสร้างข้อใดเปรียบทางการแขง่ขนัดงันี 

1. บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ เพราะการรู้จักตราสินค้า (Brand 

awareness) และมีความรักภกัดีตอ่ตราสินค้า (Brand loyalty) 

2. บริษัทจะมีสภาพคลอ่งทางการค้า ใน การตอ่รองกบัผู้จดัจําหน่าย และผู้ค้าปลีก เพราะ
ลกูค้าคาดหวงัวา่คนกลางจะจดัหาตราสินค้าไว้ขาย 

3. บริษัทจะสามารถตงัราคาได้สงูกวา่คูแ่ขง่ เพราะตราสินค้ามีคณุภาพการรับรู้ทีสงูกว่าคู่
แขง่ขนั 

4. บริษัทสามารถขยายตราสินค้าได้มากขึน เพราะชือตราสินค้าสามารถ  สร้างความ
เชือถือได้สงู ตราสินค้าจะช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลียงการแขง่ขนัด้านราคาได้ 

ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ (2546 : 141) กล่าวว่า ความภกัดี (customer loyalty) หมายถึง 
ความต้องการในการใช้บริการซํา จนในทีสดุเกิดความติดใจต้องการใช้บริการกับธุรกิจนนัให้นาน
เท่านานตราบเท่าทีความพอใจนนัยงัคงอยู่ ความพอใจและความภกัดีจากลกูค้าเป็นเป้าหมายอนั



 
 
สําคญัทีสดุทีทกุธรุกิจต้องการ  หากสินค้าและบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้ย่อมสร้างความพอใจ และความภกัดี 

ความภกัดีจึงเป็นผลสะท้อนถึงความพอใจอย่างทีสดุของลกูค้า  ซึงมกัเกิดขนึเมือลกูค้า
ได้รับความพอใจอย่างตอ่เนือง ความพอใจเพียงครงัหรือสองครงัอาจจะยงัไม่ได้นําไปสู่ความภกัดี
ได้ โดยต้องเป็นความพอใจและความภกัดีอย่างแท้จริง สาเหตปุระการหนึงทีถึงแม้ว่าลกูค้าเกิด
ความพึงพอใจในการซือสินค้าและบริการแต่ไม่ค่อยมาใช้บริการซํา  เป็นความพอใจทีไม่แท้จริง 
กลา่วคือลกูค้า (โดยเฉพาะลกูค้าคนไทย) มกัเกรงใจ กลวัพนกังานทีให้บริการเสียกําลงัใจ ทําให้ไม่
บอกถึงความพอใจของตนอย่างแท้จริงดงันนัการแสดงให้เห็นถึงความภกัดีอย่างแท้จริง ก็สามารถ
วดัได้จากการมาซือสินค้าหรือบริการซํา 

มาร์โซ-นาวาร์โร และคณะ (Marzp-Navarro et al., 2004 : 286) ความภกัดีหมายถึงการ
สวามิภกัดิตอ่ลกูค้าและยกให้ความต้องการหรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เมือลกูค้ารู้สึกได้
ถึงความภกัดีทีธรุกิจมีตอ่พวกเขา ก็จะไปตอกยําให้ความเข้าใจเกียวกับความดีงามและช่วยเสริม
ให้ความรู้สกึไว้วางใจในธุรกิจแข็งแกร่งยิงขนึ เมือไว้วางใจ เชือถือมากขึนก็จะใช้บริการถีขนึ อนั
นําไปสู่ความผูกพันและความภักดีในการใช้บริการต่อไป  แต่คนซึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทีมี
ความสําคญัลําดบัสามหรือสีของธุรกิจ เป็นคนทีรู้สึกว่าตวัเองเป็นแค่หนึงในลกูค้าหลายร้อยคน
ของธรุกิจ จะไมม่ีวนัให้ความไว้วางใจธรุกิจอย่างลกึซงึแน่นอน 

อดลุย์  จาตรุงคกุล (2543 : 31) กล่าวว่า ความภกัดีหรือการซือสตัย์ต่อตรายีห้อ (Brand 

Loyalty) จะเกิดเมือการตดัสินใจครงัแรก และเมือทกุฝ่ายทีเกียวข้องกับการจําหน่ายสินค้า เป็นที
เชือถือได้ สําหรับผู้บริโภคจึงไม่มีแรงจูงใจใดๆ ทีจะทําให้เขาเปลียนแปลงพฤติกรรม ทุกครังที
ตระหนกัถึงความต้องการเขาจะซือตราสินค้านีอีกและจะซือสตัย์ต่อร้านค้าด้วย  แม้ว่าจะต้องใช้
เวลาและคา่ใช้จ่ายมากกวา่เนืองจากทีตงัของร้านค้าไมส่ะดวกก็ตาม   การซือสตัย์ต่อตรายีห้อฝัง
รากลึกเพราะเกิดขนึจากการทุ่มเทความพยายามสงู  (High involvement) สภาพของพฤติกรรม
การซือซํา เป็นการซือสัตย์ต่อตรายีห้อ การซือสัตย์ต่อตรายีห้อเป็นพันธะทางจิตวิทยา 

(Psychological Commitment) ต่อตรายีห้อ แต่การซือซําเป็นการซือบ่อยๆในตราเดิม โดยให้
ความหมายแก่การซือสตัย์ตอ่ตรายีห้อดงัตอ่ไปนี (อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2543 : 128) 

1. เอนเอียงหรือเป็นไปด้วยอปุทาน (Biased ติดตอ่กนั) 

2. ปฏิกิริยาตอบทางพฤติกรรม (Behavioral Response เช่น ซือ) Created with nova 

PDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message. 

3. แสดงออกตลอดเวลา 



 
 

4. โดยหน่วยทีมีการตดัสินใจ 

5. เกียวกบัตราทีเป็นทางเลือกหนึงตรา หรือมากกวา่จากชดุตราจํานวนมาก 

6. เป็นหน้าทีของกระบวนการทางจิตวิทยา (ตดัสินใจประเมินตรา) 

การเรียนรู้ทําให้เกิดความซือสตัย์ต่อตรายีห้อและนําไปสู่การซือซํา  ตลาดสามารถแบ่ง
ออกเป็นสว่นๆ ได้โดยใช้แบบแผนของความซือสตัย์ของผู้บริโภคเพราะความซือสตัย์ต่อตรายีห้อมี
หลายระดบั สมมติวา่ในตลาดมีสินค้า 5 ตรายีห้อ คือ A, B, C, D และ E ผู้ ซือแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ดงันี 

1. Hard-core loyal ผู้บริโภคซือตราหนึงทกุครังคือ AAAAA 

2. Split loyal แบบแผนการซือคือ AA BB AB 

3. Shifting loyal แบบแผนการซือคือ AAABBB 

4. Switch แบบแผนการซือคือ ABCDEF แบ่งเป็น 

4.1 Deal prone คือ ซือตราทีเลหลงั 
4.2 Variety prone คือ ต้องการบางอย่างทีแตกตา่งไปจากเดิมทีเคยซือเป้าหมาย

หลกัของนกัการตลาดก็คือ สง่เสริมให้เกิดความซือสตัย์ตอ่ตรายีห้อ ผู้บริโภคทีซือสตัย์ตอ่ 

ตรายีห้อนนันักการตลาดอาจจะใช้เป็นหลกัในการพัฒนาส่วนครองตลาด  (Market Share) ให้
มนัคงถาวรและเจริญเติบโต ความซือสตัย์ต่อตรายีห้อไม่ใช่แนวคิดทีง่ายเพราะมนัเกียวพันกับ
ทศันคติและพฤติกรรมการอปุถมัภ์ตรายีห้อและร้านค้า 

1. การสร้างและรักษาความซือสตัย์ตอ่ตรายีห้อไว้ 

ทฤษฎี Instrumental conditioning เชือว่าความซือสัตย์ต่อตรายีห้อเกิดมาจากการ
ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์แล้วเกิดความพอใจและได้รับการเสริมแรง ซึงนําไปสูก่ารซือซํา ตรงกนัข้ามกบั
นกัวิจยัทีนิยม Cognitive  Learning ซึงเน้นความสําคญัทีบทบาทของกระบวนการทางความคิด 

(Mental Process) ในการสร้างความซือสตัย์ตอ่ตรายีห้อ พวกเขาเชือวา่ผู้บริโภคก่อพฤติกรรมการ
แก้ไขปัญหาอย่างกว้างขวาง (Extensive Problem solving behavior) เกียวกับตรายีห้อและทํา
การเปรียบเทียบลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ์ทงัหลายอนันําไปสู่ความชอบในตรายีห้อ (Brand 

Preference) เป็นอย่างยิงและมีพฤติกรรมการซือซําเกิดขนึอีกด้วย นกัการตลาดสนใจวิธีการ 
พฒันาความซือสตัย์ตอ่ตรายีห้อ นอกจากนนัก็สนใจว่าเมือใดทีจะสร้างขนึได้ การวิจัยพบว่าควร
สร้างและใช้แนวความคิดนีในตอนต้นชีวิตครอบครัวของผู้บริโภค 

2. ความเสือมของความซือสตัย์ตอ่ตรายีห้อ 



 
 

มีแนวโน้มวา่จะมีการเปลียนแปลงตรายีห้อ (Brand Switching) เพิมมากขนึทุกที เหตผุล
คือผู้บริโภคเกิดความเบือหน่ายหรือไม่พอใจสินค้า มีสินค้าใหม่มากมายเข้าสู่ตลาดเป็นประจํา 

ต้องคอยดรูาคาสินค้าทีพ่อค้าวางราคาให้เกิดความซือสตัย์ต่อตรายีห้อ เป็นต้น นอกจากนนัการ
เสือมของความซือสตัย์ต่อตรายีห้อยังเกิดจากการเพิมจํานวนของโฆษณาเปรียบเทียบ  การเพิม
เป้าหมายตลาดส่วนย่อยสําหรับตลาดสินค้าเจาะจงซือ  การเพิมขนึของนักจ่ายของทีมีความ
แตกตา่งกนั และการเพิมขนึของเครืองมือในการสง่เสริมการขาย เช่น ลด แลกแจก แถม เป็นต้น 

กอร์ เตง ลี (Geok Theng Lau, 1999 : 193) นักการตลาดมีความสนใจใน แนวคิดด้าน
ความภกัดีเพราะความภกัดีในตราสินค้าเป็นตวัวดัในการดึงดดูลกูค้ามาใช้บริการและตราสินค้า  

หรือสญัลกัษณ์เป็นสิงทีสร้างประโยชน์ให้บริษัท การซือหรือใช้บริการซํา และบอกต่อไปยังบุคคล
อืน การบริหารตราสินค้าเป็นสิงสําคญัตอ่ความภกัดี แตห่ากแนวคิดไม่ชัดเจนจะทําให้เกิดปัญหา
การศึกษาค้นค ว้าและนําไปปฏิบัติ งานได้  Created with nova PDF Printer 

(www.novaPDF.com) Please register to remove this message. นกัการตลาดมีความสนใจใน 

แนวคิดด้านความภกัดี เพราะความภกัดีในตราสินค้าเป็นตวัวดัในการดึงดดูลกูค้ามาใช้บริการ 

และตราสินค้า หรือสญัลกัษณ์เป็นสิงทีสร้างประโยชน์ให้บริษัท การซือหรือใช้บริการซํา และบอก
ตอ่ไปยงับคุคลอืน การบริหารตราสินค้าเป็นสิงสําคญัตอ่ความภกัดีแตห่ากแนวคิดไม่ชัดเจนจะทํา
ให้เกิดปัญหาการศึกษาค้นคว้าและนําไปปฏิบัติงานได้ความหมายของการเลือกหัวข้อในกรอบ  

ดงันี 

1. บคุลิกของตราสินค้า (Brand Characteristics) เกิดขนึก่อนความเชือมนัในตราสินค้า 

ซึงบคุลิกของตราสินค้าจะสะท้อนให้เห็นถึงกฎแห่งความจําเป็นทีสดุทีทําให้เกิดความยอมรับในใจ
ในขณะทีผู้บริโภคตดัสินใจทีจะไว้วางใจในตราสินค้า หรือ ตรานนัๆ ก็เหมือนกับการตดัสินใจของ
บคุคลไปยงัผู้ อืนก่อนการตดัสินใจวา่ได้สิงทีเป็นเพือนได้ ผู้บริโภคก็เช่นกัน ตดัสินตราสินค้าก่อนที
จะซือ หรือการสร้างความคุ้นเคยกับมันก่อนนันเอง รูปแบบจากงานวิจัยเรืองความไว้วางใน
ระหวา่งบคุคลนนัมีปัจจยัขนึอยู่กบัความมีชือเสียง และความสามารถของตราสินค้านนัๆ  

1.1 Brand Reputation เป็นความมีชือเสียงของตราสินค้านนัมาจากความ 

คิดเห็นของผู้ อืนทีแสดงวา่ สินค้านนัดี และสามารถเชือถือได้ หรือไมเ่สียง่าย ตามสินค้าทีมีชือเสียง
นอกจากสามารถพัฒนาขนึจากการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ ยังเกิดมาจากความมีอิทธิพลของ
คณุภาพและการใช้งานหรือใช้บริการ ครีต และ ไมล์ (Creed and Miles, 1996) พบว่าความมี
ชือเสียงของตราสินค้าจะนําไปสูค่วามคาดหวงัของลกูค้าทีเป็นบวกตอ่ตวัสินค้า 

1.2 Brand Competence คือ ความสามารถหรืออํานาจแห่งตราสินค้า เป็นหนึง 



 
 
เดียวทีสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหา  เ พือบรรลุเป้าหมายแห่งความต้องการของลูกค้า 

ความสามารถเป็นทกัษะและคณุสมบตัิ ทีจะนําไปสูเ่ป้าหมาย และ มีอิทธิพลให้บรรลตุ่อความมุ่ง
หมาย หรือเป็นความต้องการ (Butter and Cantrell, 1984; Butler, 1991) 

2. คุณสมบัติของบริษัท (Company Characteristics) สามารถหยังถึงระดับทีมีต่อ
ผู้บริโภคทีไว้วางใจตอ่ตราสินค้า ความรู้ของผู้บริโภคเกียวกับบริษัทภายใต้ตรานนัๆ เหมือนว่าจะ
เป็นกุญแจเพือไขเข้าไปสู่ตราสินค้านนัๆ ฉะนนัคณุสมบัติของบริษัทจะเป็นตวัเสนอ เพือให้เกิด
ผลลพัธ์ต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคนันคือ ความไว้วางใจในตวับริษัทหรือความมีชือเสียงใน
บริษัทนันเอง (Yamagishi and Yamagishi, 1994) เป็นแรงจูงใจทียอมรับบริษัท (Scheer and 

Steenkamp, 1995) และเป็นการยอมรับด้านบรูณาการของบริษัท 

2.1 Trust in Company ภายใต้บรรษัทภิบาล ทีลกูค้าจะยอมรับได้นนั องค์กร 
จะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบและสญัญาทีวางไว้ ซึงเป็นจรรยาบรรณ และความซือสตัย์ของบริษัท
นนั (Mayer et al., 1995) 

3. บุคลิกตราสินค้าของผู้บริโภค (Consumer-Brand) กล่าวคือ ไม่เพียงแต่ความ
คล้ายคลงึกนัระหวา่งแนวความคิดของผู้บริโภค และ บคุลิกของตราสินค้าเท่านนัความชอบในตรา
สินค้าประสบการณ์ในตราสินค้าความพึงพอใจตราสินค้า และการได้รับการสนับสนุนจากตรา
สินค้า เป็นสิงทีสง่ผลตอ่ความไว้วางใจในตราสินค้า ความพึงพอใจในตราสินค้าและการได้รับการ
สนบัสนนุจากตราสินค้าเป็นสิงทีสง่ผลตอ่ความไว้วางใจในตราสินค้า 

3.1 Brand Satisfaction เป็นความพึงพอใจในตราสินค้าซึง (Butler, 1991) กลา่ว 

ว่า เป็นการตอบสนองทีจะทําให้เกิดความไว้วางใจในธุรกิจนนัๆ  เมือลกูค้าได้ใช้สินค้าและเกิด
ความพึงพอใจจะเป็นการตอกยําทําให้เกิดการยอมรับตราสินค้า ซึงลกูค้าจะมีความไว้วางใจใน
ตราสินค้ามากขนึ 

3.2 เพียร์ ซฟัฟอร์ท (Peer Support) โดนี และคานอน (Doney and Canon,  

1997) กล่าวว่า การบอกต่อเป็นทางทีทําให้บุคคลอืน เกิดความไว้วางใจจะถูกบอกกล่าวไปยัง
บคุคลอืน เช่น เพือน บคุคลทีติดตอ่ด้วย Created with nova PDF Printer (www.novaPDF.com) 
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ผู้บริโภคก็จะวางใจในตราสินค้าซึงเป็นสิงทีทําให้เกิดความเชือถือได้เร็ว 

4. การไว้วางใจในตราสินค้า (Trust in Brand) จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ทําให้ลกูค้าเกิด
ความไว้วางใจในตราสินค้า จะทําให้ลกูค้ายงัใช้บริการตอ่ไป 



 
 

ไรด์เฮลด์ เฟรดเดอริค เอฟ (Frederick F., 1997) กล่าวว่า การรักษาลกูค้าเดิมเอาไว้คือ
หวัข้อทีไมอ่าจกลา่วถึงในกรอบแคบๆได้ ความภกัดีมีนัยแฝงเร้น แพร่กระจายไปสู่ทุกซอกทุกมมุ
ของทกุระบบธรุกิจทีแสวงหาผลประโยชน์จากการมีลกูค้าสมําเสมอ การโยนความรับผิดชอบใน
เรืองการรักษาลกูค้าเอาไว้ ไปให้แก่ฝ่ายการตลาดเป็นเรืองน่าทํา แต่ฝ่ายตลาดจะทําอะไรได้เพือ
สกดักนักระแสการไหลออกของพนกังานกบันกัลงทนุ ดงันนัความภกัดีทาง 

ธรุกิจมีอยู ่3 มิติด้วยกนัคือ 

มิติที 1 ความภกัดีของลกูค้า 
มิติที 2 ความภกัดีของพนกังาน 

มิติที 3 และความภกัดีของนกัลงทนุ 

การคาดหวงัวา่กลไกหรือองค์ประกอบใดเพียงตวัเดียว จะนําไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขใน 

ระดบัพืนฐานได้อย่างบรรลผุลสําเร็จ เป็นเรืองคาดหวงัทีไมส่อดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การ
รักษาลูกค้าเอาไว้ได้ไม่ใช่เพียงการดําเนินงานทางสถิติตัวเลขอีกอย่างหนึงเท่านัน  แต่เป็น
มาตรฐานกลางทีรวมเอาทกุมิติของธรุกิจและมาตรวดัต่างๆเข้ามาประกอบกันเพือชีว่า บริษัทนนั
ได้สร้างมลูคา่ให้แก่ลกูค้าของตนดีแคไ่หนประเดน็สําคญัคือการสร้างมลูคา่ให้แก่ลกูค้าคือรากฐาน
สําคญัแห่งความสําเร็จของทกุๆระบบธรุกิจการสร้างมลูคา่ให้แก่ลกูค้าเป็นตวัสร้างความภกัดี และ
ความภกัดีก็จะกลบัไปสร้างความเติบโต, ผลกําไร, และเพิมมลูคา่มากขนึไปอีก 

ดํารงศกัดิ  ชยัสนิท (2537 : 106-107) กลา่ววา่ พฤติกรรมทีเคยปฏิบัติอย่างสมําเสมอคง
เส้นคงวาในการซือสินค้า ตรายีห้อหนึงซํา ๆ กนัอยู่เป็นประจํา ความภกัดีในตรายีห้อเป็นสิงสําคญั 

และมีความหมายอย่างยิงผู้ผลิตสินค้า ต้องการสร้างความภกัดีให้แก่สินค้าของตนกันแทบทงัสิน 

ซึงเป็นเรืองยากและต้องใช้เงินทุนและเวลา แต่ถ้าทําได้สําเร็จแล้ว ก็จะเป็นเสมือนหลกัประกัน
ความมนัคงในการขายสินค้าในอนาคตตอ่ไป และยังทําให้เกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก หรือ
ผู้บริโภคจะบอกตอ่ๆกนัไปอีกด้วย (Word of mouth advertisement) 

มีนา  เชาวลิต (2537 : 150) กลา่ววา่ ตราสินค้ามีวตัถปุระสงค์เพือให้ลกูค้ายอมรับและ 

ภกัดีในตราสินค้าบริษัทยาวนานทีสดุ ระดบัความภกัดีตอ่ตราสินค้ามีขนัตอนดงันี 

1. ไม่เคยรับรู้ตราสินค้า (Brand Non Recognition) หมายถึง ผู้ ซือไม่เคยรับรู้ว่ามีตรา
สินค้านี การไม่รับรู้ทําให้ไม่เกิดการตอบสนองต่อการขาย  นักการตลาดควรใช้วิธีการส่งเสริม
การตลาดตงัแตข่นัแนะนําสินค้าเพือทําให้ตราสินค้าเป็นทีรู้จกั 

2. การรับรู้ตราสินค้า (Brand Recognition) ผู้บริโภครู้จัก เคยเห็น เคยได้ยินและจําตรา
สินค้าได้งานของนกัการตลาด คือ การสร้างภาพพจน์สินค้าให้เป็นทีชืนชอบของผู้บริโภค 



 
 

3. การปฏิเสธการซือตราสินค้า (Brand Rejection) ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าแต่ยังไม่
ยอมรับจึงไม่ซือธุรกิจอาจต้องเปลียนแปลงภาพพจน์สินค้าหรือเปลียนแปลงตวัสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคและใช้การสง่เสริมการตลาดช่วยสนบัสนนุ 

4. การยอมรับในตราสินค้า (Brand Acceptance) ผู้บริโภคยอมรับว่าตราสินค้านีดีมี
คณุคา่และเมือมีโอกาสจะเลือกซือตรานี Created with nova PDF Printer(www.novaPDF.com) 

Please register to remove this message. 

5. ความชอบในตราสินค้า (Brand Preference) ผู้บริโภคยอมรับและชอบมากกว่าตรา
สินค้าอืนทีเป็นสินค้าประเภทเดียวกนั นกัการตลาดควรใช้การสง่เสริมการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภค
มากทีสดุ 

6. การยืนยันในตราสินค้า (Brand Insistence) เป็นความภกัดีในตราสินค้าซึงถือเป็น
ความสําเร็จของการตลาดแม้วา่ผู้บริโภคจะเกิดการภกัดี (Brand Loyalty) ในตราสินค้าแล้วก็ตาม 

แต่ธุรกิจควรทําให้ตราสินค้านันมีลักษณะเป็นตราสินค้าทีมีคุณค่า (Brand Equity) เพือให้
ผู้บริโภคเกิดความมนัใจ ถ้าจะตดัสินใจซือซําเพราะประสบการณ์การใช้สินค้าน่าพึงพอใจ  ดงันนั
การสร้างคณุคา่ในตราสินค้าจึงต้องใช้เวลายาวนานโดยให้สิงทีดีต่อผู้บริโภคและถ้าสร้างได้จริงๆ 

ธรุกิจจะมีชือเสียงสามารถรักษาลกูค้าเก่าและเพิมลกูค้าใหมไ่ด้โดยง่าย 

 
ความหมายขององค์การ 
 ในสงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมขององค์การและทีสําคญัองค์การยังเป็นเครืองมือทีใช้ในการ
แก้ไขข้อจํากัดต่าง ๆ ของมนุษย์   ขณะเดียวกันมนุษย์ในสงัคมคาดหวังทีจะให้องค์การต่าง ๆ 
เหลา่นีเป็นองค์การทีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  มีคณุค่าอย่างแท้จริง   เพือส่งเสริมให้มีความ
เป็นอยู่ทีดีขนึ   นอกจากนีองค์การยงัสามารถตอบสนองความต้องการของมนษุย์ได้เป็นอย่างดีทงั
ด้านอารมณ์   จิตใจ   สติปัญญา  และเศรษฐกิจ    ซึงองค์การสามารถทําให้เป้าหมายของมนุษย์
ประสบความสําเร็จภายใต้ความร่วมมือภายในองค์การ  มีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงของ
องค์การไว้หลายท่าน  อาทิ  บาร์นาร์ด (Barnard)  กล่าวว่าองค์การเป็นระบบความร่วมมือ  
ประสานกิจกรรมหรือกําลงังานของบคุคลอย่างมีจิตสํานึก   ส่วนไซมอน (Simon)  กล่าวเพิมเติม
วา่เป็นระบบพฤติกรรมร่วมทีสมาชิกในองค์การตา่งมีความคาดหวงัในพฤติกรรมของบคุคลอืน ๆ ที
เกียวข้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ   นอกจากนี  คอพแมน (Sons Kaufman) 
แคทส์และคาน (Katz and Kahn)  ฟลิปโป (Flippo)  แคสท์และโรเศบสวิค  (Kast and 

Rosenzweig) และคนอืน ๆ ได้ให้ความหมายไว้ว่า  องค์การไว้พอสรุปได้ว่า  หน่วยทางสงัคม  
(Social Unit)  อย่างหนึง   ทีเกิดจากการรวมเอากระบวนการแบบความสมัพันธ์ของสมาชิกใน



 
 
องค์การตงัตอ่สองคนขนึไป   เพือการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงได้กําหนดและยอมรับโดย
สงัคมอย่างมีระบบ    มีแบบแผน   มีอาณาเขต  มีความสมัพนัธ์เฉพาะตวั  และมีกรรมวิธีทีจะสร้าง
เสริม  ทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคลรวมทังทรัพยากรอืน ๆ เพือให้สมาชิกในองค์การการ
ดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายได้  กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายขององค์การ  ไว้ใน  Dictionary of  

Education ไว้วา่ เป็นกระบวนการหรือผลของการจดัรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆทีมีความสมัพันธ์
กนั   หรือรวมประกอบกนัเข้าเป็นหน่วยทีมีหน้าทีในการประกอบภารกิจต่าง ๆ หรือรวมประกอบ
เข้าเป็นหน่วยตามหลกัการและเหตผุล  นอกจากนี  ร๊อบบินส์ (Robbins)  และฮอลล์ (Hall) ให้
ความหมายขององค์การ  ไว้อย่างสอดคล้องกนัวา่   เป็นการประสานงานระหวา่งสมาชิก  องค์การ
จะมีอาณาเขต มีกฎระเบียบ  มีการกําหนดโครงสร้างอํานาจมีระบบการติดต่อสือสาร   และมีการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนืองเพือให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว้    กิจกรรมต่าง ๆ มีผลต่อสมาชิก    
องค์การ  และสงัคม   นอกจากนียังมีนักวิชาการชาวไทยทีได้กล่าวถึงความหมายขององค์การไว้
หลายท่าน อาทิเช่น สมยศ  นาวีการ   กล่าวองค์การว่าเป็นความสมัพันธ์ทีมีแบบแผนระหว่าง
บคุคลทีเกียวข้องกบักิจกรรมต่าง ๆ ทีต้องขนึอยู่ระหว่างกัน   เพือบรรลเุป้าประสงค์เฉพาะอย่าง  
สว่นธงชยั   สนัติวงษ์  ได้กล่าวว่าองค์การเป็นรูปแบบของการทํางานของมนุษย์ทีมีลกัษณะการ
ทํางานเป็นกลุม่   มีการประสานงานกนัตลอดเวลา   มีการกําหนดทิศทาง  มีการจดัระเบียบวิธีการ
ทํางาน   และการติดตามวดัผลสําเร็จของงานอย่างสมําเสมอ   นอกจากนนัองค์การยังหมายถึง   
กลุม่คนทีอยู่รวมตวักนัโดยมีจดุมุง่หมายร่วมกนัในการทํากิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่างหนึง  โดย
จะต้องอาศยักระบวนการในการจัดโครงสร้างของกิจกรรม  หรืองานนันออกเป็นประเภทต่าง ๆ   
เพือให้การแบ่งงานแก่สมาชิกในองค์การดําเนินการบรรลเุป้าหมาย  ลกัษณะขององค์การเป็น
ระบบเปิดทีนําสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ทีเป็นสิงนําเข้า  ซึงประกอบด้วย   วสัดอุปุกรณ์    เครืองมือ  
แรงงาน   ทนุ  และขา่วสารข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ  ไปสู่กระบวนการเปลียนแปลง   โดยใช้วิธีการ
และเทคนิคต่างๆ  ในการจัดการเพือให้สิงนําเข้าไปสู่สิงส่งออกทีพึงประสงค์   และสิงส่งออก
ดงักลา่วได้แก่ ผลิตภณัฑ์  หรือบริการต่าง ๆ ขององค์การ   ทงันีวตัถุประสงค์ขององค์การต้องมี
ความชัดเจนและเนืองจากองค์การไม่มีชีวิต  ดังนันทําให้วัตถุประสงค์ขององค์การประสบ
ความสําเร็จได้จึงต้องอาศยัสมาชิกองค์การทกุคน 

 จากทรรศนะของนักวิชาการสามารถสรุปความหมายขององค์การได้ว่า  องค์การ   
หมายถึง  รูปแบบการรวมตัวของสมาชิกตงัแต่สองคนขึนไป    ทังนีมีการกําหนดและยอมรับ
ระเบียบกฎเกณฑ์  แบบแผนในการปฏิบัติงาน  มีอาณาเขตทีชัดเจน    มีโครงสร้างประสาน



 
 
ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ  โดยทีทุกคนมีเป้าหมายส่วนบุคคลและพยายามดําเนินการ
เพือให้เป้าหมายของตนเองได้รับการตอบสนองและบรรลเุป้าหมายขององค์การในภาพรวม 

 

องค์ประกอบขององค์การ 
 มีนกัวิชาการหลายได้กลา่วถึงองค์ประกอบขององค์การไว้หลายมมุมอง   อาทิ  เช่น    
สุนันทา   เลาหนันทน์  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การไว้ว่า   องค์การส่วนใหญ่และ
ประกอบด้วยสว่นตา่ง ๆ ดงันี  ) คนตงัแตส่องคนขนึไป  และร่วมกนัปฏิบตัิงานหรือแบ่งงานกนัทํา
เพือบรรลเุป้าหมายทีกําหนด  )   คนเหลา่นีจะต้องอาศยัเทคนิคและวิทยากรหรือเทคโนโลยีเพือ
การแก้ไขปัญหาหรือการตดัสินใจ  )  คนเหล่านนัต้องการความรู้   ข้อมลู  ข่าวสารในการแก้ไข
ปัญหา ) คนในองค์การไม่ได้อยู่ในทีว่างเปล่า   แต่ทุกคนต้องอยู่ในองค์การซึงมีโครงสร้าง         
)  องค์การจะดํารงอยู่ได้เพือการบรรลเุป้าหมายตามทีได้กําหนด   และเป้าหมายจะเป็นสาเหต ุ 
ทําให้มนษุย์ต้องติดต่อปฏิสมัพันธ์กัน )  องค์การต้องมีการปรับตวัให้สอดคล้องกับสิงแวดล้อม   
องค์ประกอบทงัหมดจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิงแวดล้อม  ซึงจะมีผลตอ่การปฏิบตัิงานขององค์การ  
นอกจากนีองค์การยังแบ่งออกเป็นระบบเปิดและระบบปิด   ในองค์การทีเป็นระบบเปิดมีการ
เคลือนไหวเปลียนแปลงซึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการอย่างต่อเนืองทีประกอบด้วย   สิงนําเข้า   
กระบวนการเปลียนแปลง  และผลผลิต ในทํานองเดียวกันกับณัฎฐพันธ์  เขจรนันทร์   ยังได้
กลา่วถึงองค์ประกอบขององค์การไว้อย่างครอบคลมุซึงสามารถสรุปได้ ดงันี 

 .  องค์การเป็นกลุม่สงัคม (organizations are social entities) โดยทีองค์การเกิดขนึโดย
กลุ่มบุคคลทีรวมตัวเพือทํากิจกรรมร่วมกันมีเป้าหมายทีชัดเจน  ทําให้สมาชิกแต่ละคนแสดง
บทบาทตามหน้าทีและรับผิดชอบของตน   ซึงจะสง่เสริมให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้  
ดงันนัเมือสมาชิกมีการเปลียนแปลงคา่นิยม   ความคิด  ทัศนคติ  และพฤติกรรมจะส่งผลกระทบ
ให้วฒันธรรมการทํางานและเป้าหมายขององค์การเปลียนแปลงไปด้วย 

 .  องค์การทีมีขอบเขตทีชัดเจน  (organizations have identifiable boundaries) 

ขอบเขตจะแบ่งระบบออกจากสภาพแวดล้อม   โดยขอบเขตจะกําหนดส่วนต่างทีเป็นส่วนของ
องค์การ  และอะไรทีจะเป็นสภาพแวดล้อมทีอยู่ภายนอกองค์การ  ทงันีแตล่ะองค์การจะมีขอบเขต
ทางด้านกายภาพหรือขอบเขตการดําเนินงาน  จํานวนสมาชิกทีชัดเจน  เพือบ่งชีและแบ่งแยกว่า
ส่วนใดเป็นองค์ประกอบ  อํานาจหน้าที   และความรับผิดชอบขององค์การ   อะไรทีเป็น
สภาพแวดล้อมอืน  ซึงอาจจะมีอิทธิพลหรือไมม่ีอิทธิพลตอ่การดําเนินงานในอนาคต 



 
 
 .  องค์การมีเป้าหมายเป็นเครืองชีนํา (organizations are goal directed) การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การและผลประโยชน์ของตนเองเป็นเหตผุลสําคญัของการรวมตวัการทํางานใน
องค์การ  สมาชิกองค์การจะมีเป้าหมายทีเหมือนหรือแตกตา่งก็ได้   แตจ่ะมีเป้าหมายขององค์การ
เป็นความต้องการร่วมกนั  นอกจากนีแม้วา่เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของแต่ละองค์การต้องการ
เหมือนกนั  โดยเป้าหมายจะเป็นแรงกระตุ้นสําคญัทีก่อให้เกิดพฤติกรรม  และกระตุ้นแรงจูงใจให้
สมาชิกร่วมกนัทํางาน   นอกจากนีเมือเป้าหมายเปลียนจะส่งผลให้พฤติกรรมองค์การเปลียนไป
ด้วย   ดงันันผู้บริหารต้องสร้างความมนัใจและหมันตรวจสอบสมาชิกเพือให้การทํางานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 
 .  องค์การมีโครงสร้างของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ (organizations have deliberately 

structured activity system)  โดยปกติองค์การตา่ง ๆ จะมีการออกแบบระบบและโครงสร้างการ
บริหารตามหน้าที   กิจกรรม  และความรับผิดชอบ  โดยแบ่งงานออกเป็นฝ่าย  แผนก  และ
หน่วยงาน   โดยแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์เกียวข้องกันเพือให้องค์การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันนัเมือโครงสร้างองค์การถูกปรับเปลียน  รูปแบบของงานและ
องค์การจะเปลียนไปเช่นเดียวกนั 

 .  องค์การเป็นระบบ (organizations as system)  ในการพิจารณาองค์การในฐานะ
ระบบ ซึงเป็นวิธีทีดีทีสดุในการทําความเข้าใจองค์การและรูปแบบการทํางานในองค์การซึงในแต่
ละวนัเมือมีการเปลียนแปลงเกิดขนึ   โดยทีระบบจะหมายถึงหน่วยย่อยตงัแต ่  หน่วยทีต้องพึงพอ
ซึงกนัและกันในสภาพแวดล้อมทีใหญ่ขนึ  ซึงสามารถแบ่งการพิจารณาระบบต่าง ๆ ออกเป็น  
ระบบคือ 

  .   ระบบปิด (close systems) เป็นระบบทีสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง  มี
สภาพแวดล้อมในการทํางานของตนเองอย่างสมบูรณ์  ระบบปิดเป็นระบบทีแยกตัวจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยเดด็ขาด  ไมม่ีการถ่ายเทปัจจยันําเข้าทรัพยากรหรือพลงังานระหว่าง
กนั  ซึงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบตัิ   ยกเว้นการทดลองในช่วงระยะเวลานนั ๆ ซึงเป็นไปไม่ได้กับ
ระบบทางสงัคมทีต้องมีการแลกเปลียนระหวา่งระบบกบัสภาพแวดล้อม 

  .   ระบบเปิด (open systems)   เป็นกลุม่ของสว่นประกอบและสภาพแวดล้อม
ทีมีความเกียวข้องและติดต่อสัมพันธ์กัน    ปกติระบบเปิดจะต้องการปัจจัยนําเ ข้าจาก
สภาพแวดล้อมเพือทําการเปลียนแปลงปัจจยัเหลา่นนัให้เป็นผลลพัธ์และกระจายผลลพัธ์ออกมาสู่
สภาพแวดล้อมภายนอก  ซึงเราจะพิจารณาองค์การเป็นทีมีความสมบูรณ์เพราะองค์การสามารถ
ติดต่อกับสิงแวดล้อมภายนอกโดยอาศยักระบวนการในการแปรรูปปัจจัยนําเข้าให้เป็นผลลพัธ์  



 
 
โดยผลกระทบของสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อการทํางานขององค์การ  ทําให้องค์การเกิดการ
เปลียนแปลงและส่งผลกระทบกลับไปยังสภาพแวดล้อม   ทําให้เกิดการเปลียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมเช่นกนั  โดยทีเราอาจกลา่วได้ว่าทงัระบบและสภาพแวดล้อมต่างต้องอาศยัซึงกัน
และกนั 

 นอกจากนนัการจดัการเกิดขนึในองค์การและในมมุมองด้านการจัดการ  องค์การทีมีคน
มาทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพือให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง   ซึงองค์การมี
ลกัษณะร่วมกนัอยู่    ประการ  ได้แก่  )  ทกุองค์การต้องมีวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง  

)  ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทํางาน  )  องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งหน้าที
รับผิดชอบของคนในองค์การ ซึง ทอม ปีเตอร์   (Tom Peters)  ยงัได้กลา่วไว้สรุปว่า  องค์การสมยั
นนัจะต้องเป็นองค์การแบบแบนราบ (Flat)   มีการบรูณาการอย่างเป็นระบบ   สามารถเชือมตอ่ได้
ในระบบอินเตอร์เน็ต   เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้    สามารถทํางานได้ทุกเวลาและสถานที  
สามารถตอบสนองสิงตา่ง ๆ ได้ทนัที   ตอบสนองลกูค้าได้ทันตามความต้องการ   และดําเนินการ
อย่างมืออาชีพ  และองค์การทีมีการกระจายอํานาจให้แก่ระดบัล่าง ๆ พนักงานทีมีได้รับอํานาจ
สามารถจดัการกบัความรับผิดชอบนีได้ดี  หมายความวา่พวกเข้าต้องได้รับการอบรมการบริหารที
ดีและต้องมีการสนบัสนนุจากระบบทีถกูต้องจากผู้บริหารองค์การ 
 จากทรรศนะของนกัวิชาการสรุปได้วา่  องค์ประกอบขององค์การประกอบด้วยกลุม่คนเพือ
ขบัเคลือนให้สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แล้ววตัถุประสงค์องค์การต้องมีความ
ชดัเจนในการทํางาน   มีขอบเขตทีชัดเจน   มีโครงสร้างของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ  องค์การมี
ระบบเป็นของตนองซึงอาจจะเป็นระบบเปิดหรือปิดก็ได้   ทงันีจะสง่ผลตอ่การบริหารจัดการความ
เปลียนแปลงทีเกิดขนึในองค์การ  การมีความรู้เกียวกับองค์ประกอบขององค์การทําให้ผู้บริหาร
สามารถนําบริบท   ภารกิจนนัไปออกแบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพตอ่ไปในอนาคต 

 

การออกแบบหรือการจัดองค์การ 
 การออกแบบองค์การ (organization design)  ในอดีตเรียกวา่  การจดัองค์กรนนัเป็นเรือง
ทีมีความสําคญัทีมีผลตอ่การทํางานขององค์การโดยตรง   การออกแบบโครงสร้างองค์การนีถือได้
ว่าเป็นเครืองมือทีสําคญัสําหรับผู้บริหารทีจะสามารถนํามาใช้เพือปรับปรุงการดําเนินงานของ
องค์การ  การออกแบบองค์การ   เป็นขนัตอนของการประสานสว่นประกอบโครงสร้างองค์การ เพือ
เกิดลกัษณะทีเหมาะสมทีสดุ  หรือเป็นขนัตอนของการสร้างสรรค์การปรับโครงสร้างองค์การหรือ
การเปลียนแปลงโครงสร้างองค์การ  นอกจากนันการจัดองค์การยังหมายถึง  การกําหนด



 
 
โครงสร้าง  อํานาจหน้าทีการแบ่งส่วนงาน  และการจัดสายงาน  เพือการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์   และยงัเป็นกระบวนการเลือกและมีการปฏิบตัิตามรูปลกัษณะทีมีโครงสร้างสําหรับ
องค์การ  ทางเลือกของการออกแบบองค์การทีเหมาะสมขนึอยู่กับปัจจัยเชิงสถานการณ์หลาย
ประการ   เช่น   ขนาดองค์การ  การดําเนินการ    และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ตลอดจน
สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์เพือความเติบโตและอยู่รอดขององค์การ  สอดคล้องกับร๊อบบินและ   
เค้าเตอร์ (Stephen P. Robbins and Mary Coulter)  ทีกลา่ววา่โครงสร้างขององค์การทงัหลายมี
ความแตกต่างกัน  ผู้บริหารจะออกแบบโครงสร้างองค์การได้เหมาะสมทีสุด   ซึงต้องคํานึงถึง
ปัจจยัตามสถานการณ์    ด้าน  ดงันี ) กลยทุธ์และโครงการองค์การ  กลยทุธ์ในองค์การปัจจุบัน
อาจทีจะเน้นสร้างนวตักรรม  หรือลดต้นทนุ  )  ขนาดองค์การซึงผลตอ่โครงสร้าง  ถ้าองค์การเล็ก
จะมีความคล่องตัว  ยืดหยุ่นได้มากกว่า  ) เทคโนโลยีองค์การจะต้องปรับโครงสร่างตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีนําเข้ามาเพือพัฒนากระบวนการผลิต  )ระดับความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อม 

 การจัดองค์การ  เป็นหน้าทีของผู้บริหารทีเกียวข้องกับการจัดระเบียบหน้าทีงานต่าง ๆ 
ภายในองค์การ  การจดัองค์การเป็นเรืองทีตอ่เนือง   และเป็นเหตเุป็นผลโดยตรงจากแผนงานทีได้
กําหนดไว้   โครงสร้างองค์การทีจัดคือ  ความพยายามทีจะให้มีสือ   เครืองมือหนทานทีจะทําให้
งานทีวางแผนสําเร็จลงได้   ดงันนัองค์การจึงควรมีความสมดลุกับความจําเป็นของปริมาณงานที
กําหนดการจัดองค์การแสดงให้เห็นถึงกระแสการไหลของงาน   ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ขอบเขตของงาน  เป็นกรอบช่วยเชือมโยงความพยายามจากขนัตอนการวางแผนไปสู่ผลสําเร็จใน
ขนัตอนของการควบคมุ   จัดวางช่องทางเพือการติดต่อสือสารและการตดัสินในการป้องกันการ
ทํางานซําซ้อนและขจัดขัดแย้งในหน้าทีการงาน  และช่วยให้กําลังความพยายามมีจุดหมาย   
ชดัเจน  โดยการจัดกิจกรรมให้สมัพันธ์กับเป้าหมายต่าง ๆ นอกจากนีโครงสร้างองค์การจําต้อง
เปลียนแปลงให้เหมาะสม  และเข้าได้กับสภาพแวดล้อม   ถ้าวตัถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติงาน
ขององค์การเปลียนไป   ความจําเป็นในการปรับปรุงระบบย่อยต่าง ๆ และการจัดความสมัพันธ์
ระหวา่งระบบย่อยก็จะต้องเกิดขนึตามมา 

 การจดัองค์การประกอบด้วยกิจกรรมย่อย  ดงันี 

1. การจดัเตรียมโครงสร้าง / แผนผงัองค์การ 
2. การจดัวางความสมัพนัธ์   กําหนดเส้นทางการติดตอ่ทีจะช่วยก่อให้เกิดการ 

ประสานงานทีดี 
3. จดัทํารายละเอียดบรรยายลกัษณะงาน  กําหนดขอบเขตความสมัพนัธ์พร้อมทงัความ 



 
 
รับผิดชอบและอํานาจหน้าที 

4. กําหนดคณุสมบตัิของตําแหน่งและคณุสมบตัิของบคุคลสําหรับตําแหน่งตา่ง ๆ 

 สโตอเนอร์ (Stoner)   และลุงเบอร์กและออนสเทียน (Lunenberg and Ornstein) 

กล่าวถึง  รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ  (organization structure)  ไว้อย่างสอดคล้องกันว่า
รูปแบบการจดัโครงสร้างองค์การอาจแบ่งเป็นแบบใหญ่ๆ ได้  รูปแบบ  คือ โครงสร้างองค์การที
เป็นทางการ  และโครงสร้างองค์การทีไม่เป็นทางการซึงโครงสร้างองค์การทีเป็นทางการจะมี
ลกัษณะทีมีลําดบัขนัการบังคบับัญชา  กําหนดตําแหน่งหน้าที  มีการแบ่งจัดส่วนงานซึงจะทํา
บคุลากรมีความรู้  ความชํานาญเพิมขนึ   มีการพิจารณาผลงานตามความสามารถ  รูปแบบการ
จดัโครงสร้างองค์การแบ่งได้  ดงันี 

 .  การจดัโครงสร้างองค์การแบบแบ่งแยกตามหน้าที  (Functional structure)  โครงสร้าง
ทีจดัขนึจะมีการจดัแบ่งสายงาน  โดยถือเอาประเภทของงานหรือหน้าทีในการทํางานต่าง ๆ เป็น
หลกั 

 .  การจดัโครงสร้างองค์การแบบแบ่งสว่นงานออกเป็นหน่วยงาน (Divisional structure) 
ในการจดัการองค์การประเภทนี  อาจแบ่งออกโดยยึดถือหลกัเกณฑ์ทีแตกตา่งกนัแตที่นิยมกนัมาก
คือ การจดัแบ่งออกตามผลิตภณัฑ์และการจดัแบ่งออกตามพืนที 

 .  การจัดโครงสร้างแบบผสม   มกัเป็นโครงสร้างขององค์การทีจัดแบ่งขนึโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทีได้รับขององค์การเป็นหลกั   การจดักลุม่กิจกรรมหรือการจัดแผนกงานในระดบัต่าง ๆ 
จะมีกฎเกณฑ์ตายตวัขนึกบัความเหมาะสมกบับริบทขององค์การ  การจัดโครงสร้างแบบผสมอาจ
ใช้หลกัเกณฑ์ของการแบ่งตามหน้าที แบ่งตามผลผลิตพืนทีผสมกนัในแตล่ะระดบัขนัได้ 

 .  การจัดโครงสร้างองค์การแบบ matrix  เป็นการจัดองค์การทีพยายามรักษาสมดุล
ระหวา่งหน้าทีและฝ่ายผลิตให้พอเหมาะกนั   ลกัษณะทีสําคญัคือการให้อํานาจสองตําแหน่งหน้าที
แทนทีจะเป็นเพียงตําแหน่งเดียว   ซึงมกัจะไมค่อ่ยพบ  แตม่กันําไปใช้กบัองค์การทีมีขนาดใหญ่ 

 .  การจดัโครงสร้างองค์การแบบสายงานหลกัและสายงานให้คําปรึกษา ( line and staff 

organization)   เ ป็นการจัดองค์การในปัจจุบันทีประกอบด้วยบุคคลสองกลุ่ม    คือกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานหลัก  มีสายบังคับบัญชา  มีอํานาจหน้าทีและอีกกลุ่มเป็นทีปรึกษา  มีหน้าทีให้
คําแนะนํา 

 ดงันนั   การจดัองค์การมีความสําคญั  และเป็นปัจจยัหนึงทีสง่ผลต่อประสิทธิผลองค์การ
เนืองจากการจดัองค์การทีดีจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน  ทําให้เป็นความสมัพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานหรือส่วนต่าง ๆ ในองค์การ  สะดวกในการนิเทศ   ติดตาม  ประเมินผล  ทําให้



 
 
ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความชดัเจนในบทบาทและหน้าทีของตน  ดงันนัการจัดองค์การจึงเป็นการจัดรูป
โครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร   โดยกําหนดหน่วยงานย่อย  หรือตําแหน่งต่าง ๆ ของ
สถานศกึษาให้ชดัเจน   พร้อมด้วยกําหนดลกัษณะและวิธีการติดตอ่งานทีสมัพนัธ์กนัตามลําดบัขนั
แห่งอํานาจหน้าทีสงู  ตํา  ลดหลนัลงไป 

 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน 

 

ความหมายของการศึกษาขนัพืนฐาน 
 มีผู้ให้ความหมายของคําวา่ “การศกึษาขนัพืนฐาน”  ไว้ดงันี 

 การศกึษาขนัพืนฐาน หมายถึง   อะไรก็ตามทีจําเป็นสําหรับการทําให้บรรลคุวามสําเร็จใน
เรืองของความรู้  ทกัษะ  และคา่นิยมพืนฐาน   ซึงในปัจจบุนัก็คือกิจกรรมทีให้กับเด็กก่อนวยัเรียน  
เดก็ทีอยู่ในโรงเรียนประถมศกึษา   การรู้หนงัสือในผู้ใหญ่  และกิจกรรมการศึกษาขนัพืนฐานด้าน
อืน ๆ  นนัคือการศกึษาขนัพืนฐาน   ทีให้กบัเดก็ประถมศกึษาในระบบและผู้ ทีไม่สามารถเรียนจน
จบการศกึษาในระบบได้ (Encyclopedia of Education, 1994 : 1-4) 
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.  ได้ให้ความหมายของการศกึษาขนัพืนฐาน  
หมายถึง การศกึษาก่อนระดบัอดุมศกึษา 

 การศกึษาขนัพืนฐานเพือปวงชน  หมายถึง  การศกึษาเพือชีวิตทีมีคณุภาพของประชาชน
ไทย  ช่วยให้ประชาชนมีคณุธรรมในการดํารงอยู่ร่วมกนัในสงัคม   มีความรู้  ความสามารถ   และ
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต   และทนัตอ่การเปลียนแปลงของสงัคมใน
อนาคต  มีความสามารถในการประกอบอาชีพพึงตนเองได้และดํารงชีวิตอย่างมีศักดิศรี   มี
ความสามารถในการพฒันาตนเอง   มีความรับผิดชอบและมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาสงัคม
อย่างเหมาะสม   ซึงสอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย   พุทธศกัราช   มาตรา 

  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทวัถึงและมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย...” 
 การศกึษาขนัพืนฐานตามความหมายทีใช้สําหรับการศกึษาเพือปวงชนในทีประชุมโลกว่า
ด้วยการศึกษาเพือปวงชน (World Conference on Education for All : WCEFA) ซึงจัดขนึที
โรงแรมหาดจอมเทียน  ประเทศไทย  เมือ  ระหวา่งวนัที  –   มีนาคม  พ.ศ.   ได้ให้คํานิยาม
ของคําวา่ การศกึษาขนัพืนฐานไว้วา่ หมายถึง  การศกึษาทีมุง่ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้
ขนัพืนฐาน  ซึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดบัต้นอนัเป็นพืนฐานให้แก่การเรียนรู้ขนัต่อไป  เช่น  
การศึกษาสําหรับเด็กวยัเริมต้น  การศึกษาระดบัประถม   การสอนให้รู้หนังสือ   ทักษะความรู้



 
 
ทวัไป  ทกัษะเพือการดํารงชีวิต    สําหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ในบางประเทศ   การศกึษาขนัพืนฐาน
ยงัขยายขอบเขตไปถึงระดบัมธัยมด้วย 

 การศึกษาขันพืนฐาน  หมายถึง   การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาทีรัฐพึงจัดให้กับ
ประชาชน  เพือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในชาติให้เป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ  รู้เท่า
ทนัการเปลียนแปลง  และสามารถดํารงตนอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

 การศกึษาขนัพืนฐาน  หมายถึง  การศึกษาก่อนระดบัอดุมศึกษาทีรัฐพึงจัดให้ประชาชน
เพือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในชาติให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  รู้เท่าทันการ
เปลียนแปลงและสามารถดํารงตนอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

 
การศึกษาขันพืนฐาน 
 จากการประชุมระดับโลก   เรือง  การศึกษาเพือปวงชน  ณ   โรงแรมหาดจอมเทียน  
ประเทศไทยระหวา่งวนัที  –   มีนาคม พ.ศ.   มีผู้ เข้าร่วมประชุมกว่า  ,  คน จาก   
ประเทศ  ทีประชุมได้ประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพือปวงชน : การจัดการศึกษาเพือ
ตอบเสนอความต้องการการเรียนรู้ขนัพืนฐาน   ซึงพอสรุปได้ดงันี 

 การศกึษาขนัพืนฐานต้องตอบสนองความต้องการเรียนรู้ขนัพืนฐานของปวงชนเป็นการ
สร้างทศันะใหม ่ เปิดโอกาสให้ปวงชนได้มีสิทธิในการเข้ารับการศกึษาอย่างทวัถึงและเท่าเทียมกัน  
การจดัการศกึษาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต   และการขยายขอบข่ายแนวทางการจัดการศึกษาขัน
พืนฐาน  การเสริมสร้างบรรยากาศ  และสภาพแวดล้อมเพือการเรียนรู้   ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ
ระดมทรัพยากรเพือการจัดการศึกษาเพือเสริมสร้างเอกภาพระดบันานาชาติทีประชุมได้เสนอ
นโยบายเพือปรับปรุงการศกึษาขนัพืนฐานไว้   คือ 

 .  การอบรมเลียงดแูละพัฒนาเด็กปฐมวยั   จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตอบสนองความ
ต้องการ  ความสนใจ   ตลอดจนปัญหาและข้อจํากัดทีแท้จริงของผู้ เรียน   อาจทําโดยการโยงให้
ผู้ เรียนเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการมีทักษะในการอ่าน  การเขียน   การคิดคํานวณ   ความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์เดิม  เช่น เรืองโภชนาการ   สขุภาพอนามยั  หลกัสตูรควรบรรจุใน
เรืองทีสอดคล้องกบัสภาพของท้องถิน   และสว่นทีเป็นสากล  เช่น การป้องกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม   
ควรชะลอการแพร่เชือโรคเอดส์  การป้องกนัยาเสพติด 

 .  กลยุทธ์ในการดําเนินการปรับปรุงสภาพการจัดการศึกษา  อาจเน้นในชุดต่าง ๆ ที
จําเป็น  เช่น  บคุลากร  ผู้เรียน  กระบวนการเรียนการสอน  การบริหาร  โดยต้องคํานึงถึงการสร้าง
บุคคลให้มีความรู้  และทักษะทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตและการแก้ปัญหาทีเกิดขึนใน



 
 
ชีวิตประจําวนั  ตลอดจนคํานึงถึงพฒันาการของผู้เรียนทางด้านสงัคม   วฒันธรรม  และคณุธรรม
ด้วย 

 ส่วนการศึกษาขนัพืนฐานในประเทศไทยนัน   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช   ได้กําหนดสิทธิและเสรีภาพในการจดัการศึกษา  มาตรา   ว่า “บุคคลย่อมมี  
สิทธิเสมอกนัในการรับการศกึษาขนัพืนฐานไมน้่อยกวา่   ปี  ทีรัฐจะต้องจดัให้อย่างทัวถึงและมี
คณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึงหมายความว่าหลงัจากทีรัฐธรรมนูญมีผลบังคบัใช้  รัฐจะต้อง
ดําเนินการเพือจัดเตรียมความพร้อมของรัฐในเรืองการจัดบริการการศึกษาขนัพืนฐาน  ปี  
เพือให้ประชาชนทกุคนมีสิทธิ  เสมอกนัในการเข้ารับบริการการศึกษาอย่างทัวถึง  และมีคณุภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ทงันีต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วนัทีรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้   นอกจากนีใน
มาตรา   ยังได้กําหนดให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกียวกับการศึกษาแห่งชาติ  เพือปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสงัคม  เสริมสร้างความรู้  และ
ปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกต้องเกียวกับการเมือง   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

 สว่นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.   มาตรา   ได้กําหนดให้การศึกษา
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การ
ฝึกการอบรม  การสืบสารวฒันธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ   การสร้าง
องค์ความรู้จากสภาพแวดล้อม  สงัคมการเรียนรู้และปัจจัยเกือหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เนืองตลอดชีวิต   นอกจากนีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.   ได้เสนอหลกัการที
สอดรับรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยเกียวกับการศึกษาขนัพืนฐานเช่นกัน  โดยในหมวด   
ระบบการศกึษามาตรา   การจดัการศกึษามีสามรูปแบบคือ  การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  ในสว่นของการจดัการศกึษาในระบบนนัมีการแบ่งออกเป็นสอง
ระดับ คือ การศึกษาขนัพืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา   การศึกษาขันพืนฐานเป็น
การศกึษาซึงจดัไมน้่อยกวา่  ปี ก่อนระดบัอดุมศึกษา  โดยมีการศึกษาภาคบังคบัจํานวน   ปี  
โดยให้เดก็ซึงมีอายยุ่างเข้าปีที  เข้าเรียนในสถานศกึษาขนัพืนฐาน   จนอายุย่างเข้าปีที   เว้น
แตส่อบไลไ่ด้ชนัปีที  ของการศกึษาภาคบงัคบั 

 จากบทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช   จึงส่งผลให้มี
การจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.   ขึนซึงสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช   ในประเดน็ทีเกียวกบัสิทธิในการเข้ารับบริการการศึกษาขนั
พืนฐานของประชาชนได้มีการระบไุว้ในหมวด  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย   ส่วนที   สิทธิ



 
 
และเสรีภาพในการจดัการศกึษา  มาตรา   ซึงกําหนดไว้วา่ “การจดัการศกึษาต้องจดัให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกนั  ในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่น้อยกว่า  ปีทีรัฐต้องจัดให้   อย่าง
ทวัถึงและมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย” นอกจากนียงัมีสาระสําคญัทีเกียวกับการจัดการศึกษา
ขนัพืนฐานทีรัฐต้องจัดหรือส่งเสริม  สนับสนุน  เป็นต้นว่ารัฐต้องจัดการศึกษาขนัพืนฐานให้แก่
บคุคลซึงพิการบคุคลซึงไมส่ามารถพึงตนเองได้หรือผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ   จัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลซึงมีความสามารถพิเศษตามรูปแบบทีเหมาะสม  โดยคํานึงถึงความสามารถพิเศษของ
บคุคลนนักําหนดให้บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  บุคคล  ชุมชน  สถาบันสงัคม  สถาบันศาสนา  
องค์กรเอกชนและสถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาขนัพืนฐานได้  ตลอดจนมีสิทธิใน
การได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขนัพืนฐานให้บุตรหรือบุคคลซึงอยู่ในความ
ดแูลทีจดัการศกึษาให้ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น 

  

 นโยบายการจัดการศึกษาขันพืนฐาน    ปี 
 จากการประชมุคณะรัฐมนตรี  เมือวนัที   มีนาคม  พ.ศ.    ได้มีมติในเรืองนโยบาย
การจดัการศกึษาขนัพืนฐาน   ปี  ดงันี 

 .  เห็นชอบนโยบายการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน    ปี  ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติและกระทรวงศกึษาธิการเสนอทงั    ข้อ  คือ 

  .   ให้ความเห็นชอบนโยบายการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน    ปี  ทีครอบคลมุ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา  (  ปี)  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (  ปี)  และระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (สายสามญั และสายอาชีพ  ปี) 
  .   ให้ความเห็นชอบการขยายการศกึษาภาคบงัคบัจาก  ปี เป็น  ปี  เพือเป็น
การเตรียมคนไทย  สําหรับอนาคตให้มีความรู้พืนฐานสงูขนึ 

  .   ให้ความเห็นชอบการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการ  ประการ
และให้ความเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณ   เพือให้การดําเนินการจัดการศึกษาขนั
พืนฐาน   ปี บรรลตุามเป้าหมาย 

  .   ให้ความเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลาง  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรการการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน  ปี ทงันีให้ครอบคลมุการพฒันาเด็กปฐมวยั 
( -  ปี) เพือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพอนามยัและพฒันาการด้านตา่ง ๆ 



 
 
  .   ให้ความเห็นชอบในการจดัตงัคณะกรรมการและหรือคณะทํางานเพือจัดทํา
แผนปฏิบตัิการ เฉพาะระดบัและประเภทการศกึษาตามมาตรการและเงือนไขแห่งความสําเร็จใน
นโยบายการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน  ปี 

 .  ให้สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติและกระทรวงศกึษาธิการรับไปพิจารณา
ดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน   โดยให้ตกลงรายละเอียดงบประมาณดําเนินการรับ
สํานกังานงบประมาณแล้ว  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครังหนึง   ทงันี  ให้รับข้อสงัเกตของ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการด้วย ดงันี 

  .   รัฐบาลยงัคงให้ความสําคญักบัการพฒันาเดก็ปฐมวยั (  –  ปี)  เพราะการ
พฒันาเดก็ในวยันี   เป็นช่วงเวลาสําคญัสําหรับการพฒันาการทางสมองของบคุคล  การทีกําหนด
นโยบายการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน  ปี  โดยไมค่รอบคลมุการศกึษาของเด็กปฐมวยัดงักล่าวก็
เนืองจากการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาควรเป็นการศึกษาเพือเตรียมความพร้อม  โดยการ
สง่เสริมให้ชมุชนหรือสถาบนัหรือองค์กรในท้องถิน  โดยเฉพาะอย่างยิงสถาบันครอบครัว  มีส่วน
ร่วมในการจดัการศกึษาระดบันีควบคูไ่ปด้วย  ดงันนั  ในการจดัทําแผนปฏิบัติการในนโยบายและ
มาตรการการศกึษาขนัพืนฐาน  ปี จึงได้กําหนดให้ครอบคลมุการพัฒนาเด็กปฐมวัย (  –  ปี)  
และเพือให้นโยบายและแนวทางในเรืองนี    เป็นรูปธรรมทีชดัเจนควรจะต้องประสานความร่วมมือ
กับกระทรวงทีเกียวข้อง   ฉะนนัแผนปฏิบัติการดงักล่าวต้องครอบคลมุถึงกระทรวงทีเกียวข้อง  
ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  และสวัสดิการสังคมกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสขุด้วย 

  .   เมือนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  จะมีนักเรียนบางส่วนออกจาก
การศกึษาเพือประกอบอาชีพในภาคแรงงาน จึงควรให้กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมมีส่วน
ร่วมพิจารณาปัญหาในเรืองนี  เพือรองรับนกัเรียนเหลา่นนัในการทํางานด้วย 

  .   เป็นการลดภาระงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานตามนโยบายการจดั
การศกึษาขนัพืนฐาน  ปี  ควรปรับปรุงโครงสร้างทงัระบบ  โดยเฉพาะระบบการบริหารจดัการ 
 

 ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาขันพืนฐาน 
 การจดัการศกึษาขนัพืนฐาน  ปี  จะครอบคลมุการศกึษา  ตงัแต่ระดบัประถมศึกษาถึง
ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญัและสายอาชีพ)  โดยมียุทธศาสตร์ในการดําเนินการ  
ดงันี 



 
 
 ในระยะแรก  จะต้องมีการรณรงค์เพือให้เด็กและเยาวชนในวยัเรียน (อายุ  –  ปี) ให้
เข้ารับการศกึษาอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในชนัเริมต้นของแตล่ะระดบัการศกึษาได้แก่  ป.    ม.   
ม.  และ ปวช.  อย่างไรก็ตามเนืองจากสภาพโครงสร้างทางสขุภาพของเด็กและเยาวชนไทย
โดยทวัไปยงัตํากวา่มาตรฐาน การจดัการศกึษาขนัพืนฐานในระยะแรกจึงรวมการศกึษาระดบัก่อน
ประถมศกึษา (อาย ุ  –  ปี)  และให้มีการจดัทําแผนการพฒันาเดก็ปฐมวยั (อาย ุ  –  ปี)  ให้เป็น
รูปธรรม  ทงันีเพือมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสขุภาพและการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนไทยให้
สงูขนึ 

 ในระยะตอ่ไป  เมือการพฒันาด้านสขุภาพของเดก็และเยาวชนไทยมีมาตรฐานสงูขนึแล้ว 
ประกอบกบัเมือเศรษฐกิจของผู้ปกครองและชมุชนโดยสว่นรวมดีขนึ   รัฐจะมอบการจัดการศึกษา   
ระดบัก่อนประถมศกึษาให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ผู้ปกครองและ
ชุมชน  โดยรัฐจะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาขันพืนฐาน  ปี  ตงัแต่ประถมศึกษาปีที   ถึง
มธัยมศกึษาปีที  ทงัสายสามญัและสายอาชีพ   โดยวิธีการทางนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาทีหลากหลายทงัในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกบัความแตกตา่งของพืนทีและ
กลุม่คน 

 มาตรการในการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน 

 มาตรการที   รัฐจดัการศกึษาให้มีรูปแบบทีหลากหลาย  ทีผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามศกัยภาพและตามสภาพท้องถิน 

 มาตรการที    มรดกของสงัคมไทยทีได้สงัสมมาหลายร้อยปี   ได้ช่วยให้ประเทศพ้นภาระ
วิกฤต  มาได้ทกุยคุทกุสมยั  ต้องจดัให้เป็นแกนของการเรียนรู้  โดยปรับให้เหมาะสมกบัอาย ุ ระดบั
และท้องถินของผู้ เรียนการศึกษาขนัพืนฐาน  มรดกดังกล่าว  ได้แก่  สถาบันพระมหากษัตริย์  
สถาบันศาสนา  ค่านิยม  การเอืออาทร   ความมีนําใจต่อกัน  ความรักถินรักชาติ  การรักษา
ธรรมชาติ  การรักษาสมบัติ   สาธารณะ  มรดกด้านศิลปะ  สถาปัตยกรรมไทย   แพทย์แผนไทย  
อาหารไทย   ระบบครอบครัว  ปราชญ์  ชาวบ้าน  เครือขา่ยประชาชน  และภมูิปัญญาไทยด้านการ
ผลิตและด้านอาชีพตา่ง ๆ 

 มาตรการที    รัฐสนบัสนนุให้องค์กรปกครองสว่นท้องถินร่วมรับผิดชอบการจดัการศกึษา
ขนัพืนฐาน  ปี ตามทีกําหนดไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พุทธศกัราช  มาตรา  และ 
มาตรา  

 มาตรการที    กําหนดบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถินในการจดัการศกึษา 



 
 
 มาตรการที    รัฐสนบัสนนุให้ชมุชน  เอกชน องค์กรเอกชน  ครอบครัว  สถาบันศาสนามี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษา   และมีสว่นร่วมในการระดมทุนเพือการจัดการศึกษา  ทงันีรัฐต้องมี
แผน  กําหนดทีตงัสถานศกึษา  เพือกําหนดสดัสว่นการมีสว่นร่วมของแตล่ะฝ่ายอย่างชดัเจน 

 มาตรการที    ให้รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี และ
แผนกสามญัศกึษาได้เรียนอย่างมีคณุภาพเท่าเทียมกันกับการทีรัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนปกติของรัฐ 

 มาตรการที    รัฐจดัและสนบัสนุนเอกชนและองค์กรต่าง ๆ  จัดการศึกษาให้กับผู้ พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบทีหลากหลายทงัการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศกึษานอกระบบโรงเรียน  และการศกึษาตามอธัยาศยั  ตามศกัยภาพและสภาพของผู้เรียน 

 มาตรการที    สําหรับประชาชนวยัแรงงานทีพลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบปกติให้
รัฐหรือสนับสนุนให้เอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ จัดการศึกษาขนัพืนฐานให้โดยรูปแบบต่าง ๆ ทัง
การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัให้ครอบคลมุและทวัถึงประชากรในกลุม่นี 

 มาตรการที    รัฐจะจดัโครงการเฉพาะกิจเพือการจดัการศกึษาขนัพืนฐานให้กับเด็กและ
เยาวชนในท้องถินเสียงภยั  และทรุกนัดารโดยเฉพาะ 

 มาตรการที  รัฐจดัให้มีการปฏิรูปการศกึษาโดยยึดหลกั  ผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง  ทงันีจะ
มุ่งปฏิรูป  ด้าน  คือ )  หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน   ) ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา   ) การบริหารจดัการ   )  การประกนัคณุภาพการศกึษาและมาตรฐานการศกึษา 

 มาตรการที  ค่าใช้จ่ายการศึกษาขันพืนฐาน  ปี  ทีรัฐไม่เก็บจากผู้ เรียน (ตาม
บทบญัญัติในรัฐธรรมนญู  มาตรา  ประกอบด้วย  คา่ใช้จ่ายพืนฐาน  หมายถึง  คา่เลา่เรียนและ
คา่อปุกรณ์การเรียน  ซึงรัฐจดัสรรให้กบัผู้ เรียนทุกคน  และค่าใช้จ่ายพิเศษ  หมายถึง  ค่าหนังสือ  
ค่าอาหารกลางวนั   ค่าอาหารเสริม (นม)  ค่าพาหนะ   ค่าเครืองแบบและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ซึงรัฐ
จดัสรรให้กบักลุม่ทีมีความต้องการพิเศษสืบเนืองจากปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  ทงันีโดย
ให้คงสดัส่วนค่าใช้จ่ายพิเศษในสัดส่วนทีไม่สูงกว่าทีรัฐจัดสรรให้ในปัจจุบันในมาตรการด้าน
คา่ใช้จ่าย  รัฐกําหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณเพือการศกึษาขนัพืนฐานตามความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของรัฐ  กลา่วคือ   ในสถานศกึษาของรัฐ  มีการจดัสรรงบลงทนุ  งบดําเนินการ  และ
ชดเชยส่วนทีเป็นค่าเล่าเรียนทีสถานศึกษาเคยเรียกเก็บจากผู้ เรียน  ในสถานศึกษาเอกชน  รัฐ
จดัสรรงบประมาณเฉพาะสว่นทีเป็นคา่เลา่เรียนในอตัราทีเท่ากันกับผู้ เรียนในสถานศึกษาของรัฐ   
เว้นแตก่ารจดัการศกึษาสําหรับคนพิการ   และผู้ ด้วยโอกาสจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมเติม
ตามความเหมาะสม 



 
 
 

 แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน 
 แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนัพืนฐานผู้ วิจัยได้นําเสนอตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  และแนวทางการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.  – )  ได้
บรรจสุาระสําคญัเกียวกบัการศกึษาไว้ ดงันี 

 มาตรา    บคุคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศกึษาไมน้่อยกวา่  ปีทีรัฐจะต้องจดั
ให้อย่างทวัถึงและมีคณุภาพ โดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย 

 มาตรา    ( )  รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
การจดัการศกึษาในทกุระดบัและทกุรูปแบบให้สอดคล้องกบัความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สงัคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ   กฎหมายเพือพัฒนาการศึกษาของชาติ   จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลียนแปลงของสังคมโลก   
รวมทงัปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย   มีระเบียบวินยั  คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
และยึดมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

 

 แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.   
 แนวทางการจดัการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ประกอบด้วย 
เนือหาสาระ    หมวด  และ    บทเฉพาะกาลจากสาระสําคัญทงั  หมวด พบว่าหมวดทีมี
ความสําคัญ  และถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาครังนี  คือ  หมวด    แนวการจัด
การศกึษา  โดยทีสาระในอีก   หมวด เป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนเพือมุ่งประโยชน์สงูสดุแก่
ผู้ เรียน  ดงัแสดงในแผนภมูิที  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระสําคญัทงัของ  หมวด   พอสรุปได้ ดงันี 

ทีมา :   กระทรวงศกึษาธิการ, “พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ,”  
ราชกิจจานุเบกษา เลม่ที , ตอนที  ก. (  สิงหาคม ) : . 
 

 การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได้  และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคญัทีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องสิงเสริมให้สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ   การจัดการศึกษาตามกรอบพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้ทงั  รูปแบบ คือ การศึกษา
ในระบบ  การศกึษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยัโดยเน้นความสําคญัทงัความรู้คณุธรรม  
กระบวนการ  และบรูณาการตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบั 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้   สถานศึกษาต้องดําเนินการดงันี  การจัดเนือหาสาระ  และ
กิจกรรมเพือการเรียนรู้   สถานศกึษาต้องจดัให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  กิจกรรมทีจัดให้กับผู้ เรียนควรเกิดประสบการจริงหรือ

หมวด  
แนวทางการจดัการศกึษาผู้ เรียน

สาํคัญทีสดุ 

หมวด  
สทิธิและหน้าที
ทางการศกึษา 

หมวด  
ครู คณาจารย์ และ
บคุลากรทางการ

หมวด  
การบริหารและ 

การจัดการศกึษา 

หมวด  
เทคโนโลยี   

เพือการศึกษา 

หมวด  
ระบบการศกึษา 

หมวด  
บททวัไป 

หมวด  
ทรัพยากรและการ
ลงทนุเพือการศกึษา 

หมวด  มาตรฐาน
และการประกนั

คณุภาพ 

แผนภมูิที   หมวดในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  



 
 
ประสบการณ์ทีใกล้ชิดกบัตวัผู้ เรียนให้มากทีสดุเพราะจะทําให้ผู้ เรียน   เรียนด้วยความสนใจ  เน้น
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิจริง เพือเป็นการฝึกทกัษะและกระบวนการคิด  กระบวนการจดัการ  และการ
ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่   โดยสอดแทรกคณุธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมทีดีงาม  รวมทงัคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ในทกุขนัตอนของกิจกรรม 

 สถานศกึษาจะต้องจดับรรยากาศ  และสภาพแวดล้อม  สือ  และสิงอํานวยความสะดวก
ให้กบัผู้ เรียน  เพือสิงเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกทีทุกเวลา   ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บคุคลในชมุชนให้มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   และร่วมมือกันพัฒนาผู้ เรียนให้
เตม็ตามศกัยภาพ 

 สถานศกึษาต้องจดัให้มีแหลง่การเรียนรู้ทีสง่เสริม   และสนบัสนุนการเรียนการสอน  เช่น 
ห้องสมดุ  ห้องคอมพิวเตอร์   และอินเตอร์เน็ต   ส่วนพฤกษศาสตร์เพือการเรียนรู้   รวมถึงสนาม
กีฬาและศนูย์นนัทนาการ  แหลง่การเรียนรู้ในชมุชน  ภมูิปัญญาท้องถิน   ซึงเหล่านีล้วนแล้วแต่มี
ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยเฉพาะอย่างยิงหลักสตูรการศึกษาขนั
พืนฐาน พุทธศักราช  ได้ให้ความสําคัญกับท้องถินเป็นอย่างมาก   การจัดทําหลักสูตร
สถานศกึษาจึงต้องจดัให้สอดคล้องกบัสภาพของชมุชนและความต้องการของท้องถิน 

 การวดัผลและประเมินผล  สถานศกึษาต้องประเมินผลผู้เรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการ
ของผู้เรียน   ความประพฤติ   การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน  รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยใช้วิธีวดัทีหลากหลาย   เพือให้ได้ข้อมลูทีถกูต้องตรงตามสภาพทีเป็นจริง 

 สถานศกึษาต้องจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา   เพือความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ   การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพือการศึกษาต่อการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษานันต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิ ปัญญาท้องถิน   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   เ พือการเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว  ชุมชน   สังคม  และ
ประเทศชาติ  สาระสําคญัของหลกัสตูรทงัสว่นทีเป็นวิชาการ   และวิชาชีพ   ต้องมุง่พฒันาคนให้มี
ความสมดลุทงัด้านความรู้  ความคิด   ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 สถานศกึษานอกจากทําหน้าทีจดัการศกึษาให้กับเด็กวยัเรียนแล้ว   ยังต้องมีส่วนร่วมใน
การสง่เสริมให้ชมุชนมีความเข้มแขง็ร่วมมือกบัชมุชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถิน   องค์กรเอกชน  
สถาบันทางศาสนาหรือแม้แต่สถานประกอบการ   ในการให้ความรู้กับชุมชน  เช่น  การจัดการ
ศึกษาให้แก่ชุมชน   พัฒนาอาชีพทียังยืนให้ชุมชน  เป็นทีปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชน  และ
ผลิตภณัฑ์ในชมุชน   ให้การสนบัสนนุในด้านอาคารสถานที  วสัด ุอปุกรณ์   และสิงอํานวยความ
สะดวกตา่ง ๆ แก่ชมุชน  เพือสง่เสริมความเข้มแขง็ของชมุชน 



 
 
 สถานศกึษาจะต้องพฒันากระบวนการเรียนการสอน  รวมถึงพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้ ทีมี
ความรู้ความสามารถ  มีประสิทธิภาพในการสอน   สง่เสริมให้มีการวิจยัเพือการพฒันาการเรียนรู้ที
เหมาะสมกบัผู้ เรียนในแตล่ะระดบัการศกึษา 

 

 แนวทางการจัดการศึกษาตามกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.  – ) 
 แผนการศกึษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว   ปี (พ.ศ.  – )  ทีมี
ความสําคญัยิง  เนืองจากเป็นการนําสาระของการปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ  และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ  และเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา  รวมทงัเป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพือพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ในระดับเขตพืนทีการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาพืนฐานในการกําหนดแผนโดยมีการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และ
ธรรมชาติบรูณาการเชือมโยงเป็นกระบวนการโดยรวมทีคนเป็นศนูย์กลางของการพัฒนา   และ
จากปรัชญาพืนฐานและกรอบแนวคิดข้างต้น  เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติจึงมุ่ง         

)  พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงัร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   ความรู้  และคณุธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างมีความสุข  และ          
)  พฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีมีความเข้มแข็งและมีดลุยภาพใน  ด้าน คือ สงัคมคณุภาพ   
สงัคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้และสงัคมสมานฉันท์และเอืออาทรต่อกัน  และเพือให้บรรลตุาม
เจตนารมณ์ดงักลา่ว  แผนการศกึษาแห่งขาติ (พ.ศ.  – )  จึงกําหนดวตัถุประสงค์  แนะ
แนวนโยบายเพือการดําเนินการได้  ดงันี 

 วัตถุประสงค์  : พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดลุเพือเป็นฐานหลกัของการพัฒนา  
 แนวนโยบาย  การพฒันาทกุคนตงัแตแ่รกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
กรอบการดําเนินงานของสถานศกึษา 

 สถานศกึษาขนัพืนฐานต้องจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการทีหลากหลายทงัในระบบ  
นอกระบบ  และตามอธัยาศยั   เพือเป็นทางเลือกของผู้เรียนซึงมีความต้องการและความจําเป็นใน
การเรียนรู้ทีแตกตา่งกนั  และสามารถจดัการศกึษาได้อย่างมีคณุภาพ  และได้มาตรฐานการศึกษา
ทีกําหนด   โดยสถานศกึษาจะต้องกําหนดนโยบายในการรับเด็กเข้าเรียน   โดยเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีสิทธิ  และโอกาสเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะบุคคลทีมีความบกพร่องทางร่างกาย   จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  สงัคม  การสือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทพุพลภาพ  ซึงไม่
สามารถพึงตนเองได้   สถานศกึษาจะต้องจดัการศกึษาให้กบับคุคลดงักลา่วเป็นพิเศษ 



 
 
 แนวนโยบาย   การปฏิรูปการเรียนรู้เพือพัฒนาผู้ เรียนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพกรอบการดําเนินงานของสถานศกึษา 

 สถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีความยืดหยุ่น  ให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้เลือก
เรียนในสิงทีสอดคล้องกบัความสนใจ  ความถนดั   สามารถแสวงหาความรู้  และฝึกการปฏิบัติใน
สภาพทีเป็นจริง   รู้จกัคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง   และ
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวันโดยครูทําหน้าทีเป็นผู้ แนะนําจัด
บรรยากาศใช้สือและแหลง่เรียนรู้ทีหลากหลายเพือสง่เสริมความรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 สถานศึกษาต้องจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เพือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย  
ความเป็นพลเมืองทีดีของชาติ   การดํารงชีวิต   การประกอบอาชีพ   และการศึกษาต่อ   โดย
ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน  ภมูิปัญญาท้องถิน   คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ใน
การเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชมุชน  สงัคม  และประเทศชาติ   ทงันีเพือให้สาระของหลกัสตูร
มีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหา  และความต้องการของชมุชนและท้องถิน 

 แนวนโยบาย  การปลกูฝังและเสริมสร้างศีลธรรม  คณุธรรม  จริยธรรม   ค่านิยม  และ
คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตทีดีงาม 

 กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษา  สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน   โดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านศาสนาและความรู้ทัวไปเข้าด้วยกันอย่างสมดุล  รวมทังปลูกฝัง
คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยมทีดีงาม   และคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ตลอดจนจัดให้
ครู  พระภิกษุ  นักบวช   และผู้ นําทางศาสนาทีมีความรู้  ความเข้าใจศาสนธรรมอย่างถ่องแท้   
เป็นผู้สอนวิชาศาสนาและศีลธรรมในสถานศึกษา  ซึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องเชือมโยงกับ
สาระของความรู้ทีมีพืนฐานทางวฒันธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิน/ ไทย ให้เข้ากับความรู้จาก
เทคโนโลยีสมยัใหม ่  โดยเน้นความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

 แนวนโยบาย    การพัฒนากําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือการพึงพา
ตนเองและเพิมสมรรถนะการแขง่ขนัในระดบันานาชาติ 

 กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ที
เหมาะสมในแต่ละระดบัการศึกษาโดยส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และความรู้เฉพาะทาง
อย่างเตม็ตามศกัยภาพ  เพือนําไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีคณุภาพและเป็น
การสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์   ใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และเรียนรู้



 
 
ตลอดชีวิตด้วยตนเองสามารถนําความรู้  ความเข้าใจ   และใช้ศกัยภาพของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวนัและการประกอบอาชีพตอ่ไป 

 สถานศกึษาอาจจะร่วมมือกบัสถานประกอบการภาคธรุกิจเอกชนจดักิจกรรมเพือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้ เรียน  รวมทังสนับสนุนการยกระดับความรู้  
ความสามารถ  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครู  คณาจารย์ ให้ทันกับการ
เปลียนแปลงของเทคโนโลยีและเพือให้สามารถพัฒนาสือการสอนทีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน  และการเรียนรู้ทีสอดคล้องกบัตลาดแรงงานมากขนึ 
 วัตถุประสงค์   :  สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม   ภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ 
 แนวนโยบาย    การพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ความรู้  ความคิดความ
ประพฤติและคณุธรรมของคน   
 กรอบการดําเนินงานของสถานศกึษา  สถานศกึษาจะต้องพฒันารูปแบบและกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการทีหลากหลายเพือนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ของคนในแต่ละช่วงวัยของชีวิต   ให้มีความรอบรู้และการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
รวมทงัสง่เสริมและสนบัสนนุให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา   ได้มีโอกาสพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน   โดยมีการบรูณาการเนือหาและวิธีการสอนอย่างเหมาะสมมีการใช้สือและริเริมจาก
ภมูิปัญญาในท้องถิน  เช่น  สือจากศิลปะและศิลปินพืนบ้าน   และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัทีสดุ  
ทงันีเพือสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีปัญญา   มีคณุธรรม  มีความสขุและรักทีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 แนวนโยบาย    การสง่เสริมการวิจัยและการพัฒนาเพือเพิมพูนความรู้และการเรียนรู้
ของสงัคมไทย 

 กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษา  สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
ดําเนินการวิจยัทางด้านศิลปวฒันธรรม  และภมูิปัญญาของไทยให้มีคณุคา่มีความเป็นเอกลกัษณ์  
สร้างศกัยภาพในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาทําให้เกิดมลูค่าเพิมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
มลูคา่ทางสงัคมและจิตใจรวมทงัเพิมขีดความสามารถของการแขง่ขนัในระดบัสากล  สถานศึกษา
ต้องส่งเสริมการวิจัยเพือพัฒนาความรู้และการเรียนรู้ทงัด้านเนือหาสาระและกระบวนการของ
สงัคมและธรรมชาติ   เพือความอยู่ดีมีสขุอย่างยงัยืนของชีวิตแตล่ะท้องถินและสามารถประยกุตใ์ช้
เพือประโยชน์ในการพิทกัษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม   และการพฒันาทางนิเวศน์ทียงัยืนได้ 

 แนวนโยบาย    การสร้างสรรค์  ประยกุต์ใช้   และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้  เพือ
สร้างสงัคม  คณุธรรม  ภมูิปัญญาและการเรียนรู้ 



 
 
 กรอบการดําเนินงานของสถานศกึษา  สถานศกึษาทําหน้าทีเป็นแหลง่เรียนรู้ในชมุชนหรือ
คลงัความรู้  ทีสอดคล้องกบัสภาพของทรัพยากรและสงัคมไทย   พร้อมจะแลกเปลียนและพัฒนา
ร่วมกับชุมชนอยู่เสมอ   รวมทงัการให้ข่าวสารข้อมลูต่าง ๆ ทงัในเรืองทีเกียวข้องกับการศึกษา   
ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมของชมุชน   และปัจจยัซึงก่อประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพของ
คนในชมุชนและการดําเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างปกติสขุ  สร้างความตระหนักให้ครู  คณาจารย์  
และผู้เรียนได้พฒันาตนเองอย่างตอ่เนือง   รวมทงัให้ความสําคญักบัการเรียนรู้จากสือ  เทคโนโลยี
ตา่ง ๆ โดยรู้จกัเลือกสรรและใช้สืออย่างเหมาะสมกบัสงัคมไทย   สถานศกึษาร่วมมือกับองค์กรใน
ชุมชนค้นหาความรู้  แหล่งเรียนรู้และศกัยภาพของชุมชนเพือเป็นแนวทางในการสนับสนุนและ
สง่เสริมให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม   โดยมีการจัดระบบเพือดแูลและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์   :  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม  เพือเป็นรากฐานในการ
พัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม   ภูมิปัญญา   และการเรียนรู้ 
 แนวนโยบาย    การสง่เสริมและสร้างสรรค์ทนุทางสงัคม   วฒันธรรม  ธรรมชาติ  และ
สิงแวดล้อมบนฐานของศาสนา   ภมูิปัญญาท้องถิน/ไทย 
 กรอบการดําเนินงานของสถานศกึษา  สถานศกึษาร่วมมือกบัสถาบนัศาสนาและองค์กรที
เกียวข้องจดัทําหลกัคําสอนทีเป็นแก่นแท้ของศาสนธรรม  เพือเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนรู้และ
เข้าใจได้โดยง่าย   สามารถนําหลกัคําสอนมาปฏิบตัิในชีวิตจริงได้   นอกจากนีสถานศึกษาจะต้อง
ทําหน้าทีสืบทอดวฒันธรรมอนัดีงาม  โดยผา่นกระบวนการถ่ายทอดทีหลากหลาย  เช่น   ร่วมมือ
กบัองค์กรทีเกียวข้องเผยแพร่วฒันธรรมอนัดีงามให้ความรู้กบันกัเรียนและประชาชน   เพืออนุรักษ์
งานด้านศิลปะและวฒันธรรมเพือสร้างความภาคภมูิใจร่วมกนัของมนษุยชาติต่อไป   และจัดให้มี
เวทีเพือเผยแพร่ผลงานต่างๆ เพือสร้างเสริมสนุทรีภาพในจิตใจของคนไทยและความภูมิใจใน
คณุคา่ความงามของศิลปวฒันธรรมของไทย 

 แนวนโยบาย    การจํากดั  ลด  ขจดัปัญหาทางโครงสร้างทีก่อให้เกิดและ/หรือคงไว้ซึง
ความยากจน  ขดัสน   ด้อยทงัโอกาสและศกัดิศรีของคนและสงัคมไทย  เพือสร้างความเป็นธรรม
ในสงัคม 

 กรอบการดําเนินงานของสถานศกึษา  สถานศกึษาต้องจดัการเรียนการสอนซ่อมเสริมเป็น
พิเศษสําหรับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ อยู่ในภาวะยากลําบาก  เพือเสริมความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้   รวมทงัสนบัสนนุให้มีโครงการพิเศษเพือลดคา่เสียโอกาสของผู้เรียนที
สามารถหารายได้ของตนเอง   ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ ด้อยโอกาสและผู้ อยู่ในสภาวะลําบากมีโอกาส



 
 
ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึนตามความสามารถอย่างเต็มที    เพือให้สามารถประกอบอาชีพ   
พึงตนเองและเป็นพลเมืองทีมีคณุภาพของประเทศได้ตอ่ไป   
 แนวนโยบาย    การพฒันาเทคโนโลยีเพือการศกึษาและการพฒันาประเทศ 

 กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษา  สถานศึกษาต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที
ทนัสมยัในการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน   จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในแต่ละระดบัชนัอย่างเหมาะสม   มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู  ความรู้  และสือความรู้ประเภทตา่ง ๆทีเชือมโยงเป็นเครือข่ายร่วมกันในระหว่าง
สถานศกึษาและกบัแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ ทีเปิดโอกาสให้บคุลากร  และประชาชนทุกคนสามารถเข้า
มาใช้บริการได้อย่างสะดวกกว้างขวาง 
 แนวนโยบาย    การจดัระบบทรัพยากรและการลงทนุทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ 
และวฒันธรรม เพือพฒันาคนและสงัคมไทย 

 กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษา  สถานศึกษาต้องจัดทําแผนบริหารการเงิ นของ
สถานศึกษาทีสอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรฐานทีต้องการบรรลถุึงโดยมีดัชนีตัวชีวัด  และ
วิธีการติดตามประเมินผลทีชดัเจน   เพือเป็นแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรสถานศกึษาจะต้องมี
คณะกรรมการทําหน้าทีตรวจสอบด้านการเงิน    การดําเนินงาน  และการประเมินผลสําเร็จของ
งานร่วมกบัการตรวจสอบภายนอกจากสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน   หรือผู้ตรวจสอบบญัชีในกํากบั
ดแูลของสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

 จากทีกลา่วมาจะเห็นได้วา่แนวทางในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนัพืนฐานควรยึด
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช   ซึงมีสาระสําคญัทีเกียวข้อง
กบัการศกึษา  ระบใุนมาตรา   ว่าบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่น้อย
กวา่  ปี  ทีรัฐจะต้องจดัให้อย่างทวัถึงและมีคณุภาพ   โดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย  นอกจากนียงัระบวุา่
ให้มีกฎหมายเกียวกบัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.   มีเนือหาสาระ  หมวด และ  บทเฉพาะ
กาล   โดยมีทังหมด  มาตรา  หมวดทีถือเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาใน
พระราชบัญญัติฉบับนีคือ หมวด   แนวทางการจัดการศึกษา   ซึงสาระสําคัญของหมวดนี
ครอบคลมุหลกัการจดัการศกึษา  สาระสําคญัและกระบวนการเรียนการสอนทีเปิดกว้างตลอดจน
แนวทางการมีส่วนร่วมสร้างวิสยัทัศน์ใหม่ทางการเรียนการสอน  ทงัการศึกษาในระบบ   นอก
ระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ทีผู้ เรียนสําคญัทีสุด   โดยยึด
หลกัการวา่ผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  สถานศกึษาจะต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพของผู้เรียน 



 
 
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   และ
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.   รวมทงัแนวนโยบายของรัฐ  จึงถกูใช้เป็นกรอบใน
การจดัทําแผนการศกึษาแห่งชาติ  (พ.ศ.  – )   ซึงในแผนฉบับนี   เป็นแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว  ปี    สถานศกึษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการศกึษา  เพือความเป็นเอกภาพ
และการพฒันาประเทศทียงัยืนและมีดลุยภาพ  จึงมีความจําเป็นทีจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้และ
สร้างสภาพการณ์เพือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนือง   และเพือพัฒนาคณุภาพ  ประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถของคนสว่นใหญ่ของประเทศ   โดยยึดถือหลกัการพฒันาโดยประชาชนด้วย
ระบบการบริหารและการจดัการทีดี    ซึงเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดและตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะทีเกียวข้องกบัตนเองและชมุชนท้องถิน   การสนับสนุน
ให้สงัคมทกุสว่นและทกุระดบัได้รับการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  และการสร้างสภาพแวดล้อมให้
เอือตอ่ความสําเร็จในการปฏิบตัิเช่นนี  ทําให้เกิดพลงัชมุชนท้องถินทีเข้มแข็งอนัจะเป็นรากฐานที
มนัคงในการพฒันาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยงัยืนตอ่ไป 

 

การบริหารงานสถานศึกษา 
 

การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  
การบริหารโรงเรียน เป็นการบริหารลกัษณะหนึงทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา  ซึง

จะต้องยึดหลกัและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัการบริหารการศกึษา ซึงมีผู้ให้ความหมายของการบริหาร 
การศกึษาและการบริหารโรงเรียนไว้ดงันี  

บญุคุ้ม  ทมุม ุ(2537 : 7) ได้ให้ความหมายของคําวา่การบริหารโรงเรียน หมายถึง การ
ดําเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องในการจัดการศึกษา เพือพัฒนา สมาชิกของ
สงัคมให้มีความเจริญงอกงามในด้านตา่ง ๆ อย่างเต็มทีและเหมาะสมกับความแตกต่าง ระหว่าง
บคุคลเพือให้เป็นสมาชิกทีดีของสงัคม  

นกุลู  บุญแข็ง (2537 : 9) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนหมายถึง การดําเนินการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษานนั  เพือดําเนินการพัฒนาบุคคลทีเข้า 

ศกึษาในสถานศกึษาแห่งนนัให้มีความรู้ดี และมีความประพฤติดี  
ศรายทุธ  นาคต้อย (2539 : 12) กลา่ววา่ การบริหารโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงาน

ตา่ง ๆ ของกลุม่บคุคลทีมีสว่นเกียวข้องในการจดัการศกึษา เพือพฒันาสมาชิก  

วิบลูย์  โตวณะบตุร (2541 : 6) กลา่ววา่ การบริหารการศกึษา หมายถึง กิจกรรม ตา่งๆ 

ทีบุคคลหลายคนร่วมกันดําเนินการ เพือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตงัแต ่



 
 
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คณุธรรม เพือให้มีค่านิยมตรงกับความ 

ต้องการของสงัคม โดยกระบวนการตา่ง ๆ ทีอาศยัควบคมุสิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยั 

ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตา่ง ๆ อย่างเหมาะสมเพือให้เป็นระเบียบแบบแผน ทงัในโรงเรียนและ 

นอกโรงเรียน  

กําพล  แสงบญุเรือง (2542 : 17) กลา่ววา่ การบริหารโรงเรียน คือการดําเนินงาน ของ
กลุ่มบุคคล เพือการบริหารและพัฒนาทางการศึกษาแก่สมาชิกในสงัคม  ให้เป็นสมาชิกทีดี ของ
สังคมโดยอาศัยหลักสูตรเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการของ 
หลกัสตูร โดยไมห่วงัผลกําไรทีเป็นสิงของ แตมุ่ง่การพฒันาคนให้มีคณุภาพ  

ไพโรจน์  สิงห์คํา (2542 : 19) การบริหารโรงเรียนหมายถึง การใช้เทคนิค การบริหาร 
ตา่งๆ เพือให้งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุเป้าหมายทีวางเอาไว้  

สรุปได้ว่าการบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคคลหลายคนร่วมมือกัน 

ดําเนินการเพือจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและใช้ทรัพยากร  

ตลอดจนเทคนิคตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม  

 

หลักและกระบวนการบริหาร  
แนวความคิดเกียวกบัหลกัและกระบวนการบริหารเพือให้การดําเนินงานใน หน่วยงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนนั มีอยู่หลายแนวความคิดแตห่ลกัที สําคญัทีสดุใน
การบริหารงานคือ จะต้องยึดหลกัและกระบวนการบริหารอย่างใดอย่างหนึงเป็นหลกั  ในการ
บริหารงาน  เพราะการบริหารเป็นกระบวนการทีมีขันตอนต่อเนืองกัน  ซึงมีผู้ ทีกล่าวถึง 
แนวความคิดหลกัและกระบวนการบริหารอยู่หลายคนด้วยกนัคือ  

นิพนธ์  กินาวงศ์ (2526 : 18) กลา่ววา่ องค์ประกอบสําคญัของการบริหาร โรงเรียนมี 3 

ลกัษณะ คือ  

1. กระบวนการบริหาร การบริหารหน่วยงานทกุประเภทจะจําแนกหน้าทีของ ผู้บริหาร
ไว้หลายอย่าง เช่น การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเข้าทํางาน การสงัการและการ ควบคมุ
งานเป็นต้น หากพิจารณาหน้าทีตา่ง ๆ เหลา่นี จะเห็นวา่มีความสมัพนัธ์ตอ่เนืองอย่างใกล้ชิด เป็น
ลกัษณะของกระบวนการ (Process) การบริหารโรงเรียนย่อมเป็นกระบวนการอย่างหนึงของการ
บริหาร  

2. ผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้ ทีได้รับอํานาจหน้าทีตามกฎหมายใน การ
จดัการตา่งๆ เพือให้โรงเรียนทําหน้าทีบริการทางการศึกษาได้สมบูรณ์ตามเป้าหมายทุกประการ  



 
 
ผู้บริหารโรงเรียนคือ ผู้ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้ อํานวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร 
โรงเรียน หวัหน้าสายวิชา/ชนั หวัหน้าหมวดวิชาเป็นต้น ผู้บริหารโรงเรียน เป็นองค์ประกอบสําคญั 

อย่างหนึงของการบริหารโรงเรียน การบริหารจะมีประสิทธิภาพเมือผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะ 

พืนฐานในการบริหาร และมีคณุสมบตัิทีดีแห่งการเป็นผู้บริหาร  
3. ระบบ แนวคิดเกียวกบัระบบเป็นเรืองยากแก่การเข้าใจ เพราะระบบเป็นผลรวมของ

องค์ประกอบตา่ง ๆ ทีมีความสมัพนัธ์กนัและมีส่วนกระทบกระเทือนซึงกันและกัน  ระบบโรงเรียน
ตามทีสงัคมกําหนดไว้ ย่อมเกียวข้องสมัพันธ์กับระบบอืน ๆ ในสงัคมด้วย โดยเฉพาะระบบการ
บริหารโรงเรียน ย่อมสมัพนัธ์กบัระบบบริหารการศกึษาและการบริหารประเทศ  

เอกชัย กีสขุพันธ์ (2533 : 1) กล่าวว่า การบริหารในองค์การใด ๆ ก็ตามจะประสบ
ผลสําเร็จมากหรือน้อยเพียงใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุระดบั ไมว่า่จะเป็น ผู้บริหาร
ระดบัต้น ระดับกลาง หรือระดบัสงู โดยทัวไปแล้วความสําเร็จในการบริหาร มกัจะขนึอยู่กับ
ความสามารถในการจดัการ 3 ประเดน็ คือ  

1. การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทํางาน  (Goals and Objective) 

หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ แล้วทําการ 
วางแผนกําหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ เพือให้ทราบทิศทางของการปฏิบัติงานหรือสิงทีต้องการ 
ในอนาคต  

2. การกําหนดภารกิจและกิจกรรมทีต้องปฏิบัติ(Tasks and Activities) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดเพือพฒันาทางเลือกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจรองหรือ 

กิจกรรมทีต้องปฏิบตัิเพือให้บรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้  

3. การกําหนดคน (People) หมายถึง ความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์ 

พฤติกรรมในการทํางานของผู้ ร่วมงานและผู้ ใต้บังคบับัญชา เพือประโยชน์ในการมอบหมายงาน 

การติดตามและควบคมุงาน ตลอดจนวางแผนพฒันาบคุคล  

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช (2538 : 32) กล่าวว่า สําหรับการดําเนินงานใน 

โรงเรียนประถมศกึษา แบ่งขนัตอนหรือกระบวนการบริหารไว้ 3 ขนัตอน คือ  

1. การวางแผน คือ การกําหนดล่วงหน้าในเรืองของเป้าหมาย วิธีการดําเนินงาน 

ทางเลือก และผลทีคาดวา่จะได้รับในอนาคต การวางแผนพฒันาการประถมศกึษาอําเภอก็คือ การ
กําหนดเป้าหมายทงัด้านปริมาณและคณุภาพของการประถมศกึษา วิธีการทีจะดําเนินการ เพือให้
บรรลเุป้าหมาย และผลทีคาดวา่จะได้รับโดยกําหนดไว้ลว่งหน้าตงัแตต้่นปีการศกึษา  



 
 

2. การดําเนินงาน คือ การปฏิบัติตามแผนเพือให้บรรลเุป้าหมายทีวางไว้ในเรืองการ 

จัดการประถมศึกษา การดําเนินงานจะเป็นเรืองของการสงัการ การควบคุมและนิเทศเพือให้ 

เป็นไปตามแบบแผนทีวางไว้  

3. การติดตามและประเมินผล คือ การเปรียบเทียบระหวา่งเป้าหมายและผลทีคาดว่า
จะได้รับซึงกําหนดไว้ในแผนตงัแตปี่การศกึษากบัผลทีได้รับจากการดําเนินงานจริงหรือว่ามีความ
แตกตา่งกนัมากน้อยเพียงใด โดยปกติหากพบวา่การดําเนินงานใดมีประสิทธิภาพ เป้าหมายทีวาง
ไว้กบัผลทีได้รับจะต้องใกล้เคียงกนั หากผลทีได้รับตํากว่าหรือสงูกว่าเป้าหมายมาก การวางแผน 

ตอ่ไป จะต้องมีการศกึษาเพือพิจารณาวา่ทําไมผลทีได้จึงแตกตา่งจากเป้าหมายทีวางไว้  

ฟาโยล (Fayol, 1976 : 5) นักวิชาการชาวฝรังเศส ได้กล่าวถึงหลกัและกระบวนการ 
บริหารวา่มี 5 ขนัตอน คือ  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การศกึษางานในอนาคตและจดัการวางแผนเพือ
ปฏิบตัิ  

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การรวบรวมวสัดุ เครืองมือและกําลงัคน 

แล้วจดัการแบ่งงานทงัวสัดแุละกําลงัคนออกไปตามหน้าทีของงาน  

3. การบังคบับัญชา (Commanding) หมายถึงการสังการให้บุคคลในหน่วยงาน 

ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายของงาน  

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจการทุกอย่างให้ดําเนิน 

ไปได้อย่างประสานสมัพนัธ์กนัโดยตลอด  

5. การควบคมุ (Controlling) หมายถึง การบงัคบัให้งานทกุอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์  

ระเบียบแบบแผนหรือตามคําสงัทีกําหนดไว้แล้ว  

กูลิค และ เออร์วิค (Gulick and Urwick, 1973 : 6) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้ 

กล่าวถึงหลกัและกระบวนการบริหารว่ามี 7 ขนัตอน โดยเรียกย่อ ๆ ว่า POSDCoRB ซึง 
ประกอบด้วย  

1. Planning หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีงาน อะไรบ้างที
จะต้องปฏิบัติตามลําดบัพร้อมด้วยวางแผนวิธีปฏิบัติระบุวตัถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  นนัๆ
ก่อนลงมือปฏิบตัิการ  

2. Organizing หมายถึง การจดัรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหารโดย กําหนด
อํานาจหน้าทีของหน่วยงานย่อยหรือของตําแหน่งต่างๆ  ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วย 



 
 
กําหนดลักษณะและวิธีการติดต่อประสานสมัพันธ์กันตามลําดับชนัแห่งอํานาจหน้าทีสงูสุดตํา  

ลดหลนักนัไป  

3. Staffing หมายถึง การบริหารงานบคุคลของหน่วยงานตงัแตก่ารแสวงหา การบรรจุ
แตง่ตงั การฝึกอบรมและพฒันา การบํารุงขวญั การเลือนขนั ลดขนั ตลอดจน การพิจารณาให้พ้น
จากตําแหน่งงาน รวมทงัการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานทีดีให้มีอยู่ตลอดไป  

4. Directing หมายถึง การวินิจฉยัสงัการหลงัจากทีได้วิเคราะห์และพิจารณางานโดย 

รอบคอบแล้ว รวมทงัการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตามคําสงันนั ๆ ในฐานะทีผู้บริหารเป็น
ผู้นํา หรือผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงาน  

5. Coordinating หมายถึง การประสานงานหรือสือสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อย 

หรือตําแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การให้เข้ากันได้ เพือให้งานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มี 
การทํางานซําซ้อนหรือขดัแย้งกนั ทําให้หน่วยงานประสานกลมกลืนกันเพือให้บรรลวุตัถุประสงค์ 

หลกัขององค์การร่วมกนั  

6. Reporting หมายถึง การเสนอรายงานไปให้ผู้บริหารทีรับผิดชอบระดบัต่าง ๆ หรือไป
ยงัหน่วยงานทีเกียวข้องทงัเบอืงบนและเบอืงลา่งทราบความเคลือนไหวและความเป็นไปเป็น ระยะ ๆ 

การเสนอรายงานนีทําให้ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงความก้าวหน้าของงานทุกระยะ  สะดวก แก่การ
ประสานงานกบัหน่วยงานอืน การเสนอรายงานนียงัจะต้องมีการบนัทึกไว้เป็นหลกัฐาน รวมถึง มีการ
วิจยั การตรวจสอบและการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพือการปรับปรุงแก้ไขทงัใน ปัจจุบนัและอนาคต  

7. Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการ ใช้
จ่ายเงิน การทําบญัชี ตลอดจนการควบคมุดแูลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกมุ  

แจส (Jass, 1987 : 124, อ้างถึงใน อดิสยั  ชาติกําแหง, 2525 : 73) กล่าวถึง
กระบวนการบริหารวา่มี 5 ขนัตอน คือ  

1. การวางแผน (Planning)  

2. การจดัหน่วยงาน (Organizing)  

3. การอํานวยการ (Directing)  

4. การประสานงาน (Coordinating)  

5. การควบคมุ (Controlling)  

สรุปได้วา่ หลกัและกระบวนการบริหารทีผู้ วิจยัเห็นวา่เป็นหลกัการทีควรจะนําไปใช้ ใน
การบริหารงานการเงินและพสัด ุมีดงัตอ่ไปนี  

1. การวางแผน  



 
 

2. การจดัองค์การ  
3. การจดัคนเข้าทํางาน  

4. การสงัการ หรืออํานวยการ  
5. การควบคมุงาน 

   

การบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็นนิติบุคคล  
 การวิจยัเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษา
ขนัพืนฐานครงันี ผู้ วิจยัเสนอแนวทางการบริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน ทีเป็นนิติบคุคล ดงันี  

1. ความเป็นมาของสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคล  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 

กระทรวงศกึษาธิการ (2546 : 6) การปฏิรูปการศกึษามีความมุง่หมายทีจะจดัการศกึษาเพือพฒันา
คนไทยให้เป็น มนษุย์ทีสมบรูณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสขุ การดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลงัและมีประสิทธิภาพนนั จําเป็นจะต้องมีการกระจายอํานาจ และให้ทุกฝ่ายมี
สว่นร่วม ซึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 

และเป็นไป ตามหลกัการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม 

(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ซึงได้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมี
เอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพืนที
การศึกษา และสถานศึกษา ดงัปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ทีว่า “มาตรา 39 กําหนดให้
กระทรวงกระจาย อํานาจการบริหารและการ จัดการศึกษาทงัด้านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัวไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานกังานเขตพืนทีการศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืนทีการศกึษาโดยตรง”  

การกระจายอํานาจดงักลา่ว จะทําให้สถานศกึษามีความคลอ่งตวัมีอิสระใน การบริหาร 
จัดการเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School Based 

Management : SBM) ซึงจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถ  

จดัการศกึษาได้อย่างมีคณุภาพได้มาตรฐานและสามารถพฒันาอย่างตอ่เนือง  
จากแนวคิดดงักลา่วเพือให้สถานศกึษามีความคลอ่งตวั มีอิสระ และมีความเข้มแขง็ รัฐจึง

ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  โดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ดงันี “มาตรา 35 สถานศกึษาทีจดัการศกึษา  



 
 

2. ความหมายของนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 7) นิติบุคคล เป็นบุคคลที
กฎหมายสมมติขนึเพือให้มีสิทธิ หน้าที และสามารถทํากิจการ อนัเป็นการก่อนิติสมัพนัธ์กับบุคคล
อืนได้ภายในกรอบวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ นิติบคุคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

2.1 นิติบคุคลในกฎหมายเอกชน หมายถึง นิติบคุคลทีเกิดตามบทบญัญัติของ  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจะเกิดขนึเมือกลุม่บคุคลธรรมดาร่วมกันทํากิจกรรมอนัใด 

อนัหนึง และเพือให้การดําเนินกิจการนนั ๆ ได้ นิติบุคคลจําเป็นทีต้องมีทรัพย์สินและสามารถทํา 

นิติกรรมต่าง ๆ ได้ ดงันนั เพือความสะดวกในการดําเนินกิจการ กฎหมายจึงกําหนดให้บุคคล 

ดงักลา่ว จดทะเบียนเพือจดัตงันิติบคุคลขนึตามกฎหมายและดําเนินกิจการภายใต้นิติบุคคลเพียง 

คนเดียว หรือในกรณีทีเป็นการรวมทรัพย์สินทีจดัสรรไว้เป็นกองทนุเพือดําเนินกิจการอนัใด อนัหนึง 
เช่นเพือการศกึษา ศาสนา หรือเพือสาธารณประโยชน์อย่างอืน โดยมิได้มุง่หาประโยชน์ และเมือได้
จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วย่อมเป็นนิติบคุคล เช่น สมาคม มลูนิธิ เป็นต้น  

2.2. นิติบคุคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบคุคลทีเกิดขนึตามกฎหมาย  

มหาชน กล่าวคือ มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดบัรองทีอาศยัอํานาจจากพระราชบัญญัติ  
กําหนดให้จดัตงัขนึเป็นการเฉพาะนิติบคุคลตามกฎหมายมหาชน จึงดําเนินกิจกรรมทีเป็นบริการ 
สาธารณะ และมีการใช้อํานาจมหาชน เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชนของรัฐ เทศบาล 

วดั เป็นต้น  

ในกรณีนีสถานศึกษาทีจัดการศึกษาขนัพืนฐานในสงักัดสํานักงานเขตพืนที  การศึกษา
ได้รับสถานภาพเป็นนิติบคุคล โดยบทบัญญัติในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546  

สถานศกึษาทีเป็นนิติบคุคลจึงหมายถึง โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาที
กฎหมายยอมรับ ให้สามารถกระทํากิจการตา่ง ๆ  ได้ด้วยตนเองภายในขอบวตัถปุระสงค์มีสิทธิและ
หน้าทีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอืนซึงกําหนดสิทธิและหน้าทีของสถานศึกษาไว้เป็นการ
เฉพาะ  

 ดงันนั จึงมีความจําเป็นทีกระทรวงศกึษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที
จะต้องใช้อํานาจตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของ
สถานศกึษาขนัพืนฐานในสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา  



 
 

3. อํานาจหน้าทีของสถานศึกษาทีเ ป็นนิติบุคคลตามหลักกฎหมายมหาชน  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 9) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เจตนารมณ์กําหนดให้สถานศกึษาเป็นนิติบุคคลก็เพือให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ คล่องตวั 

สามารถบริหารและจดัการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลกัการ
กระจายอํานาจและการบริหารทีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดย
มุง่ให้การบริหารจดัการศกึษาเบ็ดเสร็จทีสถานศกึษา อย่างไรก็ตาม โดยเหตทีุสถานภาพความเป็น
นิติบุคคลเกิดขนึโดยกฎหมายกําหนด อํานาจหน้าทีของนิติบุคคลและความเป็นอิสระในการ
บริหารงานจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมเป็นไปตามลกัษณะ รูปแบบ หลกัการหรือวิธีการจัดระเบียบ
องค์กรบริหารของรัฐตามทีกฎหมายกําหนดด้วย เช่น การบริหารมหาวิทยาลยัของรัฐซึงเป็นนิติ
บคุคลย่อมมีความเป็นอิสระมีความคลอ่งตวัในการบริหาร มากกวา่สถานศึกษาขนัพืนฐานของรัฐ
ทีเป็นนิติบุคคล เพราะมหาวิทยาลยัมีกฎหมายจัดตงัเป็น ของตนเอง อีกทงัมีมาตรา 36 แห่ง 
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 รองรับ
หลกัการนีไว้ หรือเทียบกบักรณีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวดั 

กรุงเทพมหานคร เทศบาล เป็นต้น ซึงเป็นนิติบุคคลทีมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2540 มาตรา 284 บัญญัติ รับรองหลกัการแห่งความอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินวา่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน ทงัหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหารงานบคุคล การเงิน และการคลงั และมีอํานาจหน้าทีของตนเองโดยเฉพาะ ซึง
หลกัการดงักลา่วนี เป็นหลกัการกระจายอํานาจทีสมบรูณ์ (Decentralization) และการจดัระเบียบ
บริหารราชการ แผน่ดินตาม กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินก็จดัไว้เช่นนนั โดยจัด
ระเบียบบริหารราชการเป็นราชการบริหารสว่นกลาง สว่นภมูิภาคและสว่นท้องถินสําหรับกรณีการ
จัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดระเบียบบริหารเป็นราชการบริหารส่วนกลางเขตพืนทีการศึกษา และ
สถานศกึษาของรัฐที จดัการศกึษา ระดบัปริญญาทีเป็น นิติบคุคลโดยทีเขตพืนทีการศึกษายังเป็น
สว่นราชการทีสงักดัราชการบริหารสว่นกลาง คือ สงักัดกระทรวง หรือกรม และได้กําหนดอํานาจ
หน้าทีของเขตพืนทีการศกึษาไว้ในกฎหมายวา่มีอํานาจหน้าทีอะไรบ้างในลกัษณะทีสว่นกลางแบ่ง
อํานาจหน้าทีให้ทํา (Deconcentration) สําหรับในกรณีสถานศกึษาถึงแม้กฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เป็น นิติบุคคลก็ตาม แต่สถานศึกษาก็ยังเป็น
หน่วยงานทีสงักัด เขตพืนทีการศึกษา ซึงเป็นราชการบริหารส่วนกลางและมิได้มีฐานะเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมาย  



 
 

4. สิทธิและหน้าทีของสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคล ความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา 

นอกจากจะต้องดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตงัสถานศึกษายังมีสิทธิและ หน้าทีตามที
กฎหมายกําหนดทงักฎหมายวา่ด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ  

กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
ดงันนั สถานศึกษาจะดําเนินการต่างๆ ได้จะต้องอยู่ในขอบของอํานาจและหน้าที ตาม

กฎหมายและวตัถปุระสงค์การจดัตงัสถานศึกษาเท่านนั ซึงเป็นอํานาจหน้าทีทีกําหนดไว้ให้ เป็น
หน้าทีของสว่นราชการนนั ๆ โดยได้กําหนดให้มีผู้ อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคบับัญชา ของ
ข้าราชการและมีอํานาจหน้าทีในการบริหารกิจการของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคบัของทางราชการ รวมทงันโยบายและวตัถุประสงค์ของสถานศึกษา ในการ 
ดําเนินกิจการทีเกียวกับบุคคลภายนอก มาตรา 39 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศกึษาธิการ ได้กําหนดให้ผู้ อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการ 

ทัวไปรวมทังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามของสถานศึกษาตามวงเ งินงบประมาณที
สถานศึกษาได้รับมอบหมาย หรือตามระเบียบบริหารการเงินของสถานศึกษา เป็นต้น ฉะนัน
ผู้ อํานวยการสถานศึกษาจึงมีฐานะเป็นผู้ แทนนิติบุคคล  เช่นเดียวกับมหาวิทยาลยั ทีกําหนด
อํานาจหน้าทีอธิการบดีให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลยัในกิจการทัวไป  ซึงมีฐานะเป็นผู้แทนนิติ
บุคคลตามสภาพ ทีกฎหมายกําหนดนอกจากนี มาตรา 44 วรรคหนึง และมาตรา 45 วรรคหนึง 
แห่งกฎหมายวา่ด้วย  

5. อํานาจหน้าทีของสถานศกึษาทีเป็นนิติบคุคลตามรัฐธรรมนญูและกฎหมายที เกียวข้อง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 บัญญัติว่า “นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี  หรือกฎหมายอืนภายในขอบแห่งอํานาจหน้าทีหรือ 

วตัถปุระสงค์ ดงัได้บญัญัติหรือกําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือตราสารจดัตงั”  
ดงันันสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าทีตามบทบัญญัติ  แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบทบญัญัติของกฎหมายอืนทีมีข้อกําหนดเกียวกับสิทธิ และหน้าที
ของสถานศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ เช่น กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศกึษาธิการ กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แต่การ
กระทําการใด ๆ ตามสิทธิและหน้าทีซึงมีกฎหมายบัญญัติไว้ดงักล่าวข้างต้นนัน สถานศึกษา
จะต้องดําเนินการภายในขอบแห่งอํานาจหน้าทีหรือวตัถปุระสงค์ของตน ทงันีเพราะนิติบคุคล จะมี 



 
 
ฐานะเป็นบคุคลตามกฎหมายได้ก็เพียงแตกิ่จการอนัอยู่ในขอบวตัถุประสงค์เท่านนั  การพิจารณา 

อํานาจหน้าทีของสถานศกึษาทีเป็นนิติบคุคล แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงันี  

1. สิทธิและหน้าทีของสถานศกึษาทีเป็นนิติบุคคลโดยทวัไป ตามประมวล กฎหมายแพง่ และ
พาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา เช่น สามารถทํานิติกรรมตา่ง ๆ ภายในขอบ วตัถปุระสงค์ได้เอง 
ตวัอยา่งเช่น การซือขาย แลกเปลียนทรัพย์สิน และการจดัหารายได้ของสถานศึกษา อาจเป็นเจ้าหนี
หรือลกูหนี และถือกรรมสิทธิในทรัพย์สินต่าง ๆ โดยเฉพาะทรัพย์สินทีมีผู้อุทิศ รวมทงัเป็นโจทก์และ
จําเลยในอรรถคดีตา่งๆ ทงัคดีแพง่และคดีอาญา นอกจากนีสถานศกึษาทีเป็น นิติบุคคลยงัต้องรับผิด
ในทางแพง่และรับผิดในทางอาญา ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายและ ภายใต้ขอบวตัถปุระสงค์ของ
ตนด้วย  

นอกจากนีสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคลยังมีสิทธิ หน้าที ข้อจํากัด และต้องผกูพัน ตาม
ข้อกําหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดงันี  

1.1 มีสิทธิและหน้าทีเช่นเดียวกบับคุคลธรรมดา เว้นแตส่ิทธิและหน้าทีทีจะพึงมี  
พึงได้ เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านัน ได้แก่ สิทธิในการหมนั การสมรส การรับบุตรบุญธรรม สิทธิ
และหน้าทีในครอบครัว เช่น การอปุการะเลยีงด ูและการให้การศึกษาแก่บุตร ผู้ เยาว์ และสิทธิใน
การทําพินยักรรม เป็นต้น  

1.2 การแสดงเจตนาหรือความประสงค์ในการทํากิจการใด ๆ ของ สถานศกึษาที 

เป็นนิติบคุคล ย่อมแสดงออกโดยผา่นทางผู้แทนของนิติบคุคล ได้แก่ ผู้บริหาร สถานศึกษา ดงันนั 

หากผู้บริหารสถานศกึษาได้แสดงเจตนาเกียวกบัการดําเนินกิจการของสถานศกึษา  

สําหรับการกระทําของผู้บริหารสถานศึกษาทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ภายนอก
นนัหากเป็นการกระทําตามอํานาจหน้าทีภายในขอบวตัถปุระสงค์เป็นเหตใุห้เกิดความ เสียหายแก่
บคุคลอืน สถานศกึษาจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายนันให้แก่  ผู้ ทีได้รับ
ความเสียหายแตส่ถานศกึษายงัสามารถใช้สิทธิไลเ่บียเอาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ เจ้าหน้าที
คนอืนทีก่อให้เกิดความเสียหายได้ซึงจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติความรับผิด ทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2539 แต่หากการกระทําใดเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก  เกิด
จากการกระทําทีไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรือ  อํานาจหน้าทีของสถานศึกษา ผู้ บริหาร
สถานศกึษา นนัจะต้องรับชดใช้คา่สินไหมให้แก่ผู้ ทีได้รับความเสียหายเอง  

1.3 ถ้าประโยชน์ได้เสียของสถานศกึษาทีเป็นนิติบคุคลขดักบัประโยชน์ได้เสีย  

ของผู้ บริหารสถานศึกษาซึงเป็นตัวแทนนิติบุคคลในกิจการอันใดอันหนึงก็ตาม  ผู้บริหาร
สถานศกึษา จะทําหน้าทีเป็นผู้แทนของสถานศกึษาในกิจการอนันนัไมไ่ด้  



 
 

2. อํานาจและหน้าทีของสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน  

นอกจากอํานาจหน้าทีของสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคลจะมีตามกฎหมายการศึกษาแล้ว  

สถานศึกษา ซึงเป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะของรัฐ  ต้องจัดการศึกษาและกระทํากิจกรรม
ตา่งๆ ของสถานศกึษาตามหลกัการให้บริหารสาธารณะของรัฐ ดงันี  

2.1 ความเสมอภาค ซึงเป็นหลกัสําคญัในการจดัทําบริการสาธารณะ ทงันี  

เนืองจากการจัดทําบริการสาธารณะมิได้จัดทําขนึเพือประโยชน์ของผู้หนึงผู้ ใดโดยเฉพาะ  แต่
กระทํา เพือประชาชนทุกคน  ดังนันประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับ
ผลประโยชน์จาก บริการสาธารณะอย่างเสมอกัน การจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน หน่วยงาน
ทางการศกึษาและ สถานศกึษาทกุแห่งต้องคํานึงถึงหลกัความเสมอภาค  

2.2 ความตอ่เนืองของบริการสาธารณะ เนืองจากบริการสาธารณะเป็นกิจการ ที  

จําเป็นสําหรับประชาชน หากหยุดชะงักประชาชนผู้ ได้รับบริการย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือ 

เสียหายได้ การจดับริการทางการศกึษาและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา จึงต้องดําเนินการไป 

อย่างตอ่เนืองมิให้หยดุชะงกั  

2.3 การปรับปรุงเปลียนแปลง บริการสาธารณะต้องมีการปรับปรุง เปลียนแปลงให้ 

ทนักบัความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ เพือให้สอดคล้องกบัความต้องการ ของประชาชนและ
ประโยชน์ของประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายภารกิจการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
ภารกิจของสถานศึกษา งานวิชาการเป็นภารกิจหลักโดยมีงานอืน ๆ สนับสนุน งาน

วิชาการ เมือสถานศกึษาเป็นนิติบคุคล สถานศกึษาจึงเกิดภารกิจในการบริหารงาน 4 ด้าน ดงันี  

 
1. การบริหารงานวชิาการ  

แนวคดิ  
งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ทีพระราชบัญญัติ 

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 มุง่ให้กระจายอํานาจ ใน
การบริหารจดัการไปให้สถานศกึษาให้มากทีสดุ ด้วยเจตนารมณ์ทีจะให้สถานศกึษาดําเนินการ ได้
โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน 

และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงจะเป็นปัจจัยสําคญัทําให้สถานศึกษา มีความ
เข้มแขง็ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน



 
 
การวดัผล ประเมินผล รวมทงัการวดัปัจจยัเกือหนนุการพฒันาคณุภาพนกัเรียน ชมุชน ท้องถิน ได้
อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  

          วัตถุประสงค์  
1. เพือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว รวดเร็วและ 

สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียน สถานศกึษา ชมุชน และท้องถิน  

12. เพือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมี  คณุภาพ
สอดคล้องกบัระบบประกนัคณุภาพการศกึษา และประเมินคณุภาพภายในเพือพฒันา ตนเองและ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก  

3. เพือให้สถานศกึษาพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจยั เกือหนนุ
การพฒันาการเรียนรู้ทีสนองความต้องการของผู้เรียน ชมุชน ท้องถิน โดยยึดผู้ เรียนเป็น สําคญัได้
อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  

4. เพือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  

สถานศกึษาและของบคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอืน ๆ อย่างกว้างขวาง  
ขอบข่าย/ภารกิจ  
21. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนความรู้  
4. การวิจยัเพือพฒันาคณุภาพการศกึษา  

5. การพฒันาสือ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา  

6. การพฒันาแหลง่เรียนรู้  
7. การนิเทศการศกึษา  

8. การแนะแนวการศกึษา  

9. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

10. การสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน  

11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอืน  

. การสง่เสริม สนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  

และสถานศกึษาอืนทีจดัการศกึษา  

 
 
 



 
 

2. การบริหารงานบุคคล  
14 แนวคดิ  

การบริหารงานบุคคลในสถานศกึษา เป็นภารกิจสําคญัทีมุง่สง่เสริมให้สถานศึกษา สามารถ
ปฏิบตัิงานเพือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพือดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกิด
ความคล่องตวัอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศกึษาได้รับการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญักําลงัใจ ได้รับการยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติ มีความมนัคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซงึจะสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา ของผู้ เรียน
เป็นสําคญั  

7วัตถุประสงค์  
1. เพือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง  รวดเร็ว เป็นไปตาม           

หลกัธรรมาภิบาล  

2. เพือสง่เสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ  ภารกิจที
รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ  

3. เพือสง่เสริมให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาปฏิบตัิงานเตม็ตามศกัยภาพ โดยยึดมนัใน
ระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  

4. เพือให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาทีปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้ รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมนัคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาของผู้เรียนเป็นสําคญั  

8ขอบข่าย/ภารกิจ  

1. การวางแผนอตัรากําลงัและกําหนดตําแหน่ง  
2. การสรรหาและการบรรจแุตง่ตงั  

 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ  
 4. วินยัและการรักษาวินยั  

 5. การออกจากราชการ  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. การบริหารงานงบประมาณ  
แนวคดิ  
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ  มี

ความคลอ่งตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ และบริหารงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทงัจดัหารายได้จาก
บริการมาใช้บริหารจดัการเพือประโยชน์ทางการศกึษา สง่ผลให้เกิดคณุภาพทีดีขนึตอ่ผู้ เรียน  

วัตถุประสงค์  
1. เพือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตวั โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  

2. เพือให้ได้ผลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ  
3. เพือให้สถานศกึษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรทีได้อย่างเพียงพอ และมี  

ประสิทธิภาพ  

ขอบข่าย/ภารกิจ  
1. การจดัทําและเสนอของบประมาณ  

1.1 การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศกึษา  

1.2 การจดัทําแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศกึษา  

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  

2. การจดัสรรงบประมาณ  

2.1 การจดัสรรงบประมาณในสถานศกึษา  

2.2 การเบิกจ่ายและการอนมุตัิงบประมาณ  

2.3 การโอนเงินงบประมาณ  

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ  
ดําเนินงาน  

3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน  

3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน  

4. การระดมทรัพยากร และการลงทนุเพือการศกึษา  

4.1 การจดัการทรัพยากร  
4.2 การระดมทรัพยากร  
4.3 การจดัหารายได้และผลประโยชน์  

4.4 กองทนุกู้ ยืมเพือการศกึษา  



 
 

4.5 กองทนุสวสัดิการเพือการศกึษา  

5. การบริหารการเงิน  

5.1 การเบิกเงินจากคลงั  
5.2 การรับเงิน  

5.3 การเก็บรักษาเงิน  

5.4 การจ่ายเงิน  

5.5 การนําสง่เงิน  

5.6 การกนัเงินไว้เบิกเหลือมปี  

6. การบริหารบญัชี  

6.1 การจดัทําบญัชีการเงิน  

6.2 การจดัทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

6.3 การจดัทําและจดัหาแบบพิมพ์บญัชี ทะเบียน และรายงาน  

7. การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์  

7.1 การจดัทําระบบฐานข้อมลูสินทรัพย์ของสถานศกึษา  

7.2 การจดัหาพสัด ุ 

7.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคณุลกัษณะเฉพาะและจดัซือจดัจ้าง  

7.4 การควบคมุดแูล บํารุงรักษา และจําหน่ายพสัด ุ 

 
4. การบริหารงานทัวไป  
แนวคดิ  
การบริหารงานทวัไปเป็นงานทีเกียวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กร การบริหารงานอืน ๆ 

บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพและเป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสานสง่เสริม 

สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนา
สถานศกึษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม สง่เสริมในการบริหารและการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา ตามหลกัการบริหารงานทีมุง่เน้นผลสมัฤทธิของงาน เป็นหลกัโดยเน้นความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรทีเกียวข้อง 
เพือให้การจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์  
1. เพือให้บริการ สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การ ปฏิบัติงานของ

สถานศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



 
 

2. เพือประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร และผลงานของสถานศกึษาต่อ สาธารณชน 

ซึงจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติทีดี เลือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุน การจัดการ
ศกึษา  

6 ขอบข่าย/ภารกิจ  

1. การดําเนินงานธรุการ  
2. งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพืนฐาน  

3. การพฒันาระบบและเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศ  

4. การประสานและพฒันาเครือขา่ยการศกึษา  

5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร  
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. การสง่เสริมสนบัสนนุด้านวิชาการ งบประมาณ บคุลากร และบริหารทวัไป  

8. การดแูลอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อม  

9. การจดัทําสํามะโนผู้เรียน  

10. การรับนกัเรียน  

11. การสง่เสริมและประสานงานการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

12. การระดมทรัพยากรเพือการศกึษา  

13. การสง่เสริมงานกิจการนกัเรียน  

14. การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา  

15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอืนทีจดัการศกึษา  

16. งานประสานราชการกบัเขตพืนทีการศกึษาและหน่วยงานอืน  

17. การจดัระบบการควบคมุภายในหน่วยงาน  

18. งานบริการสาธารณะ  

19. งานทีไมร่ะบไุว้ในงานอืน  

 

 

 

 

 



 
 

 

งานวจิัยทีเกียวข้อง 
งานวิจยัทีเกียวข้องได้แบ่งออกเป็น  สว่น กลา่วคือ งานวิจยัภายในประเทศ และงานวิจัย

ตา่งประเทศ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี 

 

งานวจิัยภายในประเทศ 
ทองอินทร์  วงศ์โสธร (2535 : 87-98) ได้ศึกษาภาวะผู้ นําของครูใหญ่และความภกัดีของ

ครู: ศกึษาเฉพาะกรณีของครูทีเป็นนกัศกึษาบริหารการศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ในปี 

2533 โดยการสํารวจข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ครูใหญ่ซึงมีพฤติกรรมผู้ นําทีแตกต่างกัน
ได้รับความภกัดีจากครูแตกตา่งกนั 

คมสนั  ชยัเจริญศิลป์ (2542 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความภกัดีต่อองค์การ
ของเจ้าหน้าทีกองตํารวจป่าไม้ ซึงปฏิบัติงานในกองตํารวจป่าไม้ในส่วนกลางและต่างจังหวัด 

จํานวน 360 ราย พบว่า พนักงานมีความภกัดีต่อองค์การ โดยมีทัศนคติทางบวกต่อกองตํารวจ    
ป่าไม้ และเห็นวา่เป็นองค์การทีมีเกียรติยศชือเสียง ได้รับการยอมรับจากประชาชน มีความมนัคง 
มีบทบาทสงูทางสงัคม และมีกฎระเบียบในการทํางาน 

พชัรินทร์  รอดพยนัตร์ (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล 

การเพิมคุณค่าในงานกับความภักดีต่อองค์การของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม พบว่า การเพิมคณุค่าในงาน มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกับ
ความภกัดีต่อองค์การของพยาบาลประจําการ ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์การของพยาบาล
ประจําการ 

จนัทนา  ประสงค์ศิลปกลุ (2547 : บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจัยเรืองแรงจูงใจ พฤติกรรมการ
ทํางานและความภกัดีของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สายงานระบบ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจ
ด้านผลตอบแทนในระดบัปานกลาง ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงานในระดบัมาก และด้านโอกาส 

ความก้าวหน้าในระดบัน้อย สว่นพฤติกรรมการทํางานอยู่ในระดบัปานกลาง และความภกัดีอยู่ใน
ระดบัมาก การทดสอบสมมติฐานเกียวกับพนักงานทีมีเพศและระยะเวลาในการทํางานแตกต่าง
กัน มีแรงจูงใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .05 แต่พบว่า แรงจูงใจกับ
พฤติกรรมการทํางาน แรงจูงใจกับความภกัดี มีความสมัพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 กล่าวคือ เมือพนักงานมีแรงจูงใจมาก จะทุ่มเทให้กับการทํางาน
มาก อีกทงัยงัมีความภกัดีตอ่ธนาคารมากด้วย 



 
 

รุจ  เจริญลาภ (2548 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาถึงปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความไว้วางใจภายใน 

องค์กร กรณีศกึษา บริษัท ซีเมนส์ จํากดั กลุม่ธรุกิจสือสารเคลือนที พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่น 

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยู่ระหวา่ง 26-30 ปี สถานภาพโสด มีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี มี 

ประสบการณ์ในการทํางานไมเ่กิน 5 ปี มีระดบัตําแหน่ง SG5-SG6 และอยู่ในแผนก Service 

พนกังานมีความไว้วางใจภายในองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พนกังานมีความสําเร็จใน 

ผลงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พนกังานมีความตรงไปตรงมาโดยรวมในระดบัปานกลาง 
และพนกังานมีการแสดงความเอาใจใสโ่ดยรวมในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัทีมีผลตอ่ความ 

ไว้วางใจภายในองค์กร ได้แก่ หน่วยงาน ความสําเร็จในผลงาน และการแสดงความเอาใจใส ่

ทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 

 สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู (  : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาแบบจําลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์การของอาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัของ
รัฐ พบวา่  ตวัแปรทีมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์การอย่างมนียัสําคญั
ทางสถิติได้แก่ ความพึงพอใจงาน บรรยากาศองค์การ และภาวะผู้นําเปลียนสภาพ 
 ฐาปะนี  จุลินทร (  : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพัน
องค์การของครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัพิจิตร พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่ความผกูพนัองค์การของ
ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตรได้แก่  ปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านนโยบาย และการ
บริหารงานของโรงเรียน ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน และปัจจยัด้านความภาคภมูิใจ
ในวิชาชีพ 
 สพุตัร  สมาหิโต (  : 1-12) ได้เขียนบทความเกียวกับ การกําหนดเป้าหมาย (Goal-

Setting) วา่การกําหนดเป้าหมายนนัเป็นเทคนิคทีสําคญัอย่างหนึงทีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
เช่น ในการศึกษา โดยวิธีสํารวจของนักจิตวิทยาการกีฬาทีทํางานกับนักกีฬาโอลิมปิกของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Olympic Athletes) พบว่า การกําหนดเป้าหมายเป็นเทคนิคทีสามารถ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากทีสดุทงัระหว่างโค้ชกับนักกีฬาเป็นรายบุคคลและโค้ชกับการให้
คําปรึกษาเป็นทีม (Gould, Tammen, Murphy, May, 1989) ในขณะที Orlick และ Partington 

(1988) ได้ทําการศกึษากบันกักีฬาโอลิมปิกของแคนาดา (Canadian Olympic Athletes) ก็ได้สรุป
การใช้เทคนิคการกําหนดเป้าหมายไว้เช่นกนัวา่นกักีฬาได้เกิดการพฒันาความสามารถทางทักษะ
ขนึอย่างเห็นได้ชดั 

 สธิุดา  ม่วงรุ่ง (  : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความภกัดีของพนักงานใน
องค์กร พบวา่ แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานระดบัมากทีสดุ ได้แก่ ความมนัคงในงาน และแรงจงูใจใน



 
 
การปฏิบตัิงานระดบัมากได้แก่ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในงาน การยอมรับนับ
ถือ โอกาสเจริญก้าวหน้า วิธีการบงัคบับญัชา คา่ตอบแทน และชีวิตความเป็นสว่นตวั  
 ณฐมนวรรณ  ศิริสขุชัยวฒุิ (  : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อคณุภาพของ
ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า ปัจจัยทีเกียวข้องกับระบบประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาและคณุภาพของระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ภาพรวม 
ตวัแปรปัจจัยต่างๆ มีคณุภาพอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ตวัแปรปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้าน
โครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านทรัพยากร คณุภาพของระบบ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาตามลําดบั  

พิมพ์ประภา  อมรกิจภิญโญ ( 1 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรืองอิทธิพลของระบบพีเลียง
ผา่นตวัแปรอิงฐานของงานทีมีตอ่คณุภาพการบริการและความภกัดีตอ่องค์กร: การศึกษาเพือเพิม
คณุภาพการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ในโรงพยาบาลเอกชน ผลการวิจัยทีสําคญัสรุปได้ดงันี 
1) การตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตขุองอิทธิพลของระบบพีเลียงผ่าน
ตวัแปรอิงฐานของงานทีมีตอ่คณุภาพการบริการและความภกัดีตอ่องค์การ พบวา่  รูปแบบมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ (x2=87.12; df=68; p=.059; GFI=.972; AGFI=.943; 

RMR=0.009) ตวัแปรในรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตอุธิบายความแปรปรวนในคณุภาพการ
บริการและความภกัดีตอ่องค์การได้ร้อยละ 76.1 และ 88.3 ตามลําดบั 2) การตรวจสอบความตรง
ของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองอิทธิพลของระบบพีเลียงผา่นตวัแปรอิงฐานของงานทีมีต่อ
คณุภาพการบริการและความภกัดีตอ่องค์การแบบมีอิทธิพลย้อนกลบัทางบวกจากความภกัดีต่อ
องค์การไปทีความผูกพันกับองค์การ พบว่า  รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิง
ประจักษ์และมีความคงทีของรูปแบบในระบบ (x2=106.826; df=86; p=.063; GFI=.966; 

AGFI=.946 and RMR=.039) ด้วยดชันีความคงทีซึงยอมรับได้ เท่ากับ .988 ตวัแปรในรูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุธิบายความแปรปรวนในคณุภาพการบริการและความภกัดีตอ่องค์การได้
ร้อยละ 51.5 และ 93.4 ตามลําดบั และ 3) ได้คูม่ือ “ระบบพีเลียง: คณุคา่ หลกัการ และแนวทาง” 

ศิริพร  เสริตานนท์ (  : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเกียวกับปัจจัยเชิงสาเหตทีุมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ   เจตจํานงคงอยู่   และความภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจบัพบวา่  1)  แบบจําลองปัจจัยเชิงสาเหตทีุพัฒนาขนึมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์  โดยมีค่าดชันีชีวัดความกลมกลืนทุกตวัผ่าน
เกณฑ์ตามทีกําหนด  chi-squaee=  387.666, df  =  344 , p = .051 , GFI = .982, AGFI = 

.970, RMR = .011  และ  RMSEA = .010   2)  ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และสิงอํานวย



 
 
ความสะดวกในมหาวิทยาลัย  ต่างส่งอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้อมผ่านประสบการณ์ใน       
มหาวิทยาลยัไปยงัความพึงพอใจ  เจตจํานงคงอยู่  และความภกัดีของนกัศกึษา 3) ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางตรงตอ่เจตจํานงคงอยู่และความภกัดี  ในขณะทีภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจ  ความภกัดีและประสบการณ์ในมหาวิทยาลยั  โดยทีเจตจํานงอยู่กับ
ความภกัดีและประสบการณ์ในมหาวิทยาลยักบัภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัต่างมีอิทธิพลย้อนกลบั
ต่อกันและกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  และ  4)  นักศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนทีมีขนาด  
ระดบัชนัปีทีศึกษา  และกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน  มีค่าเฉลียความพึงพอใจ  เจตจํานงคงอยู่  และ
ความภกัดีตอ่มหาวิทยาลยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
 มนสันนัท์  หตัถศกัดิ (  : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาภาวะผู้ นําเปลียนสภาพ และพฤติกรรม
การทํางาน : บทบาทการสง่อิทธิพลผา่นลกัษณะงานหลกั แรงจงูใจในการทํางาน ความผกูพันต่อ
เป้าหมายงาน และความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของผู้ อํานวยการโรงเรียนเอกชนสายสามญัใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ รูปแบบทีสร้างตามกรอบแนวคิดของ Piccolo and Colquitt เป็นการ
แสดงอิทธิพลของภาวะผู้นําเปลียนสภาพทีมีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีในองค์กร ผา่นตวัแปรสง่ผา่น  ตวั คือ ลกัษณะงานหลกั แรงจงูใจภายใน และความผกูพันต่อ
เป้าหมายงาน และได้เพิมตวัแปรส่งผ่านความพึงพอใจในการทํางาน พบว่า รูปแบบการวดัตาม
แนวคิด Piccolo and Colquitt และรูปแบบการวดัตามทีผู้ วิจยัได้ปรับปรุง (modify) มีค่าใกล้เคียง
กนัมาก แสดงวา่รูปแบบทงัสองรูปแบบมีความสอดคล้องกนักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เท่ากนั 
 วาสนา  พัฒนานันท์ชัย (  : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า ปัจจัยจูงใจ  ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ ด้านลกัษณะของ
งานทีปฏิบตัิ และอยู่ในระดบัปานกลาง  ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ และ
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีการงาน ตามลําดบั  ส่วนปัจจัยคําจุน อยู่ในระดบัมากทงั  
ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและความมันคง ด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบงัคบับญัชา และด้านนโยบายและการบริหาร ตามลําดบั 

 อริสา  สํารอง (  : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแบบจําลองความสมัพันธ์เชิงสาเหตขุอง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์การของบคุลากรฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ : องค์การทีเป็นสมาชิก
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีตรวจสอบความ
สอดคล้องทังหมดเป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์การได้รับ
อิทธิพลทางตรงมากทีสดุจากตวัแปรความผกูพนัตอ่องค์การ รองลงมา คือ คณุลกัษณะบคุลิกภาพ 



 
 
และคณุลกัษณะงาน และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตวัแปรความพึงพอใจในงาน ส่วนตวัแปร
พฤติกรรมผู้ นําการเปลียนแปลงมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีตอ่องค์การอย่างไมม่ีนยัสําคญัทางสถิติ 
 ชฏิล  นิมนวล (  : บทคดัย่อ) ได้ศึกษารูปแบบความสมัพันธ์เชิงโครงสร้างคณุธรรม
ของผู้บริหารสถานศกึษากบัความภกัดีตอ่องค์การของผู้รับบริการ พบวา่ ) คณุธรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานครมี  องค์ประกอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ยตุิธรรม ความซือสตัย์สจุริต ความมีสติสมัปชัญญะ การคํานึงผลประโยชน์ส่วนรวมสงูสดุ ความ
ประหยัด การมุ่งผลสมัฤทธิของงาน การมีวฒิุภาวะอารมณ์ การไม่เลือกปฏิบัติ ความอดกลัน 
ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ความขยนัหมนัเพียร และฉันทะความพอใจ ) ความภกัดีต่อองค์การ
ของผู้รับบริการ มี  องค์ประกอบ ได้แก่ ความมีชือเสียง ความสมัพันธ์ ความรู้สึก และความพึง
พอใจ ) รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่างคณุธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
ภักดีต่อองค์การของผู้ รับบริการ  มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
องค์ประกอบคณุธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อความภกัดีองค์การของผู้รับบริการ คือ 
ฉนัทะความพอใจ ความรับผิดชอบ ความยตุิธรรม การมุ่งผลสมัฤทธิของงาน การมีวฒิุภาวะทาง
อารมณ์ ความซือสตัย์สจุริต และการคํานึงผลประโยชน์สว่นรวมความสงูสดุ 

อํานาจ  เกิดอนนัต์ (  : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรืองโมเดลการสือสารผ่านสือมวลชนทีมี
ผลต่อความภักดีของผู้ บริโภคเบียร์อีโคโนมีในประเทศไทย ผลการวิจัย  พบว่า  (1)  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ในช่วง  21-30  ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
สถานภาพโสด  มีอาชีพไม่ระบุ  และมีรายได้ต่อเดือน  น้อยกว่า  10,000  บาท  ตามลําดบั  (2)  
ข้อมลูของปัจจยัด้านจิตวิทยามีคา่เฉลียความสําคญัระดบัสงู  สว่นการสือสารผา่นสือมวลชน  การ
ตดัสินใจซือ  และความภกัดีมีคา่เฉลียความสําคญัระดบัปานกลาง  (3)  ตวัแปรสงัเกตได้ใช้วดัตวั
แปรแฝงได้ตามคา่ทียอมรับ  (4)  ปัจจยัด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อการตดัสินใจซือ  ปัจจัย
ด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงตอ่ความภกัดี  ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้อม  โดยส่งผ่าน
การตดัสินใจซือต่อความภักดี  การสือสารผ่านสือมวลชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการตดัสินใจซือ  
การสือสารผ่านสือมวลชนมีอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านการตัดสินใจซือต่อความภักดี  การ
ตดัสินใจซือมีอิทธิพลทางตรงตอ่ความภกัดี  และการสือสารผา่นสือมวลชนไมม่ีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความภกัดี  และ  (5)  โมเดลการสือสารผ่านสือมวลชนทีมีผลต่อความภกัดีของผู้บริโภคมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี  โดยทศันคติเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัมากสดุ
ในปัจจยัด้านจิตวิทยา  สือกระจายเสียง  และสือสิงพิมพ์เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัมากสดุ



 
 
ในปัจจัยด้านการสือสารผ่านสือมวลชน  การค้นหาข้อมูล  และทางเลือกเป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคญัมากสดุในปัจจยัด้านการตดัสินใจซือ  และความชอบในตราสินค้าเป็นองค์ประกอบที
มีความสําคญัมากสดุในปัจจยัด้านความภกัดี 

อํานาจ  สาลีนกุลุ (  : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือง โมเดลคณุคา่เชิงความสมัพันธ์ทีมีต่อ
ความภกัดีของลกูค้ากลุม่โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยผลการวิเคราะห์  พบว่า  
1)  ผู้จดัการแผนกจัดซือส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  คณุค่าเชิงความสมัพันธ์  ความพึงพอใจ  และ
ความภักดี  มีความสําคัญในระดับมาก  และความไว้วางใจมีความสําคัญในระดบัปานกลาง      
2)  คณุคา่เชิงความสมัพนัธ์  ประกอบด้วยตวัแปรชีวดัราคาสินค้า  คณุภาพสินค้า  ระยะเวลาใน
การสง่ของ  ความรู้ของผู้ขาย  ระยะเวลาผลิตสินค้าออกสูต่ลาดของลกูค้า  การให้บริการ  บุคคลที
ติดตอ่  ความสมัพนัธ์  การจดัการข้อร้องเรียนของบริษัทผู้ จําหน่าย  และความน่าเชือถือของบริษัท
ผู้ จําหน่าย  ความพึงพอใจของลกูค้า  ประกอบด้วยตวัแปรชีวดัความพึงพอใจ  3  ด้าน  ได้แก่  
ด้านสินค้า  ด้านบริษัทผู้ จําหน่าย  และด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ จําหน่าย  ความไว้วางใจของลกูค้า  
ประกอบด้วยตัวแปรชีวัดความไว้วางใจ  2  ด้าน   ได้แก่  ด้านพฤติกรรม   และด้านทัศนคติ          
3)  คุณค่าเชิงความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางตรงกับความภักดีของลูกค้า  คุณค่าเชิง
ความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า  คุณค่าเชิงความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์ทางอ้อมกับความภักดีของลูกค้าผ่านความพึงพอใจของลูกค้า  คุณค่าเชิง
ความสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์ทางตรงกบัความไว้วางใจของลกูค้า  และคณุค่าเชิงความสมัพันธ์มี
ความสมัพนัธ์ทางอ้อมกบัความภกัดีของลกูค้าผา่นความไว้วางใจของลกูค้า 4)  โมเดลคณุค่าเชิง
ความสมัพนัธ์ทีมีผลตอ่ความภกัดีของลกูค้ากลุม่โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยนนั  
พบวา่  การสร้างความภกัดีของลกูค้ากลุม่โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยให้สงูขนึ
ผู้ประกอบการทีขายสินค้าควรให้ความสําคญักับการสร้างความพึงพอใจของลกูค้าด้านบริษัทผู้
จําหน่าย  และด้านความไว้วางใจลกูค้าควรให้ความสําคญักับการสร้างความไว้วางใจของลกูค้า
ด้านบุคคล  เมือใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู  พบว่าการสร้างความภกัดีของลกูค้าในแง่
พฤติกรรม  ผู้ประกอบการทีขายสินค้าการให้ความสําคญัใน  4  เรืองตามลําดบั  ดงันี  ราคาสินค้า  
บุคคลทีติดต่อ  ความรู้ผู้ขาย  และความน่าเชือถือของบริษัทผู้จัดจําหน่าย  และการสร้างความ
ภักดีของลูกค้าในแง่ทัศนคติ  ผู้ ประกกอบการทีขายสินค้าควรให้ความสําคัญใน  3  เรือง  
ตามลําดบัดงันี  ราคาสินค้า  คณุภาพสินค้า  และบคุคลทีติดตอ่   

ปฐมพงษ์  บําเริบ (  : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาโปรแกรมการบริหารงานลกูค้าสมัพันธ์ทีมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติ พฤติกรรม ความจงรักภกัดี และความพึงพอใจของผู้บริหาร ในธุรกิจการ



 
 

 

ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลือนทีเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างการทํา
โปรแกรมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริหารในการใช้บริการของแต่ละ
เครือข่ายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั และมีระดบัความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

อภินนัท์  ทรัพย์ธนมนั ( 4 : บทคดัย่อ)ได้ศกึษาเกียงกบั อิทธิพลของสว่นประสมในการ
ดําเนินงานทางการตลาดและภาพลกัษณ์ในโรงเรียนทีมีต่อความภกัดีของผู้ปกครองโรงเรียน
เอกชน  ผลการวิจยัสรุปวา่ 1) โดยภาพรวมโรงเรียนเอกชนทีเปิดสอนระดบัอนบุาลถึงมธัยมศึกษา
ปีที 6 ในเขตพืนทีทีทําการศกึษา  โรงเรียนดําเนินงานทางการตลาดในระดบัทีผู้ปกครองพอใจใน
ทกุด้าน  โดยสว่นประสมในการดําเนินงานทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในอนัดบัสงู  ในส่วน
ของภาพลกัษณ์โรงเรียน พบวา่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่รับรู้เกียวกับภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในระดบั
พอใจทุกด้าน  โดยด้านเอกลกัษณ์ขององค์กรอยู่ในอันดบัสงูสดุ  และความภกัดีของผู้ปกครอง 
พบวา่ ความภกัดีของผู้ปกครองสว่นใหญ่อยู่ในระดบัพอใจทกุด้าน  โดยด้านเจตคติใฝ่สมัพันธ์อยู่
ในอนัดบัสูงสดุ 2) ส่วนประสมในการดําเนินงานทางการตลาด  ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน  และ
ความภักดีของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกัน  เมือจําแนกตามขนาดโรงเรียน           
3) ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมในการดําเนินงานทางการตลาดและภาพลกัษณ์โรงเรียนมี
ความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.01 4) ส่วนประสมในการดําเนินงานทาง
การตลาดและภาพลกัษณ์ของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนใน
ภาพรวม  โดยมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันของโรงเรียนทกุขนาด 

จักรพันธ์  กิตตินรรัตน์ ( 4 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเรือง พหุปัจจัยของความภกัดีของ
ลกูค้ากลุม่เจเนอเรชนัวายตอ่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีในกรุงเทพมหานครผลการศกึษา  พบว่า
ความภกัดีของลกูค้ากลุม่เจนเนอเรชนัวายตอ่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีนนัจะขนึอยู่กับอิทธิพล
ของภาพลกัษณ์ของผู้ให้บริการ  คณุภาพ  ความสมัพันธ์  และคณุภาพบริการตามลําดบั  โดยตวั
แปรดงักลา่วมีอิทธิพลตอ่ความภกัดีของลกูค้าในระดบัสงู  ชีให้เห็นวา่ถ้าผู้ให้บริการมีภาพลกัษณ์ที
ดี  มีสมัพนัธภาพทีดีกับลกูค้า  และมีบริการเป็นเลิศ   ลกูค้ากลุ่มเจเนอเรชันวายจะมีความภกัดี
เพิมขนึด้วย 

ชิตวร  ลีละผลิน ( 5 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือง องค์ประกอบของปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดของผู้ปกครองทีสง่ผลตอ่ความภกัดีในธรุกิจในโรงเรียนเอกชนระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน 
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า  เมือวิเคราะห์ความสมัพันธ์โดยใช้ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson’s  correlation coefficient)  พบว่า  องค์ประกอบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด



 
 

 

ของผู้ปกครองทีสง่ผลตอ่ความภกัดีในธรุกิจโรงเรียนเอกชนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับความภกัดี
ของผู้ปกครองทีสง่ผลตอ่โรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั  .05  โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู  และเมือสร้างสมการความสมัพันธ์โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (multiple  regression  analysis)  พบว่า  องค์ประกอบทัง  4  
องค์ประกอบสามารถอธิบายความผนัแปรของความภกัดีในธุรกิจโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐานได้ร้อยละ 61.9  และค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานของการพยากรณ์  (SE.est)  
เท่ากับ  0.447 โดยองค์ประกอบด้านความผูกพัน  (COM)  เป็นองค์ประกอบทีมีนําหนัก
ความสมัพนัธ์ตอ่ความภกัดีของผู้ปกครองมากทีสดุ  รองลงมาคือด้านความเชือมนั  (TRU)  ความ
พึงพอใจ  (SAT)  และคณุคา่การรับรู้  (PER)  ตามลําดบั 
 โดยมีสมการความสําคญัเป็นดงันี 

LÔy = -0.982 + 0.360 (TRU) + 0.276 (SAT) + 0.185 (PER) + 0.408 (COM) 

ขวญัชัย  สขุศรีวิไลกุล (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรืองประสิทธิผลความสมัพันธ์ตรา
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยต่อความภักดีของผู้ บริโภคไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพือศึกษา                    

1) คณุลกัษณะตราสินค้าในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย  2)ปัจจัยทีมีความสมัพันธ์ต่อตรา
สินค้าในอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ไทยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
ผู้ผลิตและตวัแทน จําหน่ายสินค้าในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย  จํานวนทงัสิน 268 และ
ผู้บริโภคสินค้าในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย จํานวนทงัสิน 400 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 14.0 และ AMOS Version 6.0 โดยใช้ค่าสถิติ อนัได้แก่  การ       
แจกแจงความถี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลียเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า
คณุลกัษณะตราสินค้าในอตุสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ไทยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ ผลิต ตัวแทน
จําหน่าย และผู้บริโภคสินค้าในอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ไทยตา่งเห็นวา่ตราสินค้าอิเลก็ทรอนิกส์
มีคณุลกัษณะทีดีทงัในด้านการ แนะนําหุ้นส่วนและการดําเนินงานทางการตลาดต่อตราสินค้า 

อิเล็กทรอนิกส์และโดยภาพรวมและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ผลิต /ตวัแทนจําหน่าย ในด้าน อาย ุ

การศกึษา ประสบการณ์ ทางธรุกิจมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุ่อตราสินค้าขณะทีในกลุ่มผู้บริโภค
พบว่าการศึกษาและประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อตราสินค้าในอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ไทย  

 

 



 
 

 

 
งานวจิัยต่างประเทศ 

ฮอย และวิลเลียม (Hoy and Willams, 1971, อ้างถึงใน ทองอินทร์  วงศ์โสธร, 2535 : 89) 

ได้ศึกษาความภกัดีของครูต่อครูใหญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนาเครืองมือขนึจากการปรับปรุง
แบบสอบถามของโบและสก็อต (Blau and Scott) และของ Murray and Correnblem ตอ่มา ฮอย
และลี (Hoy and Rees) ได้ใช้เครืองมือนีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภกัดีของครูและ
พฤติกรรมของครูใหญ่ ซึงพฤติกรรมทีศึกษาคือ 1) พฤติกรรมแบบริเริมเสริมสร้าง 2) พฤติกรรม
แบบถนอมนําใจ 3) ความเป็นอตัตาธิปไตย 4) ความสามารถในการผลกัดนั และ 5) ความมี
อารมณ์ไมเ่อนเอียง 

แฮคแมน และโอลแฮม (Hackman and Oldham, 1975 : Abstract) ศึกษาตวัแปรทีมี
อิทธิพลตอ่ความเกียวข้องผกูพนักบังาน (Job Involvement) จากผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะงาน 

(Job Characteristics) ได้แก่ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) ความหลากหลายของงาน 

(Skill Variety) ความมีเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) และความสําคัญของงาน (Task 

Significant) มีอิทธิพลต่อความเกียวข้องผกูพันกับงาน นอกจากนีพฤติกรรมการตรวจตราดแูล 

(Supervisory Behaviors) มีอิทธิพลต่อความเกียวข้องผกูพันกับงาน (Lance, 1991) การมี       
ส่วนร่วม (Participation) (Smith and Brannick, 1990) และความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น
แรงจูงใจภายในก็มีผลต่อความเกียวข้องผกูพันกับงาน  (Gardner, Dunham, Cummings and 

Pierce, 1989) การจริยธรรมแบบโปรแตสแตนท์ (Protestant Ethic) ยังมีผลต่อความเกียวข้อง
ผกูพนักบังาน (Brockner, Grover and Blonder, 1988) 

พีร์ซ (Pearce, 1997 : Abstract) ศึกษาพบว่า ลกูค้าทีมีความซือสตัย์จะมีความเชือใจ
และไว้วางใจ (Trust) ตลอดจนมีความพึงพอใจ (Satisfaction) การสร้างความซือสตัย์ของลกูค้าจะ
เป็นเรืองของการให้ผลประโยชน์ในด้านอารมณ์และความรู้สึก (Affection)  ดงันนั ความพึงพอใจ
ของลกูค้าอาจมีความสมัพนัธ์กบัความซือสตัย์ของลกูค้า นํามาซึงความภกัดี ไมไ่ด้ดจูากพฤติกรรม
แตด่จูากทศันคติของลกูค้า (Attitudes) ดงันนั พฤติกรรมการซือซําอาจไมม่ีความสมัพนัธ์กบัความ
ซือสตัย์ของลกูค้า นอกจากนียังได้ศึกษาพบว่า ลกูค้าทีมีค่าต่อธุรกิจมากทีสดุคือลกูค้าทีมีความ
ซือสตัย์ตอ่ตราสินค้าอย่างมากและเป็นผู้ทีใช้สินค้าในปริมาณทีมากด้วย ดงันนัโปรแกรมการตลาด
ใดๆ ทีมุ่งสร้างความซือสตัย์ของลกูค้า จะต้องมุ่งไปทีลกูค้า  กลุ่มทีมีความซือสตัย์ต่อตราสินค้า
และลกูค้ากลุม่ทีซือสินค้าในปริมาณมาก นนัคือกําไรระยะยาวจะเกิดจากโปรแกรมการสร้างความ
ซือสตัย์ของลกูค้าการทีนกัการตลาดต้องการสว่นแบ่งตลาดจึงทําให้หลายคนมองว่าความซือสตัย์
ของลกูค้า เป็นเครืองมือในการเพิมยอดขายและปกป้อง ส่วนแบ่งตลาด และต้องใช้สิงจูงใจต่างๆ 



 
 

 

ในการสร้างความซือสตัย์ของลกูค้า อย่างไรก็ตามความซือสตัย์ของลกูค้าเป็นสิงทีเกิดขึนยากกว่า
การทีลกูค้าไปซือสินค้าทีร้านนนัเป็นประจํา 

 เบลลาเวอร์ และเจนทรี (Bellaver R. F. and J. Gentry, 2001 : Abstract) ได้ศึกษาวิจัย
เรืองการสอนทางธรุกิจ จริยธรรมด้าน IT ในงานวิจัยนี ได้อธิบายถึงงานวิจัยและบทสรุปเกียวกับ
การเพิมขึนของจริยธรรม แนวทางปฏิบัติในด้านธุรกิจวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การปรับตัวใน
โปรแกรมระดบัปริญญาโท สภาพการณ์ของหลกัเกณฑ์ทีมีความหลากหลายของจริยธรรม และ
การรวบรวมหลกัเกณฑ์ในด้านธรุกิจ และการศกึษาของโลก ได้มีการนํามาอธิบายกัน ด้วยเทคนิค
และการปะติดปะตอ่ได้ถกูนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิด้านจริยธรรม  

เฮนนิง-ธรูรัว และคณะ (Thorsten Henning-Thuran and others, 2001 : Abstract) ได้
ศึกษาวิจัยเรืองรูปแบบการบริหารจัดการความภักดีของนักเรียนการวิจัยครังนี ผู้ วิจัยนําเอา
ความสมัพนัธ์ ด้านคณุภาพ เป็นปัจจยัขบัเคลือนรูปแบบความภกัดีของนักเรียน ด้วยการรวบรวม
ทบทวนวรรณกรรมทางด้านการศกึษาและทางด้านการตลาด  งานวิจยันียงัได้แสดงถึงตวัแปรสอง
ตวัแปร ทีเป็นปัจจยัสําคญัทําให้นกัเรียนเกิดความภกัดี ได้แก่ปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการด้าน
การเรียนการสอน (the quality of teaching service) เป็นการรับรู้ของนักเรียน และปัจจัยด้าน
ความผกูพนัทางด้านอารมณ์ทีเกิดขนึจากประสบการณ์ทีได้รับจากสถานศกึษาของนกัเรียน  ผลที
ได้ชีให้เห็นวา่ผลกระทบความความภกัดีเกิดจากการให้บริการทีมีคณุภาพ เป็นสองเท่าของความ
ผกูพนัของนกัเรียนตอ่สถานศกึษา และควรทีจะพฒันาความภกัดีให้ได้ผลทีสงูขนึ 

 ว่อง และดีน (Amy Wong and Alisson Dean, 2002 : Abstract) ได้ศึกษาผลทีเกิดขนึ
จากการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ทีต้องการเป็นอิสระจากกฎระเบียบ และการลงทุนตรงจากต่างชาติ
สองทศวรรษทีผา่นมาอิทธิพลของการเติบโตเกิดขนึอย่างน่าตืนเต้น เกิดการปกป้องผู้บริโภคขนึใน
ประเทศจีน อันเนืองมาจากมีประชากรจํานวนมหาศาล ความเป็นไปได้ของตลาดประเทศจีน 
ผู้บริโภคเกิดความชอบมากกว่าความเข้าใจ และพฤติกรรมการชอบ ทําให้เกิดการทําวิจัยครังนี  
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแสดงวา่ การปรับตวัด้านบริการ การปรับตวัด้านลกูค้า ความรู้สึก
ด้านราคา เป็นตวัพยากรณ์ ทงัคณุค่าทีได้รับและความภักดีของลูกค้า  สิงสําคญัทีเป็นส่วนที
ค้นพบคือ ผู้จดัการสามารถใช้ลกัษณะเฉพาะตวัทีตรงประเดน็ของร้านค้า เป็นไปได้ทีจะขยาย และ
กลายเป็นร้านค้าทีประสบความสําเร็จได้ 
 ออลเซน (Sevein Otta Olsen, 2002 : Abstract) ได้ศึกษางานวิจัยโดยแนวทางประเมิน
ทางเลือกในการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทีลกูค้าได้รับ คุณค่าจากคุณภาพ ความ       
พึงพอใจของลกูค้า และความภกัดีของลกูค้าทีกลบัมาซือซํา  ผู้ วิจยัใช้วิธีการวดัโครงสร้างด้วยการ



 
 

 

สร้างกรอบด้านทศันคติ ทงัเปรียบเทียบผลและไม่เปรียบเทียบผล  ในงานวิจัยนียังถูกค้นพบและ
เป็นทียอมรับเป็นอย่างดี ด้านความสมัพนัธ์ทีเข้มแขง็ถกูนํามาใช้ในการวดั ระหวา่งคณุภาพ ความ
พึงพอใจ และความภักดี พบว่าทัศนคติทีส่งต่อสินค้า  เมือเขาได้ถูกปฏิบัติทีเป็นการประเมิน
เฉพาะตวั ด้วยความเอาใจสามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์ได้เป็นอย่างดี  การวิจยัครังนียงัค้นพบ 
และแนะนําวา่ คณุภาพ (quality) ความพึงพอใจ (satisfaction) และความภกัดี (loyalty) ควรวดั
ภายในกรอบของความสมัพนัธ์ในด้านทศันคติ 
 จลูนัเดอร์ และโซเดอร์ลนัด์ (Julander and Soderlund, 2003 : Abstract) ได้ศึกษาวิจัย
และพบว่า อิทธิพลของความพึงพอใจของลูกค้า สามารถยืนยันได้ ด้วยการกลับมาซือซํา และ
ทศันะคติความภกัดีมีอืนๆ อีกมากมาย อปุสรรคการเปลียนแปลงมีอิทธิพลทําให้เกิดตวัแปรหลาย
ตวั อย่างไรก็ตาม ประเดน็ทีผู้ วิจยัให้ความสําคญั และมีวตัถุประสงค์เพือให้เกิดการเปลียนแปลง
อปุสรรคทีสามารถมองเห็นทงัในด้านบวกและด้านลบ ได้ทําการทดสอบอิทธิพลจากความพึงพอใจ
ของลกูค้า  ความตงัใจในการซือซํา และทัศนะคติความภกัดีของลกูค้า การวิเคราะห์ใช้โปรแกรม   
ลิสเรล (LISREL) ซึงเก็บข้อมลูตา่งๆ จากประสบการณ์ทีมีอิทธิพลในด้านบวก จากความพึงพอใจ
ของลกูค้า และลกูค้าทีมีทศันคติทีดี โดยทีอิทธิพลด้านบวก ได้จากความตงัใจกลบัมาซือซํา   
 เวห์บี ซีลิก (Vehbi Celik, 2012 : Abstract) ได้ศึกษาภาวะผู้ นําทางด้านศีลธรรม ใน
สถานศึกษา (Moral leadership in school organization) พบว่า ภาวะผู้ นําในการบริหารได้นํา
ประเดน็ใหม่ๆ  ทางด้านการบริหาร  จะเห็นได้วา่ภาวะผู้ นําทางด้านศีลธรรมเป็นแนวทางหนึงทีให้
ความสําคัญในด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การเรียนการสอน และการปฏิรูปภาวะผู้ นํา ซึงมีความ
แตกตา่งจากภาวะผู้นําด้านอืนๆ เพราะภาวะผู้นําทางด้านศีลธรรมนีขนึกบัอํานาจหน้าที  อีกทงัยัง
เป็นกระบวนการในการสร้างรูปแบบ การพัฒนาคณุค่าทางด้านศีลธรรม หลกัการต่างๆ และการ
นําผู้ อืนให้ปฏิบตัิตามในสิงทีเกียวข้องกบัคณุคา่ทางด้านศีลธรรม  ดงันนั ผู้บริหารสถานศกึษาทีไม่
มีความชดัเจนในด้านศีลธรรม จะทําให้เกิดความสบัสนวุน่วาย และความเสือมศรัทธาได้ ซึงจะทํา
ให้องค์กรของสถานศกึษานนัไมน่่าเชือถือ และความวุน่วายก็จะเกิดขนึได้ในสถานศกึษา 

 โรนลัด์ ฟีสเชอร์ (Ronald Fischer, 1997 : Abstract) ได้ศึกษาเรืองรางวลัความภกัดีของ
พนักงาน เ ป็นแนวทางทียุติธรรมสําหรับองค์การ (Rewarding employee loyalty: an 

organizational justice approach) พบว่า ความผูกพันในระดับสูงเป็นสิงสําคัญสําหรับ
ความสําเร็จ และความเจริญก้าวหน้าขององค์การ  อย่างไรก็ตาม ไมม่ีงานวิจยัทีเน้นการยอมรับใน
องค์การ และการให้รางวลับคุลากรทีมีความผกูพนั และความภกัดีต่อองค์การแต่อย่างใด  ดงันนั 
จากงานวิจยัทีเกียวข้องในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรองักฤษ นิวซีแลนด์ และเยอรมนั ทีให้



 
 

 

การยอมรับต่อผลกระทบในการให้รางวัลสําหรับการทํางานทีแสดงถึงความภกัดี  โดยเฉพาะ     
อย่างยิง รูปแบบทีใช้ในการให้รางวลัสําหรับความภกัดี คือ การประเมินด้านความยตุิธรรม ซึงเป็น
สง่ผลทําให้เกิดความพึงพอใจตอ่การทํางาน และความผกูพนัตอ่องค์การ โดยใช้สถิติโครงสร้างเชิง
สาเหตทีุสนบัสนนุรูปแบบทีค้นพบนีได้เป็นอย่างดี 

 
สรุป 

 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทีเกียวข้อง สรุปได้ว่า ความภกัดีต่อองค์การ และความ

ผกูพนัตอ่องค์การจะมีผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็น
อย่างมากซึงผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องตระหนกัให้ความสนใจและเห็นความสําคญัเป็นอย่างสงู 

จะต้องมีวิธีการบริหารจดัการเพือเป็นแรงกระตุ้นให้บคุลากรในองค์การเกิดความภกัดีต่อองค์การ
สงู เพือความศรัทธายอมรับเป้าหมายคา่นิยมองค์กร มีความทุ่มเท เตม็ใจ เสียสละเวลาให้องค์การ 
และมีความภกัดีต้องการทีจะดํารงเป็นสมาชิกขององค์การ เพือให้สถานศึกษาบรรลวุตัถุประสงค์
ตรงตามเป้าหมายทีกําหนดไว้จนเป็นทียอมรับนบัถือของผู้ปกครองและชมุชนในท้องถินนนั 
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บทที  3 

 
การดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจัยเรือง การวิเคราะห์ตัวบ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานนี  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed - method research) โดยมี
วตัถปุระสงค์ คือ 1) เพือทราบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน  2) เพือทราบรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน และ ) เพือทราบผลการยืนยนัรูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน ซึงเป็นการวิจยัโดยใช้สถานศึกษาเป็น
หน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  ผู้ วิจยัได้กําหนดขนัตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการ
วิจยั  ดงันี 

 

ขนัตอนการดําเนินการวจิัย 
 

เพือให้การดําเนินการวิจยัดําเนินไปสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  ผู้ วิจยัได้กําหนดขนัตอน
การดําเนินงานไว้  3  ขนัตอน  ดงันี 

ขนัตอนที  1  การจัดเตรียมโครงการวจิัย   
ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อ

องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงรวบรวมจากเอกสาร  ผลงานวิจัย  หนังสือ  
บทความวิชาการ  วารสารและเวบ็ไซต์ตา่ง ๆ  โดยทําการวิเคราะห์เอกสาร   ทฤษฏีเกียวข้องทงัใน
และตา่งประเทศ  นอกจากนียงัได้จากการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ซึงเป็นบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน   จากนนันําผลทีได้จาก
การศึกษามาจัดทําโครงร่างงานวิจัย  แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษา 
กรรมการควบคมุควบคมุวิทยานิพนธ์  ผู้ทรงคณุวฒุิ  และเสนออนมุตัิโครงร่างงานวิจยั จากบณัฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ขนัตอนที  2  ขนัการดาํเนินการวจิยั   
การดําเนินการวิจยั เป็นขนัตอนการศกึษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิดเพือสร้างและ

พฒันาเครืองมือ นําไปทดลองใช้ ปรับปรุงคณุภาพ นําเครืองมือทีพฒันาแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุม่



 
 

 

 

ตวัอย่าง  นําข้อมูลทีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมูล  ซึงมี
รายละเอียดของขนัตอนในการดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี 

1.  ศกึษาค้นคว้าตวัแปรเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน  ผู้ วิจยักําหนดวิธีดําเนินการวิจยั  ดงันี 

1. 1 ศึกษา วิเคราะห์  และสรุปวรรณกรรมทีเกียวข้องกับความภักดีต่อองค์การ   
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนัพืนฐาน  รวมถึงงานวิจยัทงัในและตา่งประเทศ 

1.2  นําข้อสรุปทีได้มาสงัเคราะห์ (content synthesis) เป็นองค์ความรู้เกียวกับความ
ภกัดีตอ่องค์การเพือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured  interview) 

1.3 นําแบบสมัภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (semi-structured  interview)  ทีได้รับ
คําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาและจากผู้ ทรงคุณวุฒิแล้ว  ไปสัมภาษณ์ผู้ เ ชียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน  9 คน  โดยแบ่งนกัการศกึษาระดบันโยบาย  จํานวน  3  คน  นักการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา  จํานวน  3  คน  และผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  3  คน  ใช้วิธีการสมัภาษณ์
แบบปฏิสมัพันธ์ (interactive  interview)  โดยผู้ วิจัยใช้วิธีคดัเลือกผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ
แบบเจาะจง (purposive method)  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ซึงผู้ เชียวชาญ
จะต้องสําเร็จการศกึษาด้านการบริหารการศึกษา  มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา  และ
เป็นทีรู้จกัในวงวิชาการหรือการบริหารการศกึษา  โดยผู้ วิจัยมีเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เชียวชาญให้มี
คณุสมบตัิ  ดงันี   

นกัการศกึษาระดบันโยบาย จะต้องมีคณุสมบตัิ  ดงันี 

1.  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการบริหารการศกึษา    
2.  เป็นผู้บริหารสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

3.  เป็นผู้ทีได้รับการยอมรับในแวดวงการศกึษาขนัพืนฐาน 

ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี 

1.  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการบริหารการศกึษา    
2.  มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศกึษาอย่างน้อย  5  ปี    

1.3  นําบทสรุปตวัแปรด้านความภกัดีตอ่องค์การจากการวิเคราะห์เอกสารและการ
สมัภาษณ์มาสงัเคราะห์  (content  synthesis) เพือนําไปสร้างเป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม 

2.  การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน ผู้ วิจยักําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั  ดงันี 



 
 

 

 

2.1 นําตัวแปรทีเกียวกับความภักดีต่อองค์การมาพัฒนาเป็นเครืองมือการวิจัยคือ  
แบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire)    

2.2 ตรวจสอบคณุภาพเครืองมือการวิจัย  โดยตรวจสอบความเทียงตรง (validity)  
ด้วยดชันีความสอดคล้องของผู้ เชียวชาญการวิเคราะห์แบบสอบถาม  จํานวน  5  คน  ทีเรียกว่า  
IOC (Index  of  Item  Objective  Congruence)  ซึงพิจารณาค่า  IOC  ทีมีค่ามากกว่า  0.50  
ขนึไป 

2.3 การทดลองใช้เครืองมือการวิจยั  (try out)  กบักลุม่ตวัอย่างทีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง
เดียวกบัการวิจยัครังนี  จํานวน  10 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศกึษา จํานวน  2  

คน และครูผู้ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน จํานวน  2  คน รวมผู้ ให้ข้อมลูทงัสิน  40 คน   
นําข้อมลูทีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความเชือมนั (reliability)  ของแบบสอบถามด้วยการคํานวณ
คา่สมัประสิทธิแอลฟา ( -coefficient) ด้วยสตูรสมัประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  
alpha coefficient) (Lee J. Cronbach, 1984 : 126) ได้คา่ความเชือมนัเท่ากนั .  

2.4  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  

analysis)  คือ  สถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานทัวประเทศ  
จํานวน  28,887  โรงเรียน  โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งประเภท   (stratified  

random sampling) ได้กลุ่มตวัอย่างทงัสิน 11  โรงเรียน รวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ปัจจัย 
(factor  analysis) เพือได้ตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน 

                  . การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
. การยืนยันตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั

พืนฐาน   นําตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐานไป
ตรวจสอบด้วยวิธี โดยผู้เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน    คน  ได้พิจารณาประเด็นด้วยความ
ถกูต้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และการนําไปใช้ประโยชน์  พร้อมทงัให้ข้อเสนอแนะ  
ข้อวิพากษ์  เพือปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบทีเหมาะสม  รายละเอียดและขนัตอนการดําเนินการ
วิจยัข้างต้น  สามารถสรุปตามแผนภมูิที   

 

 

 

 



 
 

 

 

ขนัตอนการ
ดําเนินการ 

 กระบวนการ  ผลทีได้ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

   
 
 
 

 

 

 

ขันที 1 

ศึกษาค้นคว้าตวัแปร
ความภกัดีต่อองค์การ
ของบคุลากรใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวข้อง
กบัความภกัดีต่อองค์การ 

สมัภาษณ์ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวฒุิ
เกียวกบัตวัแปรความภกัดีต่อองค์การ 

ตวัแปรความภกัดีต่อ
องค์การของบคุลากร
ในสถานศึกษาขนั

พนืฐาน 

ขันที  2 
วเิคราะห์ตวับง่ชีปัจจยั
ของความภกัดีต่อ

องค์การของบคุลากร
ในสถานศึกษาขนั

พนืฐาน 

สร้างเครืองมือ 

(แบบสอบถามความภกัดีต่อองค์การ) 

ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

- Validity  โดยใช้ IOC 

- Reliability 

เก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่าง 

วเิคราะห์องค์ประกอบความภกัดี 

ต่อองค์การโดยการใช้ 

Exploratory Factor Analysis 

ร่างรูปแบบความสมัพนัธ์ของ
ตวับง่ชีของปัจจยัความภกัดี
ต่อองค์การของบคุลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ขันที 4 
ยืนยนัรูปแบบตวับง่ชีของ
ปัจจยัความภกัดีต่อ

องค์การของบคุลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตรวจสอบความตรงเชิงสอดคล้องของตวั
บง่ชีปัจจยัความภกัดีต่อองค์การโดยวธีิการ 

ยืนยนัโดยใช้ผู้เชียวชาญ 
 

ยืนยนัรูปแบบตวับง่ชีของ
ความภกัดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศึกษา 

ขนัพนืฐาน 

ขันที 3 
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์
แบบคาโนนคิอล 

(Canonical 

Correlation Analysis) 

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบบคาโนนคิอล 
(Canonical Correlation Analysis) 

 

แผนภมูิที  3  ขนัตอนการดําเนินการวิจยั 
 



 
 

 

 

ขนัตอนที 3  การรายงานผลการวจิัย 
ผู้ วิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมลู  สรุปข้อค้นพบทีได้จากการวิจัย  อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ  จากนนัจดัทําร่างรายงานผลการวิจัยนําเสนอคณะกรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องตามทีคณะกรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์
เสนอแนะ  จดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั  เพือขออนุมตัิเป็นส่วนหนึง
ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษาตอ่ไป 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

เพือให้งานวิจัยครังนีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
รายละเอียดเกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั  ซึงประกอบด้วยแผนแบบของการวิจยั   ประชากร   และกลุ่ม
ตวัอย่าง   ตวัแปรทีศกึษา  การสร้างเครืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมลูและสถิติทีใช้ในการวิจัยตาม
รายละเอียด ดงันี 

 

แผนแบบการวจิยั 
 

การศกึษาวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (descriptive    research) โดยเป็นแบบแผน 
กลุ่มตวัอย่างเดียว  ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one - shot, non - experimental  

case studies design) ดงัแผนแบบการวิจยัได้ดงัแผนภมูิที 4 
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แผนภมูิที     แผนแบบการวิจยั 
 



 
 

 

 

 

เมือ       R     หมายถึง     กลุม่ตวัอย่างทีได้จากการสุม่สถานศกึษาสงักดั                  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

X      หมายถึง    ตวัแปรทีศกึษา ได้แก่  ข้อมลูพืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามและตวัแปรทีเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยั
ความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

O      หมายถึง   ข้อมลูทีได้จากการศกึษา 

 

 
ประชากร 

ประชากรทีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครังนีใช้โรงเรียน
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา จํานวน  ,  โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis)  
 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีจากตารางประมาณการขนาด
ตวัอย่างของยามาเน่  (Yamane) ทีระดบัความเชือมนั 90% และให้ความคลาดเคลือนของผลการ
สุม่ไมเ่กินร้อยละ 10 (±10%)  
 
การเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจัยเ ลือกตัวอย่างโดยวิ ธีการเ ลือกตัวอย่างแบบหลายขันตอน  (Multi-Stage 

Sampling) โดยในแตล่ะขนัตอน เลือกตวัอย่างแบบ Cluster Sampling รวม  ขนัตอนตอ่ไปนี 
1. จําแนกโรงเรียนทวัประเทศ ตามเขตตรวจราชการ จํานวน 19 เขต 
2. เลือกจงัหวดัในแตล่ะเขตตรวจราชการ เขตละ 1 จงัหวดั จํานวน 19 จงัหวดั 

3. เลือกเขตพืนทีการศกึษาในแตล่ะจงัหวดั  จงัหวดัละ 1 เขต จํานวน 19 เขต 

4. เลือกโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาในแตล่ะเขตพืนที โดย
เลือกเขตพืนทีการศกึษาละ 6 โรงเรียน  



 
 

 

 

. ได้กลุม่ตวัอย่างจากเขตพืนทีการศกึษาละ 6 โรงเรียน  ซึงมี  เขตตรวจราชการ รวม
ทงัสนิ  โรงเรียน 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

 ในแตล่ะโรงเรียนกําหนดผู้ให้ข้อมลูโรงเรียนละ  คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงละ  คน และครู
โรงละ  คน รวมทังสิน  โรงเรียน เท่ากับ  คน  ซึงได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเป็น
โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา (Taro  Yamane, 1967 : 886) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 เขตตรวจราชการ 
ทัวประเทศ 

19 เขต 

  

 

 

  

เขต
ตรวจ
ราชการ 
ที  1 

 เขตตรวจ
ราชการ ที  

2 

 เขต
ตรวจ
ราชการ 
ที  3 

 

… 

 เขต
ตรวจ
ราชการ 
ที  17 

 เขต
ตรวจ
ราชการ 
ที  18 

 เขต
ตรวจ
ราชการ 
ที  19 

 

              

   

จงัหวดั 

 

   

 

       

              

  เขต 

พืนที
การศกึษา 

   

 

       

              

  สถาน 

ศกึษา 
  

 
      

             

  ผู้ให้ข้อมลู 

-ผู้บริหาร 
- ครู 

  

 

       

 

 

แผนภมูิที  5   วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
 

ขนัท ี1 ผู้วิจยัจําแนกสถานศึกษาทวั
ประเทศตามเขตตรวจราชการ จํานวน  
19 เขต 

ขนัท ี 2  ผู้วิจัยสุ่มจงัหวัดในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยวิธีการ
สุม่อย่างง่าย (โดยวิธีจบัสลาก) เขตละ  1  จงัหวดั  รวม 19 
จงัหวดั 

ขนัท ี 3  ผู้วิจัยสุ่มเขตในแต่ละจงัหวดั โดยวิธีการสุม่อย่าง
ง่าย (โดยวิธีจบัสลาก) จงัหวดัละ  1  เขต รวม 19 เขต 

ขนัท ี 4  ผู้วิจัยสุ่มสถานศกึษาในแต่ละเขตพืนทีการศกึษา โดยวิธีการ
สุม่อย่างง่าย (โดยวิธีจบัสลาก) เขตพืนทีการศกึษาละ 6 โรงเรียน  รวม
ทงัสนิ 114 โรงเรียน 

ขนัท ี 5  ผู้วิจัยกําหนดผู้ให้ข้อมลูในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย  
ผู้บริหาร 2 คน ครู 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทงัสนิ  456 คน   



 
 

 

 

ตัวแปรทีศึกษา 
ตวัแปรทีใช้ในการศกึษาวิจยัครังนีประกอบด้วยตวัแปรพืนฐานและตวัแปรทีศกึษา ซึง 

มีรายละเอียด  ดงันี 

1. ตวัแปรพืนฐาน คือตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพสว่นตวัของผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหารหรือครูผู้ปฏิบตัิการสอน บทบาทหน้าที
ในสถานศกึษา  ขนาดสถานศกึษา  และตงัอยู่ในเขตพืนทีใด 

2.  ตวัแปรทีศกึษา คือตวัแปรทีเกียวข้องกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของ
บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ    

 

เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
ในการศกึษาวิจยัครังนีผู้ วิจยัได้ใช้เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ชนิด คือ 

1. แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi - structured interview)   

2. แบบสอบถามความคิดเหน็ (opinionnaires) 

แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structured interview)  ผู้ วิจัยใช้สัมภาษณ์
ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ เพือเก็บรวบรวมข้อมลูเบืองต้นเพือการวิจยั  ซึงประกอบด้วยคําถาม
ทีเป็นข้อมลูพืนฐานของผู้ถกูสมัภาษณ์  ได้แก่ ชือ อายุ  เพศ  ตําแหน่ง  และข้อคําถามทีเกียวกับ
ตวับ่งชีปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  แล้วนํามารวมกับ
ข้อสรุปจากหลกัทฤษฎีและงานวิจยั  เพือให้ได้กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจยั 

แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires)  ผู้ วิจัยใช้สอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารสถานศกึษาและครู ในการศกึษาตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน ซึงมีรายละเอียด  ดงันี 

ตอนที 1 ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา และ
ตําแหน่ง  โดยกําหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ  (check  list) 

ตอนที  2 การถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดี
ตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน  ข้อ  เป็น
แบบจัดอนัดบัคณุภาพ  5  ระดบัของลิเคอร์ท (Rensis  Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2540 : 114-115) โดยผู้ วิจยัได้กําหนดคา่คะแนนของช่วงนําหนักเป็น  5  ระดบั  ซึงมีความหมาย  
ดงันี   



 
 

 

 

 

ระดบั    1    หมายถึง      ไมเ่คยเกิดขนึหรือไมป่รากฏให้เห็น      

มีคา่นําหนกัเท่ากบั  1  คะแนน 

ระดบั    2    หมายถึง      เกิดขนึนานๆครังหรือปรากฏให้เห็นน้อยมาก  

มีคา่นําหนกัเท่ากบั  2   คะแนน 

ระดบั     3   หมายถึง      เกิดขนึบางครังหรือปรากฏให้เหน็น้อย  

มีคา่นําหนกัเท่ากบั  3  คะแนน 

ระดบั     4   หมายถึง      เกิดขนึบ่อยหรือปรากฏให้เหน็มาก  

มีคา่นําหนกัเท่ากบั  4  คะแนน 

ระดบั     5   หมายถึง      เกิดขนึประจําหรือปรากฏให้เห็นมากทีสดุ  

มีคา่นําหนกัเท่ากบั  5  คะแนน 

 

การสร้างและพฒันาเครืองมือการวจิัย 
การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใช้ในการวิจยัในแตล่ะขนัการดําเนินการมีรายละเอียด  

ดงันี 

1.  การค้นคว้าตัวแปรทีเกียวข้องกับตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน เครืองมือทีในการวิจยัคือ  แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi - 

structured interview) ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกียวกับตวับ่งชีของ
ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  ดงันี 

1.1  ศกึษาวิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัความภกัดีตอ่
องค์การของสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

1.2  วิเคราะห์เนือหา  (content analysis)   เพือให้ได้กรอบความคิดตวับ่งชีของ
ปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐาน   และนํามาสร้างแบบ
สมัภาษณ์กึงมีโครงสร้าง (semi - structured interview)   

1.3  นําแบบสมัภาษณ์ทีผู้ วิจยัสร้างขนึเสนอให้อาจารย์ทีปรึกษาพิจารณา 

1.4  นําแบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi - structured interview)  ทีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาแล้วไปสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ  
จํานวน  9  คน   



 
 

 

 

2.  การวิเคราะห์ตวับ่งชีปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน  เครืองมือในการวิจยั  คือ  แบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire)  ผู้ วิจัยดําเนินการ
สร้างแบบสอบถามเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน  ดงันี 

2.1  ศกึษาวิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัตวับ่งชีของ 
ปัจจยัความภกัดีตอ่องคก์ารของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน   

2.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัให้ครอบคลมุ 

ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานโดยผู้ วิจยัสร้างข้อ
คําถามจากตวัแปรทีได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  และข้อมลูทีได้
จากการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 

2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire)  ทีผู้ วิจัยสร้างขึนเสนอให้
อาจารย์ทีปรึกษาพิจารณา 

2.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างขนึให้ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
ความภักดีต่อองค์การ  จํานวน  5  คน  พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา  (content  

validity)  แล้วนําไปหาค่าความสอดคล้องและความตรงกับสิงทีต้องการวดั  ทีเรียกว่า  ค่า  IOC  

(Index  of  Item  Objective  Congruency)   เป็นรายข้อ  แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามทีมีค่า  
IOC  มากกว่า  0.50  ขึนไป  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เ ชียวชาญ  และ
คําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา 

2.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีสมบรูณ์ไปทดลองใช้ (try out) โรงเรียนทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจํานวน  โรงเรียน โรงเรียนละ  คน เป็นผู้บริหารจํานวน  คน และครูผู้ สอน 
จํานวน  คน แล้วนําผลทีได้มาวิเคราะห์เพือหาคา่ความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบับ  โดยใช้
ค่าสมัประสิทธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Lee J. Cronbach, 1984 : 126) ผลการวิเคราะห์
ข้อมลู พบวา่ คา่ความเชือมนั (reliability) ของแบบสอบถามทงัฉบบั มีคา่เท่ากบั .897 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผู้ วิจยัทําหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิในการสมัภาษณ์ 

2. ผู้ วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพืออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศกึษา  เพือทดลองเครืองมือเพือการวิจยั 



 
 

 

 

3. ผู้ วิจยัทําหนังสือคําร้องถึงบัณฑิตวิทยาลยั  ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพือออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน  
จํานวน  114  โรงเรียนเพือดําเนินการเก็บข้อมลู 

4.ในการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยได้ดําเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษา
จํานวน  114  โรงเรียน  จํานวน  456  ฉบบั  และขอให้แตล่ะโรงเรียนสง่แบบสอบถามคืนแก่ผู้ วิจัย
ทางไปรษณีย์    
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใช้ในการวจัิย 
เพือให้การวิจยัในครงัเป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกัระเบียบวิธีวิจยั  ผู้ วิจยัดําเนินการ  ดงันี 

1. การวิเคราะห์เนือหา (content  analysis)  ทีได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที
เกียวข้อง  และวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากการสมัภาษณ์ผู้เชียวชาญ  โดยนําข้อมลูมาสรุปเป็นตวัแปร
ทีศกึษา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การ
ของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  ดงันี 

2.1  การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
ความถี (frequency)  และร้อยละ (percentage)   

2.2 การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึง
เป็นชนิดจดัอนัดบัคณุภาพ  5 ระดบั ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่เฉลีย ( X ) และสว่นเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   ทงันีในการวิเคราะห์ถือวา่คา่เฉลียของคะแนนทีได้จากการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมลูตกอยู่ในช่วงใด  แสดงวา่ลกัษณะของการปฏิบัติตรงตามสภาพทีเป็น
จริงแบบนนั  โดยผู้ วิจัยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best, 

1970 : 190) โดยผู้ วิจยักําหนดคา่คะแนนของช่วงนําหนกัเป็น  5 ระดบั ซึงมีความหมายตามลําดบั
สภาวะการปฏิบตัิงานทีเกิดขนึ   ดงันี 

คา่เฉลีย   0.00 - 1.49   แสดงวา่  การปฏิบตัิงานนนัไมเ่คยเกิดขนึหรือไมป่รากฏให้เห็น     
คา่เฉลีย   1.50 - 2.49  แสดงวา่   การปฏิบตัิงานนนัเกิดขนึนานๆครงัหรือปรากฏให้เห็นน้อยมาก  

คา่เฉลีย   2.50 - 3.49   แสดงวา่  การปฏิบตัิงานนนัเกิดขนึบางครังหรือปรากฏให้เห็นน้อย  

คา่เฉลีย   3.50 - 4.49   แสดงวา่  การปฏิบตัิงานนนัเกิดขนึบ่อยหรือปรากฏให้เห็นมาก  

คา่เฉลีย   4.50 - 5.00   แสดงวา่  การปฏิบตัิงานนนัเกิดขนึประจําหรือปรากฏให้เห็นมากทีสดุ  



 
 

 

 

2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis)  ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป  โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis : PCA)  และหมนุแกนขององค์ประกอบแบบตงัฉาก (orthogonal  

rotation) ด้วยวิธีการวาริแมกซ์  (varimax  rotation) ใช้คา่สมัประสิทธิความสมัพนัธ์ทีมีคา่สงูสดุในแถว  
เพือหาคา่ไอเกนและเวคเตอร์ของไอเกน  และใช้เกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบตามวิธีของ ไกเซอร์ 
(Kaiser, 1983 : 411) โดยจํานวนตวัแปรองค์ประกอบต้องมีตวัแปรบรรยายด้วยตวัแปรตงัแต่  3 

ตวัแปรขนึไปและมีนําหนกัองค์ประกอบแตล่ะตวัแปรมากกวา่  0.50  ตามแนวคิดของคอมเรย์และ
ลี (Comrey and Lee, 1992 : 625) 
              3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 

 
สรุป 

 

 การวิจยัเรืองตวับ่งชีปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  
ครังนีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพือทราบตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน  2) เพือทราบรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การ
ของของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน และ ) เพือทราบผลการยืนยันรูปแบบตวับ่งชีปัจจัย
ความภกัดีตอ่องค์การของของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผู้ วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการ
วิจัย  แบ่งเป็น 4 ขนัตอน  คือ ขนัที 1 การค้นคว้าตัวแปรเกียวกับตัวบ่งชีปัจจัยความภักดีต่อ
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน   ขนัที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความภกัดีต่อ
องค์การของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  ขนัที 3 การวิเคราะห์รูปแบบจําลองสมการโครงสร้างเพือหา
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปร และขนัที 4  ยืนยนัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การ
ของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  โดยการศกึษาวิจยัครังนีใช้สถานศกึษาในสงักดัสํานักงาน
เขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเป็นหน่วย
วิเคราะห์ ประชากร คือ โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาทัวประเทศ ในปี
การศกึษา 2554 โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบหลายขนัตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในแต่
ละขนัตอนเลือกตวัอย่างแบบ Cluster Sampling ผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียนละ  คน ได้แก่ ผู้บริหารโรง
ละ  คน และครูโรงละ  คน รวมทงัสิน  โรงเรียน เท่ากับ  คนเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย 1) แบบสมัภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (semi-structured interview) 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้ความถี (frequency) ร้อยละ 



 
 

 

 

(percentage) ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความสมัพันธ์แบบคาโนนิคอล (canonical correlation 

analysis) และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 
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บทที  4 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรือง การวิเคราะห์ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน มีวตัถปุระสงค์ คือ เพือทราบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของ
บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือทราบรูปแบบความสมัพันธ์ของตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน และเพือทราบผลการยืนยนัรูปแบบตวับ่งชี
ของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน กลุ่มตวัอย่าง คือโรงเรียน
สงักัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน จํานวน  โรงเรียน โดยมีการสุ่มแบบแบ่ง
ประเภท (stratified random sampling) ผู้ให้ข้อมลูได้แก่ผู้บริหาร จํานวน  คน ครู จํานวน  คน 
รวมทงัสนิ  คน แตใ่นทีนีได้ข้อมลูกลบัมา  โรงเรียน จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น  ตอน คือ 

 ตอนที  ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 ตอนที  ผลการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อ
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  
            ตอนที  ผลการวิเคราะห์การยืนยันรูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี 
 

ตอนที  ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน 
 .  การวเิคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร 
  เป็นการศึกษาข้อมูลเบืองต้นเพือพัฒนาเครืองมือ โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยเพือรวบรวมศึกษาข้อมลูทีเกียวกับตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การ โดยยึด
ตามแนวคิดของเฮิอร์สแมน (Hirschman), แอดเลอร์และแอดเลอร์ (Adler and Adler), ฟูลาเกอร์ 
และบาร์ลิง (Fullager and Barling), วิทนีย์ และคเูปอร์ (Whitney and Cooper), เฟลต์เชอร์ 
(Fletcher), คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler and Armstrong), เฮนนิง และมาร์โซ (Henning 

and Marzo), โอลิเวอร์ (Oliver), ริชเฮล (Reichheld), ดิค และบาซู (Dick and Basu), พอร์ตเตอร์ 
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(Porter), สเตียร์ (Steers), จอห์นสนั และกัส ตัฟส์สัน (Johnson and Gustafsson) ซึงสรุป
สาระสําคญัได้ ดงันี 



 
 

  

ตารางที 2  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากเอกสาร 
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1. เต็มใจทีจะอยู่หรือต่อต้านการลาออก                   

. มีความสําคญัในการดํารงอยู่ต่อองค์กร                   
3. มีอํานาจเหนือผู้อืน                   
. แสดงเอกลกัษณ์หรือความเป็นตัวตนที 

    แท้จริง 
                 

. มีการบรูณาการ                  

. กําหนดเป้าหมายทีชดัเจน                   

. มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกทีดี                   

. มีการเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา                   

. พยายามสร้างชือเสียงดี                  

. มีความผกูพนัด้วยนสิยัทีตรงกนั                   

. หลีกเลียงความไม่ซือตรง                  
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ตารางที 2  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากเอกสาร (ตอ่) 
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(1
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0)
 

. มีความภาคภูมิใจ และมีการแบง่ปัน                   

. มีความรู้สกึทีดี                  

. มีการพฒันาคุณภาพในองค์กร                   

. ให้คุณค่าแก่องค์กร                  

. มีประวตัิทีชดัเจน                  

. มีความเข้าใจตรงกนั                   

. มีความพงึพอใจในการเป็นสมาชิก                   

. สร้างค่านยิมทีดี                  

. รับรู้การดํารงชีวติซงึกนัและกนั                   

. มีสภาวะทางจิตใจทีเข้มแข็ง                  

. มีความรอบรู้                  

. ให้การยอมรับซงึกนัและกัน                  
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ตารางที 2  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากเอกสาร (ตอ่) 
 

เอกสาร 
 

 
 
 
 
 
ปัจจัย 
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nd
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s 
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98
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. รับรู้ความเป็นตวัตน                  

. มีความเชือมนัแนว่แนต่่อองค์การ                  

. สร้างความเป็นหนงึเดียวกนั                  

. มีความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก                  

. มีความยึดมนั ถือมนั                  

. ให้คํามนัสญัญากบัองค์กร                   

. ให้ความสําคญัแก่บคุลากร                  

. มีความรับผดิชอบในหน้าทีทีได้รับ 

      มอบหมาย 
                 

. เต็มใจและใช้พลงัเพือองค์กรอย่างเต็มที                  

. มีความเชือมนั ไว้วางใจซงึกนัและกนั                  

. ธํารงรักษาความเป็นสมาชิก                  
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ตารางที 2  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากเอกสาร (ตอ่) 
 

เอกสาร 
 

 
 
 
 
 
ปัจจัย 

1.
 A

dl
er

 a
nd

 A
dl

er
 (1

98
8)

 

2.
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ul
la

ge
r a

nd
 B
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lin

g 
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98
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r (
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92
) 

4.
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) 

5.
 H

irs
ch
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 (2
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7.
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 (2
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 (1
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 (1
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) 
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13
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s 
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98
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. มีเป้าหมายทีท้าทาย                   

. ให้การสนบัสนุน                   

. ทําประโยชน์ให้แก่องค์กร                  

. มีการประสานงานอย่างทวัถึง                  

. ยอมรับเป้าหมายร่วมกนั                   

. มีความรับผดิชอบร่วมกนั                   

. สามารถวดัและประเมินได้                   

. มีการท้าทายในการทํางาน                  

. มีภาพลกัษณ์ทีดี                   

. มีลกัษณะทีโดดเด่น มีความแตกต่าง  
      และมีเอกลกัษณ์ในความเป็นตวัตน  
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 จากตารางที  ปัจจัยความภกัดีต่อองค์การจากเอกสารทีเกียวข้อง โดยผู้ วิจัยพิจารณา
เอกสารหลกัจํานวน  เลม่ จากนกัวิชาการไทย และตา่งประเทศ ทีได้จากการรวบรวม และได้ตวั
แปรทีสงัเกตได้ทงัหมด  ตวัแปร 
 
 .  การวเิคราะห์ตัวแปรจากงานวจิัยทีเกียวข้อง   

      ผู้ วิจยัได้ศกึษาข้อมลูเบืองต้นเพือพฒันาเครืองมือ โดยศกึษาจากงานวิจยัเพือรวบรวม
ศึกษาข้อมูลทีเกียวกับตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ โดยยึดตามแนวคิดของธีรพันธ์      
โลห์่ทองคํา ( ), มณัฑนา ตลุยนิษกะ ( ), พชัรินทร์ รอดพยนัตร์ ( ), จนัทนา ประสงค์
ศิลปะกลุ ( ), สทิุศา เจ๊กสกุล ( ), ศิริกุล รัตนสวุรรณชัย ( ), คมสนั  ชัยเจริญศิลป์ 
( ), ฐาปะนี  จลุินทร์ ( ), สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู ( ),  มนัสนันท์  หัตถศกัดิ ( ), 
อริสา  สํารอง ( ) , ชฎิล  นิมนวล ( ) , และปิยะฉัตร  แวงโสธรณ์ ( ) ซึงสรุป
สาระสําคญัได้ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ตารางที 3  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากงานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 
 

 
 
 
 
ปัจจัย 

. ธี
รพ
นัธ์

  โล
ห่์ท
อง
คํา

 (
) 

. ม
ณัฑ

นา
  ต
ุลย
นษิ

กะ
 (

) 

. พ
ชัริน

ทร์
 รอ

ดพ
ยนั
ตร์

 (
) 

. จ
นัท
นา

 ปร
ะส
งค์
ศิล
ปะ
กุล

 
(

) 

. ส
ทุศิ
า เ
จ๊ก
สก
ุล (

) 

. ศ
ิริก
ุล ร

ัตน
สุว
รรณ

ชยั
 (

) 

7.
 คม

สนั
 ชยั

เจริ
ญศิ

ลป์
 (

) 

8.
 ฐา

ปะ
นี จุ

ลนิ
ทร์

 (
) 

9.
 สฏ

าย
ุ ธีร
ะว
ณิช

ตร
ะกู
ล (

) 

10
.  
มน
สัน
นัท์

 หตั
ถศ
กัด
ิ (

) 

. อ
ริส
า สํ

ารอ
ง (

) 

. ช
ฎิล

 นมิ
นว
ล (

) 

. ปิ
ยะ
ฉตั
ร แ
วงโ

สธ
รณ์

 (2
54

2) 

. แสดงเอกลกัษณ์ทีแท้จริง              

. มีความเชือมนัแนว่แน่              

. สร้างความเป็นหนงึเดียวกนั              

. มีความเชือมนั ไว้วางใจซงึกนัและกนั              

. มีความเข้าใจตรงกนั              

. มีความภาคภูมิใจ และมีการแบง่ปัน              

. มีตราสญัลกัษณ์ทีบง่บอกความเป็น   
    ตวัตน 

             

. สร้างชือเสียงให้แก่องค์กร              

. มีความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก              
. มีความยึดมนั ถือมนั              
. มีความผกูพนัด้วยนสิยัทีตรงกนั              
. มีความรู้สกึทีดี              
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ตารางที 3  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากงานวิจยัทีเกียวข้อง (ตอ่) 
 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 
 

 
 
 
 
ปัจจัย 

. ธี
รพ
นัธ์

  โล
ห่์ท
อง
คํา

 (
) 

. ม
ณัฑ

นา
  ต
ุลย
นษิ

กะ
 (

) 

. พ
ชัริน

ทร์
 รอ

ดพ
ยนั
ตร์

 (
) 

. จ
นัท
นา

 ปร
ะส
งค์
ศิล
ปะ
กุล

 
(

) 

. ส
ทุศิ
า เ
จ๊ก
สก
ุล (

) 

. ศ
ิริก
ุล ร

ัตน
สุว
รรณ

ชยั
 (

) 

7.
 คม

สนั
 ชยั

เจริ
ญศิ

ลป์
 (2

54
2) 

8.
 ฐา

ปะ
นี จุ

ลนิ
ทร์

 (
) 

9.
 สฏ

าย
ุ ธีร
ะว
ณิช

ตร
ะกู
ล (

) 

10
.  
มน
สัน
นัท์

 หตั
ถศ
กัด
ิ (

) 

. อ
ริส
า สํ

ารอ
ง (

) 

. ช
ฎิล

 นมิ
นว
ล (

) 

. ปิ
ยะ
ฉตั
ร แ
วงโ

สธ
รณ์

 (2
54

2) 

. มีความสมัพนัธ์ และสร้างคุณค่าทีดี 

      ให้แก่องค์การ 
             

. มีสภาวะทางจิตใจทีเข้มแข็ง              

. ให้การสนบัสนุน              

. มีความเกียวโยงกนั              
17. เต็มใจทีจะอยู่ และต่อต้านการลาออก               

. มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกทีดี              

. มีความพอใจในการเป็นสมาชิก              

. ธํารงรักษาความเป็นสมาชิก              

. ให้การยอมรับซงึกนัและกัน              

. สร้างค่านยิมทีดี              

. ให้คุณค่าแก่องค์กร               

. มีการท้าทายในการทํางาน               
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ตารางที 3  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากงานวิจยัทีเกียวข้อง (ตอ่) 
 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 
 

 
 
 
 
ปัจจัย 

. ธี
รพ
นัธ์

  โล
ห่์ท
อง
คํา

 (
) 

. ม
ณัฑ

นา
  ต
ุลย
นษิ

กะ
 (

) 

. พ
ชัริน

ทร์
 รอ

ดพ
ยนั
ตร์

 (
) 

. จ
นัท
นา

 ปร
ะส
งค์
ศิล
ปะ
กุล

 
(

) 

. ส
ทุศิ
า เ
จ๊ก
สก
ุล (

) 

. ศ
ิริก
ุล ร

ัตน
สุว
รรณ

ชยั
 (

) 

7.
 คม

สนั
 ชยั

เจริ
ญศิ

ลป์
 (2

54
2) 

8.
 ฐา

ปะ
นี จุ

ลนิ
ทร์

 (
) 

9.
 สฏ

าย
ุ ธีร
ะว
ณิช

ตร
ะกู
ล (

) 

10
.  
มน
สัน
นัท์

 หตั
ถศ
กัด
ิ (

) 

. อ
ริส
า สํ

ารอ
ง (

) 

. ช
ฎิล

 นมิ
นว
ล (

) 

. ปิ
ยะ
ฉตั
ร แ
วงโ

สธ
รณ์

 (2
54

2) 

. มีความสําคญัต่อองค์กร              

. สร้างชือเสียงทีดี               

. มีภาพลกัษณ์ทีดี               

. มีประวตัิทีชดัเจน               

. มีลกัษณะทีโดดเด่น มีความแตกต่าง  
      และมีเอกลกัษณ์ในความเป็นตวัตน  

             

. สามารถพงึพงิได้               

. ทําประโยชน์ให้แก่องค์กร              

. มีความชืนชอบ              

. ให้คํามนัสญัญากบัองค์กร              

. ให้ความสําคญัแก่บคุลากร              

. มีความรับผดิชอบ              

. ช่วยเหลือกนัอย่างสมศกัดิศรี              

129 



 
 

  

ตารางที 3  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากงานวิจยัทีเกียวข้อง (ตอ่) 
 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 
 

 
 
 
 
ปัจจัย 

. ธี
รพ
นัธ์

  โล
ห่์ท
อง
คํา

 (
) 

. ม
ณัฑ

นา
  ต
ุลย
นษิ

กะ
 (

) 

. พ
ชัริน

ทร์
 รอ

ดพ
ยนั
ตร์

 (
) 

. จ
นัท
นา

 ปร
ะส
งค์
ศิล
ปะ
กุล

 
(

) 

. ส
ทุศิ
า เ
จ๊ก
สก
ุล (

) 

. ศ
ิริก
ุล ร

ัตน
สุว
รรณ

ชยั
 (

) 

7.
 คม

สนั
 ชยั

เจริ
ญศิ

ลป์
 (2

54
2) 

8.
 ฐา

ปะ
นี จุ

ลนิ
ทร์

 (
) 

9.
 สฏ

าย
ุ ธีร
ะว
ณิช

ตร
ะกู
ล (

) 

10
.  
มน
สัน
นัท์

 หตั
ถศ
กัด
ิ (

) 

. อ
ริส
า สํ

ารอ
ง (

) 

. ช
ฎิล

 นมิ
นว
ล (

) 

. ปิ
ยะ
ฉตั
ร แ
วงโ

สธ
รณ์

 (2
54

2) 

. รับการอบรมอย่างต่อเนือง              

. มีความรอบรู้               

. รู้จกัสรรหาผู้บริหาร และผู้ ร่วมงาน              

. ให้อํานาจในการตดัสนิใจ              

. มีการกระจายอํานาจ              

. สร้างพลงั และสร้างทีมงานร่วมกนั              

. ภูมิใจในการทํางาน              

. ติดต่อสะดวกรวดเร็ว               

. รู้จกัประสานงานอย่างทวัถึง              

. มีสภาวะทางจิตใจทีดี              

. มีการสือสารทีดี              

. รู้จกัใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์              

. เต็มใจในการใช้พลงัอย่างเต็มที              
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ตารางที 3  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากงานวิจยัทีเกียวข้อง (ตอ่) 
 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 
 

 
 
 
 
ปัจจัย 

. ธี
รพ
นัธ์

  โล
ห่์ท
อง
คํา

 (
) 

. ม
ณัฑ

นา
  ต
ุลย
นษิ

กะ
 (

) 

. พ
ชัริน

ทร์
 รอ

ดพ
ยนั
ตร์

 (
) 

. จ
นัท
นา

 ปร
ะส
งค์
ศิล
ปะ
กุล

 
(

) 

. ส
ทุศิ
า เ
จ๊ก
สก
ุล (

) 

. ศ
ิริก
ุล ร

ัตน
สุว
รรณ

ชยั
 (

) 

7.
 คม

สนั
 ชยั

เจริ
ญศิ

ลป์
 (2

54
2) 

8.
 ฐา

ปะ
นี จุ

ลนิ
ทร์

 (
) 

9.
 สฏ

าย
ุ ธีร
ะว
ณิช

ตร
ะกู
ล (

) 

10
.  
มน
สัน
นัท์

 หตั
ถศ
กัด
ิ (

) 

. อ
ริส
า สํ

ารอ
ง (

) 

. ช
ฎิล

 นมิ
นว
ล (

) 

. ปิ
ยะ
ฉตั
ร แ
วงโ

สธ
รณ์

 (2
54

2) 

. รู้จกัช่วยเหลือซงึกนัและกนั              

. มีนําใจ และให้ความช่วยเหลือ              

. สร้างสมรรถนะตนเองอยู่ตลอดเวลา              

. มีการวางแผนร่วมกนั              

. การประสานงานกนัอย่างทวัถึง              

. กําหนดเป้าหมายทีชดัเจน               

. รับรู้การดํารงชีวติ               

. ยอมรับเป้าหมายร่วมกนั              

. มีความรับผดิชอบร่วมกนั              

. มีเป้าหมายทีท้าทาย              

. มีการแบง่ปัน และมีความเข้าใจตรงกนั               

. สามารถวดัและประเมินได้               
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ตารางที 3  ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การจากงานวิจยัทีเกียวข้อง (ตอ่) 
 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 
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รณ์

 (2
54

2) 

. รู้จกัใช้อํานาจเชิงบวก ถูกต้อง 
      และเหมาะสม  

             

. มีการเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา              

. หลีกเลียงความไม่ซือตรง              

. รับรู้ความเป็นตวัตน              

. สร้างเงือนไขในการบรูณาการ              

. มีการบริหารข้ามสายงาน               

. มีการพฒันาคุณภาพในองค์กร               
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 ตารางที  ปัจจัยความภักดีต่อองค์การจากงานวิจัยทีเกียวข้อง โดยผู้ วิจัยพิจารณา
งานวิจยัหลกัจํานวน  เลม่ จากนกัวิชาการไทย และตา่งประเทศ ได้ตวัแปรทีสงัเกตได้ทงัหมด  
ตวัแปร 
 

 .  การวเิคราะห์ตัวแปรจากการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ   
      ผู้ วิจยัได้นําผลจากการวิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวกบัความภกัดตีอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานมากําหนด 

เป็นกรอบคําถามของแบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structured interviewed) โดยได้ข้อสรุป 
ดงัตารางที  ตอ่ไปนี 
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ตารางที  สรุปตวัแปรการสมัภาษณ์จากผู้เชียวชาญเกียวกบั “ปัจจยัความภกัดตีอ่องค์การ”  
 

ผู้เชียวชาญ 
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. มีอํานาจเหนือผู้อืน (Domination) มีบารมี และรู้จกัใช้อํานาจ 

     ในเชิงบวก  
         

. รู้จกัใช้อํานาจอย่างถูกต้อง และรอบรู้           

. รู้จกัสรรหาบคุลากรอย่างเหมาะสม          

. มีความเป็นเอกลกัษณ์ (Identification) มีเกียรติภูมิ           

. สามารถรวมตวักนัได้เป็นปึกแผน่          

. ให้คํามนัสญัญา (Commitment) และรับผดิชอบร่วมกนั          

. สร้างยุทธศาสตร์ในหนว่ยงาน และมีการสือสารทีดี          

. มีการบรูณาการ (Integration) ข้ามสายงาน และเลือกใช้ในสงิ 

    ทีเหมาะสม  
         

. มีการประสานงานกันอย่างทวัถึง          

. มีการกําหนดเป้าหมาย (Goal Alignment) ชดัเจน และมี 

      ความท้าทาย 
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ตารางที  สรุปตวัแปรการสมัภาษณ์จากผู้เชียวชาญเกียวกบั “ปัจจยัความภกัดตีอ่องค์การ” (ตอ่) 
 

ผู้เชียวชาญ 
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. มีนโยบายในการเป็นสมาชิกทีดี          

. มีนโยบายทีชดัเจน และโดดเด่น          

. มีสว่นร่วม (Involvement) และร่วมมือกนัในการทํางาน          

. ร่วมคิดร่วมทํา           

. ทําสงิทีตรงต่อความต้องการ          

. มีจิตอาสาในการเป็นสมาชิก          

. มีวสิยัทศัน์ในการทํางานร่วมกนั          

. แสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม          

. เป็นเจ้าของร่วมกนั          

. รักษาผลประโยชน์ร่วมกนั          

. ให้ความช่วยเหลือ มีความยุติธรรมเสมอภาค          

. มีความภาคภูมิใจในการมีสว่นร่วม          

. ทุม่เทให้กบัการทํางาน          
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ตารางที  สรุปตวัแปรการสมัภาษณ์จากผู้เชียวชาญเกียวกบั “ปัจจยัความภกัดตีอ่องค์การ” (ตอ่) 
 

ผู้เชียวชาญ 
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. ชกัชวนเพือนร่วมงาน          

. มีเอกภาพในการทํางาน          

. มีวฒันธรรมในการยอมรับคุณค่า          

. มีการบริหารองค์การ และใช้ทฤษฎีการบริหาร           

. มีการควบคุมดูแล และประเมินผลงาน          

. ไม่อิจฉากนั ยอมรับกนัและกนั          

. มีบรรยากาศในการทํางาน          

. เข้าใจองค์กรถึงเป้าหมายทีดี          

. ใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหารตามทฤษฎีทีดี          

. มีผู้นําทีมีวสิยัทศัน์ทีดี          

. มีผู้นําทีมีความรู้ความสามารถ          

. มีผู้บริหารทีรู้จกัใช้บคุลากรตามความสามารถ          

. ให้โอกาสในการทํางาน          
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ตารางที  สรุปตวัแปรการสมัภาษณ์จากผู้เชียวชาญเกียวกบั “ปัจจยัความภกัดตีอ่องค์การ” (ตอ่) 
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. กล้าเปลียนแปลง          

. รู้จกัพฒันาตนเอง          

. มีการสรรหา มีความเข้าใจความต้องการ          

. มีความสบายใจ          

. มีอิสระทางความคิด           

. ร่วมจดักิจกรรม  และรับรู้การดํารงชีวติ           

. สร้างผลงานให้เป็นทียอมรับ           

. มีความสมัพนัธ์ทีดีกบัเพือนร่วมงาน           

. แบง่ปันประสบการณ์ซงึกนัและกนั           

. รวมพลงัองค์กรศิษย์เก่า และรวมตวักนัก่อให้เกิดพลงั           

. มีการสร้างแรงจูงใจทีดี          

. สร้างแรงจูงใจในการทํางาน           
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. มีจิตสํานกึทีดีในการทําหน้าที และรับผดิชอบสงิทีเกิดขนึ          

. มีความก้าวหน้าวชิาชีพ           

. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนือง           

. จดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน            

. ทราบความดีความชอบทีมีต่อพนกังานทีดี           
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 ตารางที  สรุปตัวแปรการสัมภาษณ์จากผู้ เชียวชาญเกียวกับ “ปัจจัยความภักดีต่อ
องค์การ” โดยผู้ วิจยัพิจารณาความคิดเห็นผู้ เชียวชาญ จํานวน  ท่าน ได้ตวัแปรทีสงัเกตได้ทงัหมด 

 ตวัแปร 
 เนืองจากข้อมลูทีได้จากการสงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง และจากการสมัภาษณ์
ผู้เชียวชาญมีความสอดคล้องกนัหลายประเดน็ ผู้ วิจยัจึงได้นํามาบรูณาการเข้าด้วยกัน และนํามา
จดัทําเป็นข้อคําถาม ได้  ข้อ ประกอบด้วยจากตําราเอกสาร  ข้อ จากงานวิจยัทีเกียวข้อง  
ข้อ จากตวัแปรทงัหมด  ข้อ และจากการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญ  ข้อ จากตวัแปรทงัหมด  
ข้อ และเมือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน  คน และหาค่าดชันีความ
สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ (Index of item-objective congruence : IOC) ของเครืองมือวิจัย 
พบวา่ มีหลายข้อทีได้คา่ดชันีความสอดคล้องกนัตํากวา่ .  จึงตดัออกและผู้ทรงคณุวฒุิได้เสนอ
ให้ปรับแก้ไขข้อคําถามบางข้อ  ผู้ วิจัยได้ดําเนินการปรับแก้ จนกระทังได้ข้อคําถามรวมทังสิน 
จํานวน  ข้อ ซึงผู้ วิจยัได้นําไปตงัเป็นข้อคําถาม ซึงหลงัจากนําไปทดลองใช้กบัประชากรทีไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง  แห่ง แห่งละ  คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน  คน และครูผู้สอน  คน รวม
จํานวนทงัสิน  คน และหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม ( reliability) โดยใช้สมัประสิทธิ
แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าได้ค่าความเชือมัน  เท่ากับ  .   ดังนัน
แบบสอบถามดงักลา่วจึงมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างตอ่ไป 
 

 .  การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
 การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วยโรงเรียน  แห่งทัวประเทศ 
ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ  คน  รวมทังสิน  คน  ผู้ วิจัยสามารถเก็บรวบรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามทังสิน  โรงเรียน จํานวนผู้ตอบ  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดังแสดงใน
รายละเอียดตอ่ไปนี 

ตารางที  ข้อมลูพืนฐานของผู้ให้ข้อมลู 
 

ข้อมูลพืนฐาน จาํนวน ร้อยละ 
. เพศ   

                    ชาย   .  

                    หญิง  .  

                                    รวม 448 100.00 
 



 

 

 
 

 

ตารางที  ข้อมลูพืนฐานของผู้ให้ข้อมลู (ตอ่) 
 

ข้อมูลพืนฐาน จาํนวน ร้อยละ 
. อายุ   

                      -  ปี 22 4.91 

                      -  ปี   90 20.09 

                      41-50 ปี 144 32.14 

                      -  ปี 192 42.86 

                                    รวม 448 100.00 
. ระดับการศึกษา   

                      ตํากวา่ปริญญาตรี  .  
                      ปริญญาตรี  .  

                      ปริญญาโท  .  

                      ปริญญาเอก  .  
                                    รวม 448 100.00 
. ตําแหน่งหน้าที   

                 ผู้บริหาร  .  

                 ครู  .  

                                    รวม 448 100.00 
. ประสบการณ์   

                      -  ปี   .  
                      -  ปี  .  

                     -  ปี  .  

                     -  ปี  .  

                     -  ปี  .  

                     -  ปี  .  

                      ปีขนึไป  .  

                                    รวม 448 100.00 



 

 

 
 

 

 จากตารางที  ข้อมลูพืนฐานทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จํานวน  
คิดเป็นร้อยละ .  เป็นเพศชาย จํานวน  คิดเป็นร้อยละ .  มีอายรุะหวา่ง -  ปีมาก
ทีสดุจํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาอยู่ระหวา่ง -  ปี จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  สุดท้ายอยู่ระหว่าง -  ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนระดับ
การศึกษาอยู่ระดบัปริญญาโทมากทีสดุ จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาระดับ
การศกึษาปริญญาตรี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตําแหน่งหน้าที เป็นผู้บริหารและครู 
จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีประสบการณ์มากทีสดุ  ปีขนึไป จํานวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  รองลงมาอยู่ระหว่าง -  ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ
สดุท้ายอยู่ระหวา่ง -  ปี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
 

ตารางที   คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

 องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน      
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. ผู้บริหารมีอํานาจเหนือผู้ อืน .  .  มาก 

. ผู้บริหารใช้อํานาจอย่างถกูต้อง เหมาะสม .  .  มาก 

. ผู้บริหารมี ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ 

    ประสบการณ์ และความสามารถในการ 
    บริหารงาน 

.  .  มาก 

. ผู้บริหารมีอํานาจในการสรรหาบคุลากรอย่าง 
    เหมาะสม และโปร่งใสตรงตามความต้องการ ทงั 
    ด้านความรู้ ความสามารถ และทกัษะการบริหาร 

.  .  มาก 

. ผู้บริหารมีอํานาจในการตดัสินใจ .  .  มาก 

. ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจในการตดัสินใจ 

    ให้แก่บคุลากรตามตําแหน่ง และหน้าทีที 

    รับผิดชอบ 

.  .  มาก 

 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

. โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เกียวกบัประวตัิของ 
    โรงเรียนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอย่างทวัถึง  
    หลากหลายช่องทาง 

.  .  มาก 

. มีความเชือมนัในการทํางานทีเป็นระบบโดยมีการ 
    วางแผนเป็นอย่างดี ตามเป้าหมายของโรงเรียน 

.  .  มาก 

. มีการทํางานทีเป็นเอกภาพ สมคัรสมานสามคัคี  
    เพือสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัในโรงเรียน 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความเชือใจและไว้วางใจซึงกนัและกนั 

      ในการทํางาน  
.  .  มาก 

. บคุลากรให้ความช่วยเหลือเกือกลูซึงกนัและกนั  
      ทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ สมศกัดศิรี 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความเข้าใจในการทํางานทีตรงกนั  
      เพือลดความสบัสน และการทํางานทีซําซ้อน 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีการสร้างทีมงาน  เพือความสําเร็จที 

      รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา 
.  .  มาก 

. บคุลากรมีความภาคภมูิใจในความสําเร็จ และ 

      คา่นิยมร่วมกนั  

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความภาคภมูิใจทีได้ทํางานใน 

      โรงเรียนนี 
.  .  มาก 

. โรงเรียนมีตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนทีเป็น 

       เกียรติและมีศกัดิศรี 
.  .  มาก 

. โรงเรียนเป็นทียอมรับ มชืีอเสียง เป็นทีรู้จกัของ 
      ชมุชนและประชาชนโดยทวักนั 

.  .  มาก 

. บคุคลทวัไปสามารถเข้ามาติดตอ่ทีโรงเรียนได้ 

      โดยสะดวก และสบายใจ 
.  .  มาก 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. บคุลากรมีความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ 
       โรงเรียนนี 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความยึดมนั และผกูพนักบัโรงเรียน  

      และบคุลากรของโรงเรียน 
.  .  มาก 

. บคุลากรมีความผกูพนักนัเพราะมเีพือนร่วมงานที 

      มีบคุลิกลกัษณะ และนิสยัเหมือนกนั 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความรู้สกึทีดีตอ่โรงเรียน .  .  มาก 

. บคุลากรมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั ไมท่ะเลาะ 

      เบาะแว้ง หรือนินทา ป้ายสีกนั 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีสภาวะทางจิตใจทีมีความมุง่มนัในการ 
      ปฏิบตัิหน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

.  .  มาก 

. โรงเรียนให้การสนบัสนนุบคุลากรในการทําหน้าที 

      อย่างเตม็ที 

.  .417 มาก 

. โรงเรียนสง่เสริมบคุลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม 

      อย่างตอ่เนือง และเพิมพนูความรู้ในหน้าทีการ   
      งาน 

.  .415 มาก 

. บคุลากรสามารถปฏิบตัิหน้าทีมคีวามเกียวโยงกนั  
      และสามารถทํางานข้ามสายงานได้ 

.  .416 มาก 

. บคุลากรอทิุศตนเองเพือสร้างประโยชน์ให้แก ่

      โรงเรียน 

.  .370 มาก 

. บคุลากรมีความชืนชอบตอ่โรงเรียนและเพือน 

      ร่วมงาน 

.  .401 มาก 

. บคุลากรให้คํามนัสญัญาในการทํางานให้แก่ 
      โรงเรียนอย่างซือสตัย์ สจุริต 

.  .397 มาก 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. บคุลากรรักษาคํามนัสญัญาทีให้แกห่มูค่ณะด้วย 

      ความจริงใจตอ่กนั 

.  .402 มาก 

. บคุลากรมีความรับผิดชอบในการทํางานตาม 

      หน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

.  .428 มาก 

. บคุลากรมีการประสานงานในการปฏิบตัหิน้าทีใน 

      สายงานของตนเอง และข้ามสายงาน 
.  .395 มาก 

. บคุลากรทํางานด้วยความพากเพียร และคํานึงถึง 
      ประโยชน์สว่นรวม 

.  .399 มาก 

. บคุลากรทํางานด้วยความพากเพียร และคํานึงถึง 
      ประโยชน์สว่นรวม 

.  .419 มาก 

. โรงเรียนมีการสือสารทีดี  .  .394 มาก 

. โรงเรียนมีเทคโนโลยีทีทนัสมยั และนํามาใช้ทําให้ 

      การปฏิบตัิงานบรรลผุลสําเร็จ 
.  .446 มาก 

. บคุลากรมีความภาคภมูิใจทีได้ทํางานในสถาบนั 

      แห่งนี 

.  .410 มาก 

. บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการทําหน้าทีด้วย 

       ความขยนั 
.  .411 มาก 

. บคุลากรมีความซือสตัย์ ซือตรงตอ่หน้าที และหมู ่
      คณะ 

.  .408 มาก 

. บคุลากรมีความพึงพอใจในการทํางานร่วมกนั .  .419 มาก 

. บคุลากรรับรู้คณุลกัษณะนิสยัของเพือนร่วมงาน  
       และพยายามปรับตนเองให้เข้ากนัได้ 

.  .427 มาก 

 
 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. บคุลากรสามารถแสดงความรู้ความสามารถได้ 

       อย่างเตม็ที และมีความเตม็ใจในการทํางานด้วย 

      ความสขุ 

.  .430 มาก 

. บคุลากรรู้จกัรักษานําใจซึงกนัและกนั .  .426 มาก 

. เพือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและมีนําใจทีดีตอ่ 

      กนัเสมอ 
.  .439 มาก 

. ผู้บริหารเป็นคนมีนําใจ ชอบช่วยเหลือ และเป็นที 

      รักใคร่ของบคุลากร 
.  .449 มาก 

. โรงเรียนมีการบรูณาการวิชาตา่งๆ ด้านเนือหา  
      ภาระ ความรับผิดชอบ และเชือมโยงองค์ความรู้ 
      เข้าหากนัได้ 

.  .362 มาก 

. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิ  
      ตามภาระหน้าทีของตนอย่างด ี

.  .380 มาก 

. โรงเรียนมีการบรูณาการเป็นไปตามมาตรฐาน .  .394 มาก 

. มีการบรูณาการการปฏิบตัิงานข้ามสายงานเพือ 

      ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่และสร้างความ 

      หลากหลายในทีทํางานเพิมขนึ 

.  .394 มาก 

. บคุลากรมีการวางแผนการปฏิบตัิงานร่วมกนั และ 

      ร่วมรับผิดชอบผลทีเกิดขนึ เมือมีปัญหา หรือ 

      อปุสรรค 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีการประสานงานกนัอย่างทวัถึง ทกุ 

      ระดบั สายงาน และมีความเป็นกลัยาณมิตร 
.  .  มาก 

 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกนั และ 
      ยอมรับตามมติของทีประชมุ 

.  .  มาก 

. เป้าหมายของโรงเรียนมคีวามชดัเจน และเป็นที 

      ยอมรับร่วมกนั 

.  .  มาก 

. โรงเรียนมีเป้าหมายทีท้าทายตอ่ความรู้ 
      ความสามารถของบคุลากร 

.  .  มาก 

. โรงเรียนมีเป้าหมายทีท้าทายตอ่ความรู้ 
      ความสามารถของบคุลากร 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และองค ์

      ความรู้ เพือสร้างความเข้าใจทีตรงกนั 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และองค ์

      ความรู้ เพือสร้างความเข้าใจทีตรงกนั 
.  .  มาก 

. โรงเรียนมีการปรับปรุง และพฒันาคณุภาพในการ 
      ปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 

.  .  มาก 

. โรงเรียนมีนโยบายทีชดัเจน มีวิสยัทศัน์ทีโดดเดน่  
      และจงูใจตอ่การปฏิบตั ิ

.  .  มาก 

. บคุลากรมีสว่นร่วมในการคิด วิจารณ์ และปฏิบตัิ 
      ร่วมกนั 

.  .  มาก 

. เป้าหมายบรรลตุามความต้องการของบคุลากร 
      และโรงเรียน 

.  .  มาก 

 

 

 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. บคุลากรมีจิตอาสา และจิตสํานึกทีดีในการเป็น 

      สมาชิกของโรงเรียน 

.  .  มาก 

. บคุลากรให้ความช่วยเหลือภารกิจเร่งดว่น แม้ใน 

      วนัหยดุก็ยินดีและเตม็ใจทํางาน ถงึแม้วา่จะไมไ่ด้ 

      รับคา่จ้างตอบแทนก็ตาม 

.  .  มาก 

. เพือนร่วมงานแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมใน 

      การแสดงออกในวงเสวนา โดยให้เกียรตซิึงกนั 

      และกนั 

.  .  มาก 

. บคุลากรทกุคนแสดงความเป็นเจ้าของในการ 
      ดําเนินกิจการของโรงเรียน 

.  .  มาก 

. บคุลากรรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียนอย่าง 
       เตม็ที 

.  .  มาก 

. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาของ 
      บคุลากรอย่างยตุิธรรม และเสมอภาค 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความภมูิใจทีเป็นสว่นหนึงของ 
      โรงเรียน 

.  .  มาก 

. บคุลากรทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการ 
      ปฏิบตัิงาน และชกัชวนให้เพือนร่วมงานมีสว่น 

      ร่วม 

.  .  มาก 

.  มีการสร้างเอกภาพในการทํางาน เพือก่อให้เกิด 

       พลงั และอํานาจทีเหมาะสม 

.  .  มาก 

. บคุลากรทกุคนให้การยอมรับวฒันธรรมของ     
      โรงเรียน 

.  .  มาก 

 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. บคุลากรยอมรับคา่นิยมทีปฏิบตัิร่วมกนั และ 

      ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิอย่างดีสมําเสมอ 

.  .  มาก 

. บคุลากรสร้างคณุคา่ และสิงทีดีตา่งๆ ให้แกก่นั .  .  มาก 

. โรงเรียนกําหนดความท้าทายใหม่ๆ  ในการ 
      บริหารจดัการ 

.  .  มาก 

. โรงเรียนมีขนัตอนการทํางานทีชดัเจน รวดเร็ว  
      และไมยุ่่งยากโดยให้ความสําคญัแก่การบริการ 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความพึงพอใจในสถานทีทํางาน ไมค่ิด 

      ทีจะย้ายโรงเรียน 
.  .  มาก 

. โรงเรียนมีภาพลกัษณ์ทีดี มีชือเสียง เป็นทีรู้จกั 

      ทวัไป 
.  .  มาก 

. บคุลากรสามารถพึงพิงโรงเรียนได้ เพราะมีความ 

      มนัคง และยงัยืน 
.  .  มาก 

. โรงเรียนมีระบบการควบคมุดแูล และการ 
      ประเมินผลทีโปร่งใส และยตุิธรรม 

.  .  มาก 

. บคุลากรในโรงเรียนไมอิ่จฉา ไมใ่สร้่ายป้ายสีซึง 
      กนัและกนัทําให้มีบรรยากาศทีอบอุน่ 

.  .  มาก 

. บรรยากาศในทีทํางานมีความเป็นกนัเอง สบาย 

      ใจ และมีความสขุ 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีความเข้าใจเป้าหมายของโรงเรียนที 

      แท้จริง 
.  .  มาก 

. ผู้บริหารมีการบริหารงานทีดี ได้ทงัใจคนและงาน 

      ควบคูก่นัไป 

.  .  มาก 

 
 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีกว้างไกล มีความรู้  
      ความสามารถเป็นทีประจกัษ์ 

.  .  มาก 

. ผู้บริหารกล้าทีจะเปลียนแปลงวิธีการทํางาน และ 

      บคุลิกภาพของตนเองเพือสว่นรวม 

.  .  มาก 

. บคุลากรรู้จกัพฒันาตนเองอยูเ่สมอ .  .  มาก 

. โรงเรียนมีการสรรหาผู้ ร่วมงาน โดยทีทกุคน 

      รับทราบ และมีความเข้าใจทีตรงกนั 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีโอกาสในการทํางาน ตามความคิด  
      จินตนาการ และการสร้างสรรค์ของตนเอง 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีโอกาสในการทํางาน ตามความคิด  
      จินตนาการ และการสร้างสรรค์ของตนเอง 

.  .  มาก 

. บคุลากรมีสภาวะทางจิตใจทีมนัคง เข้มแขง็ และ 

      มีคณุธรรมจริยธรรม 
.  .374 มาก 

. บคุลากรมีผลงานเป็นทีประจกัษ์เป็นทียอมรับ .  .363 มาก 

. เพือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนัและกนั .  .352 มาก 

. บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และสามารถ 

      เข้าร่วมกิจกรรมได้ 
.  .355 มาก 

. บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และสามารถ 

      เข้าร่วมกิจกรรมได้ 
.  .369 มาก 

. ผู้บริหารมีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานแก่ 

      บคุลากร 
.  .363 มาก 

. บคุลากรมีความศรัทธาตอ่ผู้บริหาร หรือครูอาวโุส 

      ทีเป็นแบบอย่างทีดีในสถานศกึษา 
.  .387 มาก 

 



 

 

 
 

 

ตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่ 

    องค์การ  (ตอ่) 
                                     (n = 112) 

ปัจจัยความภักดีต่อองค์การ ค่าทางสถติ ิ
  S.D. ระดับ 

. บคุลากรมีความสํานึกในภาระหน้าที และความ 

      รับผิดชอบอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกนั 

.  .422 มาก 

. บคุลากรมีการปรับปรุงการทํางานอย่างตอ่เนือง .  .403 มาก 
. บคุลากรได้รับคา่ตอบแทนทีดี ตามตําแหน่ง  

        และหน้าทีการงาน 

.  .343 มาก 

. โรงเรียนมีการจดัสวสัดิการเป็นทีพอใจ 

        เสมอภาค และยตุิธรรม 
.  .369 มาก 

. ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบอย่าง 
        ยตุิธรรมเทียงตรง 

.  .386 มาก 

 

 จากตารางที  คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวับ่งชีของปัจจัย
ความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีข้อ  ด้านผู้บริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน  อยู่ในระดบัมาก (  = 

4.41 S.D. = .406) มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ข้อ  ด้านโรงเรียนสง่เสริมบคุลากรโดยส่งเข้า
รับการอบรมอย่างตอ่เนือง และเพิมพนูความรู้ในหน้าทีการงาน อยู่ในระดบัมาก (  = 4.38 S.D. 

= .415) และ ข้อ  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีกว้างไกล มีความรู้ ความสามารถเป็นทีประจักษ์ (  = 

4.36 S.D. = .402) ตามลําดบั สว่นข้อ  โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เกียวกบัประวตัิของโรงเรียน
ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอย่างทวัถึงหลากหลายช่องทางอยู่ในระดบัมาก (  = 4.03 S.D. = 

.496) มาเป็นอนัดบัสดุท้าย และข้อ  บคุลากรในโรงเรียนไมอิ่จฉา ไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึงกันและกัน
ทําให้มีบรรยากาศทีอบอุน่ อยู่ในระดบัมาก (  = 4.06 S.D. = .435) รองสดุท้าย 
 

 

 



 

 

 
 

 

 .  การวเิคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(exploratory factor analysis) ข้อตกลงเบืองต้นทีสําคัญคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน และ
พิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง  ถึง  และสถิติทดสอบตวัที  คือ Bartlett’s Test of Sphericity 
ใช้ทดสอบตวัแปรตา่งๆ วา่มีความสมัพนัธ์กันหรือไม ่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผล ดงันี 

 

ตารางที  คา่ KMO-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

.932  

 Bartlett’s Test of Approx. Chi-Square Sphericity 4205.490  

 df 903  

 Sig. .000  

    

 จากตารางที  พบว่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) มีค่า
เท่ากบั .  ซึงมีคา่ใกล้  แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมลูสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ และจาก Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi-Square มีนัยสําคญั
ทางสถิติ แสดงว่า แมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์ ทําให้ข้อมูลสามารถนําไป
วิเคราะห์ตอ่ไปได้ 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบ หลังจากทีผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับเกียวกับความ
คิดเห็นด้านองค์ประกอบ จํานวน  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ .   จากนนั ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
สว่นประกอบหลกั (PCA : principal component analysis) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คือ คา่ความ
แปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) ทีมากกว่า 1 ตงัแต่ 3 ตวัแปรขนึไป และค่านําหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ของแต่ละตวัแปรเท่ากับ .50 ขนึไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) 

ซึงพบวา่ได้องค์ประกอบ จํานวน  องค์ประกอบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

 



 

 

 
 

 

 ผลการวิเคราะห์โดยสกดัองค์ประกอบ (Factor extraction)พบวา่ ตวัแปรองค์ประกอบ
ตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีของบุคลากรในองค์การสถานศึกษาขนัพืนฐานสามารถจัดกลุ่ม
องค์ประกอบได้ทงัหมด  องค์ประกอบ และมีคา่ไอเกน (eigenvales) มากกวา่ .  รายละเอียด
ดงัตารางที  

 

ตารางที    คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน คา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสมใน 

 องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
(factor) 

ค่าไอเกน 
(eigenvalues) 

ความแปรปรวน 
ร้อยละ 

(% variance) 

ความแปรปรวนสะสมร้อย
ละ (cumulative % of 

variance) 
1 21.707 50.481 50.481 

2 2.140 4.976 55.457 

3 1.788 4.158 59.615 

4 1.564 3.636 63.252 

 1.530 3.558 66.809 

6 1.332 3.098 69.908 

7 1.073 2.496 72.404 

8 1.049 2.438 74.842 

 

 จากตารางที  พบวา่ องค์ประกอบทีมีคา่ไอเกนมากกวา่  ทงัหมด  องค์ประกอบ 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ .  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ตารางที    แสดงนําหนกัองค์ประกอบ และตวัแปรทีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน 

 

ตัวแปร นําหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

 .         

 .         

 .         

 .         

 .         

 .         

 .         

 .         

 .         

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

57   .737      

56   .716      

53   .678      

55   .664      

54   .590      

36    .816     



 

 

 
 

 

ตารางที  แสดงนําหนกัองค์ประกอบ และตวัแปรทีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน  

    (ตอ่) 
    
ตัวแปร นําหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

กลุ่มที 
 

38    .700     

34    .677     

35    .624     

33    .581     

3     .724    

2     .702    

4     .634    

6     .607    

5     .561    

11      .702   

9      .695   

21      .622   

20      .576   

16       .730  

19       .670  

18       .564  

75        .698 

76        .659 

78        .520 

74        .509 

 

 



 

 

 
 

 

 จากตารางที  พบว่า องค์ประกอบของตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของ
บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน มี  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที  จํานวน  ตัวแปร 
องค์ประกอบที  จํานวน  ตวัแปร องค์ประกอบที  จํานวน  ตวัแปร องค์ประกอบที  จํานวน  
ตวัแปร องค์ประกอบที  จํานวน  ตวัแปร องค์ประกอบที  จํานวน  ตวัแปร องค์ประกอบที  
จํานวน  ตวัแปร และองค์ประกอบที  จํานวน  ตวัแปร 
 

ตารางที   องค์ประกอบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษา 

   ขนัพืนฐาน 

 

ลําดับที องค์ประกอบ จาํนวนตัวแปร ค่านําหนักองค์ประกอบ 
 องค์ประกอบที   . -.  
 องค์ประกอบที   . -.  

 องค์ประกอบที   . -.  

 องค์ประกอบที   . -.  

 องค์ประกอบที   . -.  

 องค์ประกอบที   . -.  

 องค์ประกอบที   . -.  
 องค์ประกอบที   . -.  

รวม  . -.  
 

 จากตารางที   พบว่า องค์ประกอบทีมีคณุสมบัติตามเกณฑ์ทีกําหนดมีจํานวน  
องค์ประกอบ โดยทีองค์ประกอบที  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ  ตวัแปร มีคา่นําหนกั
องค์ประกอบอยู่ระหวา่ง . -.   องค์ประกอบที  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบได้  
ตวั มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.   องค์ประกอบที  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบาย
องค์ประกอบได้  ตวั มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง . -.   องค์ประกอบที  มีจํานวน
ตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบได้  ตัว มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  . -.   
องค์ประกอบที  มีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบได้  ตวั มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง . -.   องค์ประกอบที  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบได้  ตวั มีค่านําหนัก



 

 

 
 

 

องค์ประกอบอยู่ระหวา่ง . -.   องค์ประกอบที  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบได้  
ตวั มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.   และองค์ประกอบที  มีจํานวนตัวแปรที
อธิบายองค์ประกอบได้  ตัว มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.   รวมทังสิน  
องค์ประกอบ มีตวัแปรทงัสนิ  ตวัแปร และมีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง . -.    
 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 1  

                             (n = 448) 

ที ตัวแปร ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  เพือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนัและกนั .735 
 ข้อที  บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และสามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ 

.721 

 ข้อที  บคุลากรมีการปรับปรุงการทํางานอย่างตอ่เนือง .720 
 ข้อที 7 บคุลากรมีความศรัทธาตอ่ผู้บริหาร หรือครูอาวโุสทีเป็น

แบบอย่างทีดใีนสถานศกึษา 

.667 

 ข้อที  บคุลากรมีความสํานึกในภาระหน้าที และความ 

รับผิดชอบอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกนั 
.647 

 ข้อที  โรงเรียนมกีารจดัสวสัดิการเป็นทีพอใจ เสมอภาค 
และยตุิธรรม 

.635 

 ข้อที  บคุลากรมีสภาวะทางจิตใจทีมนัคง เข้มแขง็ และ 
มีคณุธรรมจริยธรรม 

.624 

 ข้อที  ผู้บริหารมีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานแก่บคุลากร .600 
 ข้อที  บคุลากรได้รับคา่ตอบแทนทีดี ตามตําแหน่ง  

และหน้าทีการงาน 

.585 

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 21.707 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 50.481 

 

 



 

 

 
 

 

 จากตารางที 11 พบว่า องค์ประกอบที  ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .585 ถึง .735 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 

.  และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึง
เมือเทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว องค์ประกอบนีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจยัตงัชือองค์ประกอบใหมนี่วา่ “การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน” 

 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 2  

                         (n = 448) 

ที ตัวแปร ตัวบ่งชขีองปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  บคุลากรมีความภมูิใจทีเป็นสว่นหนึงของโรงเรียน .  
 ข้อที  บคุลากรมีจิตอาสา และจิตสํานึกทีดีในการเป็น 

สมาชิกของโรงเรียน 

.  

 ข้อที  มีการสร้างเอกภาพในการทํางาน เพือก่อให้เกิดพลงั 
และอํานาจทีเหมาะสม 

.  

 ข้อที  บคุลากรทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน และชกัชวนให้เพือนร่วมงานมีสว่นร่วม 

.  

 ข้อที  บคุลากรรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียนอย่างเตม็ที .  
 ข้อที  เพือนร่วมงานแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมใน 

การแสดงออกในวงเสวนา โดยให้เกียรตซิึงกนัและ
กนั 

.  

 ข้อที  ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาของ 
บคุลากรอย่างยตุิธรรม และเสมอภาค 

.  

 ข้อที  บคุลากรยอมรับคา่นิยมทีปฏิบตัิร่วมกนั และยึดถือ
เป็นแนวปฏิบตัิอย่างดีสมําเสมอ 

.  

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) 2.140 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 4.976 

 



 

 

 
 

 

 จากตารางที  พบว่า องค์ประกอบที 2 ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .552 ถึง .716 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 
4.976 และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว  องค์ประกอบนีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจยัตงัชือองค์ประกอบใหมนี่วา่ “การเป็นสมาชิกทีดี” 
 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 3  

           (n = 448) 

ที ตัวแปร ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และองค์ความรู้ 
เพือสร้างความเข้าใจทีตรงกนั 

.  

 ข้อที  โรงเรียนมีเป้าหมายทีท้าทายต่อความรู้ความสามารถ
ของบคุลากร 

.  

 ข้อที  โรงเรียนมกีารกําหนดเป้าหมายร่วมกนั และยอมรับ 

ตามมติของทีประชมุ 
.  

 ข้อที  โรงเรียนมเีป้าหมายทีท้าทายตอ่ความรู้ความสามารถ
ของบคุลากร 

.  

 ข้อที  เป้าหมายของโรงเรียนมคีวามชดัเจน และเป็นที 

ยอมรับร่วมกนั 
.  

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) .  
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) .  

 

 จากตารางที 13 พบว่า องค์ประกอบที 3 ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .590 ถึง .737 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 
.  และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึงเมือ



 

 

 
 

 

เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว  องค์ประกอบนี มี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจยัตงัชือองค์ประกอบใหมนี่วา่ “การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน” 
 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 4  

           (n = 448) 

ที ตัวแปร ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  โรงเรียนมีการสือสารทีดี .  
 ข้อที  บคุลากรมีความภาคภมูิใจทีได้ทํางานในสถาบนัแห่ง

นี 

.  

 ข้อที  บคุลากรมีการประสานงานในการปฏิบตัหิน้าทีใน
สายงานของตนเอง และข้ามสายงาน 

.  

 ข้อที  บคุลากรทํางานด้วยความพากเพียร และคํานงึถึง
ประโยชน์สว่นรวม 

.  

 ข้อที  บคุลากรมีการประสานงานในการปฏิบตัหิน้าทีใน
สายงานของตนเอง และข้ามสายงาน 

.  

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) .  
คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) .  

 

 จากตารางที 14 พบว่า องค์ประกอบที 4 ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .581 ถึง .816 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 
.  และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว  องค์ประกอบนีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจยัตงัชือองค์ประกอบใหมนี่วา่ “การสือสารและการประสานงาน” 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 5  

           (n = 448) 

ที ตัว
แปร 

ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  ผู้บริหารมี ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ประสบการณ์ 
และความสามารถในการบริหารงาน 

.  

 ข้อที  ผู้บริหารใช้อํานาจอย่างถกูต้อง เหมาะสม .  
 ข้อที  ผู้บริหารมีอํานาจในการสรรหาบคุลากรอย่าง 

เหมาะสม และโปร่งใสตรงตามความต้องการ ทงั 
ด้านความรู้ ความสามารถ และทกัษะการบริหาร 

.  

 ข้อที  ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจในการตดัสินใจให้แก่ 
บคุลากรตามตําแหน่ง และหน้าทีทีรับผดิชอบ 

.  

 ข้อที  ผู้บริหารมีอํานาจในการตดัสนิใจ .  
คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) .  

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) .  
  

 จากตารางที 15 พบว่า องค์ประกอบที  ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .561 ถึง .724 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 
3.558 และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว  องค์ประกอบนีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจยัตงัชือองค์ประกอบใหมนี่วา่ “การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง” 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 6  

           (n = 448) 

ที ตัวแปร ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  บคุลากรให้ความช่วยเหลือเกือกลูซงึกนัและกนั ทํา
ให้การทํางานประสบความสําเร็จ สมศกัดิศรี 

.  

 ข้อที  มีการทํางานทีเป็นเอกภาพ สมคัรสมานสามคัคี เพือ
สร้างความเป็นหนึงเดียวกนัในโรงเรียน 

.  

 ข้อที  บคุลากรมีความผกูพนักนัเพราะมเีพือนร่วมงานทีมี
บคุลิกลกัษณะ และนิสยัเหมือนกนั 

.  

 ข้อที  บคุลากรมีความยึดมนั และผกูพนักบัโรงเรียน  

และบคุลากรของโรงเรียน 

.  

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) .  

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) .  

 

 จากตารางที 16 พบว่า องค์ประกอบที 6 ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .576 ถึง .702 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 
.098 และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว  องค์ประกอบนีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจยัตงัชือองค์ประกอบใหมนี่วา่ “ความเชือมนัและไว้วางใจกนั” 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 7  

           (n = 448) 

ที ตัวแปร ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  โรงเรียนมีตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนทีเป็นเกียรติ
และมีศกัดิศรี 

.  

 ข้อที  บคุลากรมีความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ 
โรงเรียนนี 

.  

 ข้อที  บคุคลทวัไปสามารถเข้ามาติดตอ่ทีโรงเรียนได้ 

โดยสะดวก และสบายใจ 
.  

คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) .  

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) .  
 

 จากตารางที 17 พบว่า องค์ประกอบที  ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .564 ถึง .730 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 
.  และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว  องค์ประกอบนีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจัยตงัชือองค์ประกอบใหม่นีว่า “การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นที
รู้จกั” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ตารางที   ตวัแปรขององค์ประกอบที 8  

           (n = 448) 

ที ตัวแปร ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การ นําหนัก
องค์ประกอบ 

 ข้อที  โรงเรียนกําหนดความท้าทายใหม่ๆ  ในการบริหาร
จดัการ 

.  

 ข้อที  โรงเรียนมีขนัตอนการทํางานทีชดัเจน รวดเร็ว  
และไมยุ่่งยากโดยให้ความสําคญัตอ่การบริการ 

.  

 ข้อที  โรงเรียนมีภาพลกัษณ์ทีดี มีชือเสยีง เป็นทีรู้จกั 

ทวัไป 
.  

 ข้อที  บคุลากรสร้างคณุคา่ และสิงทีดีตา่งๆ ให้แก่กนั .  
คา่ความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) .  

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) .  
 

 จากตารางที 18 พบว่า องค์ประกอบที 8 ซึงบรรยายด้วยตวัแปรสําคญั จํานวน  ตวั
แปร มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .509 ถึง .698 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ .  และคิดเป็นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ 
.  และองค์ประกอบนีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ .  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนีกับองค์ประกอบอืนๆ แล้ว  องค์ประกอบนีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบั  และผู้ วิจยัตงัชือองค์ประกอบใหมนี่วา่ “ระบบการทํางานทีดี” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) เพือสกัดตวั
แปรให้เหลือตัวแปรประกอบทีสําคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood) เพือให้ได้ตวัแปรทีสําคญั ซึงปรากฏวา่ได้ตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อ
องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน มาทงัหมด  ปัจจัย ผู้ วิจัยจึงได้สรุปปัจจัยได้ดงั
แผนภมูิที  

 
     

. การสร้าง
แรงจูงใจใน 
การทาํงาน 

  
. การเป็น 
สมาชกิทีดี 

 
. การกาํหนด

เป้าหมายทชีัดเจน 
 

     

 

 

 

    

. ระบบการ 

ทาํงานทีดี 

 ตัวบ่งชขีองปัจจัยความ
ภักดีต่อองค์การของ

บุคลากรในสถานศกึษาขัน
พืนฐาน 

 
. การสือสารและ
การประสานงาน 

 

 

 

    

     

7 การสร้าง
ชอืเสียงทีดีและ

เป็นทีรู้จัก 
 

 
6. ความเชอืมันและ

ไว้วางใจกัน 
 

 
. การใช้อาํนาจ
อย่างถูกต้อง 

 

 

แผนภมูิที    ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดตีอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 



 

 

 
 

 

 จากแผนภมูิที  อธิบายได้วา่ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดตีอ่องค์การของบคุลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน ประกอบด้วย  ปัจจยั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 . ปัจจัย “การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน” ประกอบด้วย  ปัจจัยย่อย คือ ) เพือน
ร่วมงานมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนัและกนั ) บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 3) บคุลากรมีการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนือง 4) บุคลากรมีความศรัทธาต่อ
ผู้บริหาร หรือครูอาวโุสทีเป็นแบบอย่างทีดีในสถานศกึษา ) บคุลากรมีความสํานึกในภาระหน้าที 
และความรับผิดชอบอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ) โรงเรียนมีการจัดสวสัดิการเป็นทีพอใจ 
เสมอภาคและยตุิธรรม ) บุคลากรมีสภาวะทางจิตใจทีมนัคง เข้มแข็ง และมีคณุธรรมจริยธรรม    
) ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานแก่บุคลากร และ ) บุคลากรได้รับค่าตอบแทนทีดี 
ตามตําแหน่ง และหน้าทีการงาน 

. ปัจจยั “การเป็นสมาชิกทีดี” ประกอบด้วย  ปัจจยัย่อย คือ ) บคุลากรมีความภมูิใจที
เป็นสว่นหนึงของโรงเรียน ) บคุลากรมีจิตอาสา และจิตสํานึกทีดีในการเป็นสมาชิกของโรงเรียน 
) มีการสร้างเอกภาพในการทํางาน เพือก่อให้เกิดพลงั และอํานาจทีเหมาะสม ) บุคลากรทุ่มเท
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงาน และชกัชวนให้เพือนร่วมงานมีส่วนร่วม ) บุคลากรรักษา
ผลประโยชน์ของโรงเรียนอย่างเต็มที 6) เพือนร่วมงานแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการ
แสดงออกในวงเสวนา โดยให้เกียรติซึงกนัและกนั ) ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาของ
บคุลากรอย่างยตุิธรรม และเสมอภาค และ ) บคุลากรยอมรับค่านิยมทีปฏิบัติร่วมกัน และยึดถือ
เป็นแนวปฏิบตัิอย่างดีสมําเสมอ 
 . ปัจจยั “การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน” ประกอบด้วย  ปัจจัยย่อย คือ ) บุคลากรมี
การแบ่งปันประสบการณ์ และองค์ความรู้ เพือสร้างความเข้าใจทีตรงกนั ) โรงเรียนมีเป้าหมายที
ท้าทายต่อความรู้ความสามารถของบุคลากร ) โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน และ
ยอมรับตามมติของทีประชมุ ) โรงเรียนมีเป้าหมายทีท้าทายตอ่ความรู้ความสามารถของบคุลากร 
และ ) เป้าหมายของโรงเรียนมีความชดัเจน และเป็นทียอมรับร่วมกนั  
 . ปัจจยั “การสือสารและการประสานงาน” ประกอบด้วย  ปัจจัยย่อย คือ ) โรงเรียนมี
การสือสารทีดี ) บุคลากรมีความภาคภูมิใจทีได้ทํางานในสถาบันแห่งนี  ) บุคลากรมีการ
ประสานงานในการปฏิบตัิหน้าทีในสายงานของตนเอง และข้ามสายงาน ) บุคลากรทํางานด้วย
ความพากเพียร และคํานึงถึงประโยชน์สว่นรวม และ ) บุคลากรมีการประสานงานในการปฏิบัติ
หน้าทีในสายงานของตนเอง และข้ามสายงาน 

 



 

 

 
 

 

 . ปัจจัย “การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง” ประกอบด้วย  ปัจจัยย่อย คือ ) ผู้บริหารมี 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน  ) ผู้บริหารใช้
อํานาจอย่างถูกต้อง เหมาะสม ) ผู้บริหารมีอํานาจในการสรรหาบุคลากรอย่างเหมาะสม และ
โปร่งใสตรงตามความต้องการ ทงัด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหาร ) ผู้บริหารมี
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรตามตําแหน่ง และหน้าทีทีรับผิดชอบ  และ         
) ผู้บริหารมีอํานาจในการตดัสินใจ 

. ปัจจยั “ความเชือมนัและไว้วางใจกัน” ประกอบด้วย  ปัจจัยย่อย คือ ) บุคลากรให้
ความช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกัน ทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ สมศกัดิศรี ) มีการ
ทํางานทีเป็นเอกภาพ สมคัรสมานสามคัคี เพือสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัในโรงเรียน ) บคุลากร
มีความผกูพนักนัเพราะมีเพือนร่วมงานทีมีบคุลิกลกัษณะ และนิสยัเหมือนกัน และ ) บุคลากรมี
ความยึดมนั และผกูพนักบัโรงเรียน และบคุลากรของโรงเรียน 
 . ปัจจยั “การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จกั” ประกอบด้วย  ปัจจยัย่อย คือ ) โรงเรียน
มีตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนทีเป็นเกียรติและมีศกัดิศรี 2) บุคลากรมีความปรารถนาทีจะเป็น
สมาชิกของโรงเรียนนีและ )บคุคลทวัไปสามารถเข้ามาติดตอ่ทีโรงเรียนได้โดยสะดวกและสบายใจ 

 . ปัจจยั “ระบบการทํางานทีดี” ประกอบด้วย  ปัจจยัย่อย คือ ) โรงเรียนกําหนดความ
ท้าทายใหม่ๆ  ในการบริหารจดัการ 2) โรงเรียนมีขนัตอนการทํางานทีชดัเจน รวดเร็ว และไมยุ่่งยาก
โดยให้ความสําคญัต่อการบริการ 3) โรงเรียนมีภาพลกัษณ์ทีดี มีชือเสียง เป็นทีรู้จักทัวไป  และ      
) บคุลากรสร้างคณุคา่ และสิงทีดีตา่งๆ ให้แก่กนั 

 

ตอนที  ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อ
องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
 ผู้ วิจัยนําตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขัน
พืนฐานทีค้นพบ นํามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของ
บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ทีได้
นําเสนอแล้วข้างต้น พบวา่ ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน ประกอบด้วย  ปัจจยั  ตวัแปร ซึงผู้ วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์ทีใช้แทนปัจจัยเพือใช้ใน
การวิเคราะห์สถิติตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี 

 

 



 

 

 
 

 

X1  การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 

X2  การเป็นสมาชิกทีดี  
 X3  การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน  

X4  การสือสารและการประสานงาน 

 X5  การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง 
X6  ความเชือมนัและไว้วางใจกนั  

 X7  การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จกั 

X8  ระบบการทํางานทีดี   
 

 .  การวเิคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)  
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจัย  ปัจจัย ด้วยสถิติ Factor Analysis  พบว่า 
มีปัจจัยทีเป็นตวัประกอบจํานวน  ปัจจัย ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน (X1) การเป็น
สมาชิกทีดี (X2) การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน (X3) การสือสารและการประสานงาน (X4) การใช้
อํานาจอย่างถกูต้อง (X5)  ความเชือมนัและไว้วางใจกัน (X6) การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จัก 
(X7) และระบบการทํางานทีดี (X8)  ซึงแสดงค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์คาโนนิคอล (Canonical  

Correlation Coefficient) ระหว่างตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน มีรายละเอียดดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ตารางที   การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งตวัแปรอิสระระหวา่งตวับ่งชีของปัจจยั 

  ความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 

ตัวบ่งชีของปัจจัยความภกัดี 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  
การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน (X1) .398337 -.130108 -1.28022 -.879873 

การเป็นสมาชิกทีด ี(X2) .474234 -.921738 1.46711 -.132836 

การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน (X3) .177108 1.563783 .20409 -.247824 

การสือสารและการประสานงาน (X4) .058034 -.361047 -.50223 1.452008 

การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง (X5) .211558 .302883 -1.35391 -.502458 

ความเชือมนัและไว้วางใจกนั (X6) .318523 -.746438 .83599 -.914452 

การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จกั (X7) .177308 1.228676 .46611 .264401 

ระบบการทํางานทีด ี(X8) .478013 -.613357 .07275 1.111904 

Eigenvalues .784363 .063090 .013721 .000033 
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล .885643** .251176 .117135 .005730 

 

** มีนยัสําคญัระดบั .  

 

 จากตารางที  สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) ระหว่างตวัแปรสองชุด
ทีมีต่อกัน พบว่า มีอยู่  กลุ่ม จะมีกลุ่มแรกเท่านันทีสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีความสมัพันธ์กัน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  มีคา่เท่ากบั .   ผู้ วิจัยจึงตดั  กลุ่มทีเหลือทิงไป  ใน
กลุ่มที  นี มีตวัแปรอยู่สองชุด คือ ชุดทีหนึงประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน (X1) 
การเป็นสมาชิกทีดี (X2) การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน (X3) และการสือสารและการประสานงาน 
(X4) สว่นชดุทีสองนนั ประกอบด้วยการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง (X5) ความเชือมนัและไว้วางใจกัน 

(X6) การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จัก (X7) และระบบการทํางานทีดี (X8)  หลงัจากวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลแล้ว พบวา่ นําหนกัคาโนนิคอล (Canonical Loading) ทีผา่นเกณฑ์.  นนั 
มีอยู่  ตวัแปร คือ ชดุทีหนึง มี  ตวัแปร ได้แก่ การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน (X1) และ การเป็น
สมาชิกทีดี (X2) มีค่านําหนักคาโนนิคอลเท่ากับ .  และ .  ตามลําดบั ส่วนชุดที      



 

 

 
 

 

มี  ตวัแปร ได้แก่ ความเชือมนัและไว้วางใจกนั (X6)  และระบบการทํางานทีดี (X8)  มีค่านําหนัก
คาโนนิคอลเท่ากัน .  และ .  ตามลําดบั  ส่วนตัวแปรทีเหลือ ผู้ วิจัยจึงตัดทิงไป  
หลงัจากนนั ผู้ วิจยัจึงนําตวัแปร  ชดุทีมีความสมัพนัธ์คาโนนิคอลมาเปรียบเทียบกัน กล่าวคือ ตวั
แปรทีมีความสมัพนัธ์มากทีสดุ  คู ่คือ คูที่หนึง การสร้างแรงจูงใจในการทํางานทํางาน (X1) และ
การเป็นสมาชิกทีดี (X2) มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านระบบการทํางานทีดี (X8) มากทีสดุ  คู่ทีสอง 
การสร้างแรงจงูใจในการทํางานทํางาน (X1) และการเป็นสมาชิกทีดี (X2) มีความสมัพนัธ์กับปัจจัย
ด้านความเชือมนัและไว้วางใจกนั (X6) ตามลําดบั ดงัรายละเอียดในแผนภมูิที  ดงันี 

 

       

สร้างแรงจงูใจในการทํางาน X1     

       

    X6 ความเชือมนัและไว้วางใจกนั 
       

การเป็นสมาชิกทีดี X2     

       

 

       

สร้างแรงจงูใจในการทํางาน X1     

       

    X8   ระบบการทํางานทีดี 
       

การเป็นสมาชิกทีดี X2     

       

 

แผนภมูิที   สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งตวัแปรจําแนกตามปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กนั 
 

เพืออธิบายกลุม่ความสมัพนัธ์ของทงัสองกลุ่มข้างต้น  ผู้ วิจัยจึงเสนองานวิจัยทีเกียวข้อง
มาสนบัสนนุแนวความคิดเชิงวิชาการ ดงัตอ่ไปนี 
 



 

 

 
 

 

 .  การวเิคราะห์ความสัมพันธ์เชงิตรรกะจากงานวจิัยและทฤษฎีทีสนับสนุน 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงตรรกะตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของ
บุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐานทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที
สนับสนุนความสมัพันธ์เชิงตรรกะของตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานทีมีความสัมพันธ์ต่อกัน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์เนือหา (content 

analysis) ดงันี 
 

 . ปัจจยัด้านการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความเชือมนัและ
ไว้วางใจกนั 
 

 การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน  

(X1) 

 ความเชือมนัและไว้วางใจกนั 
(X6) 

 

     

 

 ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความเชือมันและ
ไว้วางใจกนั มีงานวิจยัทางวิชาการสนบัสนนุดงันี สธิุดา  มว่งรุ่ง (   : - ) ได้ศกึษาปัจจยั
ทีมีผลตอ่ความภกัดีของพนกังานในองค์กร พบวา่ แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานระดบัมากทีสดุ ได้แก่ 
ความมนัคงในงาน และแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานระดบัมากได้แก่ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ 
ความสําเร็จในงาน การยอมรับนบัถือ โอกาสเจริญก้าวหน้า วิธีการบงัคบับญัชา คา่ตอบแทน และ
ชีวิตความเป็นส่วนตัว  ส่วนวาสนา  พัฒนานันท์ชัย (  : 1-3)  ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อ
แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานสํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ พบวา่ ปัจจยัจงูใจ 
 ด้านประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางานของบคุคล ด้านความรับผิดชอบ ด้านลกัษณะ
ของงานทีปฏิบตัิ และอยู่ในระดบัปานกลาง  ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีการงาน ตามลําดบั  สว่นปัจจยัคาํจนุ อยู่ในระดบัมากทงั 

 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและความมันคง ด้าน
ผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบงัคบับญัชา และด้านนโยบายและการบริหาร ตามลําดบั  
สําหรับนักวิชาการต่างประเทศได้แก่ เวห์บี ซีลิก (Vehbi Celik,  : - ) ได้ศึกษา
ภาวะผู้ นําทางด้านศีลธรรม ในสถานศึกษา (Moral leadership in school organization) พบว่า 



 

 

 
 

 

ภาวะผู้นําในการบริหารได้นําประเดน็ใหม่ๆ ทางด้านการบริหาร  จะเห็นได้ว่าภาวะผู้ นําทางด้าน
ศีลธรรมเป็นแนวทางหนึงทีให้ความสําคญัในด้านวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ การเรียนการสอน และการ
ปฏิรูปภาวะผู้นํา ซึงมีความแตกต่างจากภาวะผู้ นําด้านอืนๆ เพราะภาวะผู้ นําทางด้านศีลธรรมนี
ขนึกับอํานาจหน้าที  อีกทงัยังเป็นกระบวนการในการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณค่าทางด้าน
ศีลธรรม หลกัการตา่งๆ และการนําผู้ อืนให้ปฏิบตัิตามในสิงทีเกียวข้องกับคณุค่าทางด้านศีลธรรม  
ดงันนั ผู้บริหารสถานศึกษาทีไม่มีความชัดเจนในด้านศีลธรรม จะทําให้เกิดความสบัสนวุ่นวาย 
และความเสือมศรัทธาได้ ซึงจะทําให้องค์กรของสถานศกึษานนัไมน่่าเชือถือ และความวุน่วายก็จะ
เกิดขนึได้ในสถานศกึษา 

 สรุปได้วา่ ปัจจยัด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางานมีความสมัพันธ์กับความเชือมนั
และไว้วางใจกนั โดยมีงานวิจยัทางวิชาการสนบัสนนุ 
 

 . ปัจจยัด้านการสร้างแรงจงูใจในการทํางานมีความสมัพนัธ์กบัระบบการทํางานทีดี 
 

 การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน  

(X1) 

 ระบบการทํางานทีด ี 

(X8) 

 

     

 

 ปัจจยัด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางานมีความสมัพันธ์กับระบบการทํางานทีดี มี
งานวิจัยทางวิชาการสนับสนุนดังนี สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล (  : - )   ได้ศึกษา
แบบจําลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์การของอาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัของรัฐ พบว่า  ตวัแปรทีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีตอ่องค์การอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติได้แก่ ความพึงพอใจงาน บรรยากาศองค์การ และ
ภาวะผู้ นําเปลียนสภาพ  อีกทัง มนัสนันท์  หัตถศกัดิ (  : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาภาวะผู้ นํา
เปลียนสภาพ และพฤติกรรมการทํางาน : บทบาทการสง่อิทธิพลผา่นลกัษณะงานหลกั แรงจงูใจใน
การทํางาน ความผกูพันต่อเป้าหมายงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ อํานวยการ
โรงเรียนเอกชนสายสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบทีสร้างตามกรอบแนวคิดของ 
Piccolo and Colquitt เป็นการแสดงอิทธิพลของภาวะผู้ นําเปลียนสภาพทีมีผลต่อผลการ
ปฏิบตังิานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์กร ผ่านตวัแปรส่งผ่าน  ตวั คือ ลกัษณะงาน



 

 

 
 

 

หลกั แรงจงูใจภายใน และความผกูพนัตอ่เป้าหมายงาน และได้เพิมตวัแปรส่งผ่านความพึงพอใจ
ในการทํางาน พบวา่ รูปแบบการวดัตามแนวคิด Piccolo and Colquitt และรูปแบบการวดัตามที
ผู้ วิจยัได้ปรับปรุง (modify) มีคา่ใกล้เคียงกนัมาก แสดงวา่รูปแบบทงัสองรูปแบบมีความสอดคล้อง
กนักบัข้อมลูเชิงประจักษ์เท่ากัน  สําหรับอริสา  สํารอง (  : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาแบบจําลอง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ : องค์การทีเป็นสมาชิกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พบว่า ผลการ
วิเคราะห์คา่ดชันีตรวจสอบความสอดคล้องทงัหมดเป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีตอ่องค์การได้รับอิทธิพลทางตรงมากทีสดุจากตวัแปรความผกูพนัตอ่องค์การ รองลงมา 
คือ คณุลกัษณะบุคลิกภาพ และคุณลักษณะงาน และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตวัแปรความ     
พึงพอใจในงานส่วนตัวแปรพฤติกรรมผู้ นําการเปลียนแปลงมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และ
โดยรวมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   สําหรับ
นกัวิชาการตา่งประเทศได้แก่ โรนลัด์ ฟีสเชอร์ (Ronald Fischer, 2001 :  Abstract) ได้ศึกษาเรือง
รางวลัความภกัดีของพนักงาน เป็นแนวทางทียุติธรรมสําหรับองค์การ (Rewarding employee 

loyalty: an organizational justice approach) พบว่า ความผกูพันในระดบัสงูเป็นสิงสําคัญ
สําหรับความสําเร็จ และความเจริญก้าวหน้าขององค์การ  อย่างไรก็ตาม ไม่มีงานวิจัยทีเน้นการ
ยอมรับในองค์การ และการให้รางวลับคุลากรทีมีความผกูพนัและความภกัดีตอ่องค์การแตอ่ย่างใด  
ดงันนั จากงานวิจยัทีเกียวข้องในสหรัฐอเมริกา สหภาพองักฤษ นิวซีแลนด์ และเยอรมนั ทีให้การ
ยอมรับตอ่ผลกระทบในการให้รางวลัสําหรับการทํางานทีแสดงถึงความภกัดี  โดยเฉพาะอย่างยิง 
รูปแบบทีใช้ในการให้รางวลัสําหรับความภกัดี คือ การประเมินด้านความยุติธรรม ซึงส่งผลทําให้
เกิดความพึงพอใจตอ่การทํางาน และความผกูพันต่อองค์การ โดยใช้สถิติโครงสร้างเชิงสาเหตทีุ
สนบัสนนุรูปแบบทีค้นพบนีได้เป็นอย่างดี  สําหรับว่อง และดีน (Amy Wong and Alisson Dean, 

2002 :  Abstract) ได้ศึกษาผลทีเกิดขนึจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทีต้องการเป็นอิสระจาก
กฎระเบียบ และการลงทุนตรงจากต่างชาติสองทศวรรษทีผ่านมาอิทธิพลของการเติบโตเกิดขึน
อย่างน่าตืนเต้น เกิดการปกป้องผู้บริโภคขึนในประเทศจีน อันเนืองมาจากมีประชากรจํานวน
มหาศาล ความเป็นไปได้ของตลาดประเทศจีน ผู้บริโภคเกิดความชอบมากกว่าความเข้าใจ และ
พฤติกรรมการชอบ ทําให้เกิดการทําวิจัยครังนี  จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแสดงว่าการ
ปรับตวัด้านบริการ การปรับตวัด้านลกูค้า ความรู้สกึด้านราคา เป็นตวัพยากรณ์ ทงัคณุค่าทีได้รับ
และความภกัดีของลกูค้า  สิงสําคญัทีเป็นสว่นทีค้นพบคือ ผู้จดัการสามารถใช้ลกัษณะเฉพาะตวัที



 

 

 
 

 

ตรงประเดน็ของร้านค้า เป็นไปได้ทีจะขยาย และกลายเป็นร้านค้าทีประสบความสําเร็จได้ และธอร์
สเตน เฮนนิง-ธูรัน และคณะ (Thorsten Henning-Thuran and others,  : Abstract) ได้
ศึกษาวิจัยเรืองรูปแบบการบริหารจัดการความภักดีของนักเรียนการวิจัยครังนี ผู้ วิจัยนําเอา
ความสมัพนัธ์ ด้านคณุภาพ เป็นปัจจยัขบัเคลือนรูปแบบความภกัดีของนักเรียน ด้วยการรวบรวม
ทบทวนวรรณกรรมทางด้านการศกึษาและทางด้านการตลาด  งานวิจยันียงัได้แสดงถึงตวัแปรสอง
ตวัแปร ทีเป็นปัจจยัสําคญัทําให้นกัเรียนเกิดความภกัดี ได้แก่ปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการด้าน
การเรียนการสอน (the quality of teaching service) เป็นการรับรู้ของนักเรียน และปัจจัยด้าน
ความผกูพนัทางด้านอารมณ์ทีเกิดขนึจากประสบการณ์ทีได้รับจากสถานศกึษาของนักเรียน  ผลที
ได้ชีให้เห็นวา่ผลกระทบความความภกัดีเกิดจากการให้บริการทีมีคณุภาพ เป็นสองเท่าของความ
ผกูพนัของนกัเรียนตอ่สถานศกึษา และควรทีจะพฒันาความภกัดีให้ได้ผลทีสงูขนึ  
 สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กับระบบการ
ทํางานทีดี โดยมีงานวิจยัทางวิชาการสนบัสนนุ 
 

 . ปัจจยัด้านการเป็นสมาชิกทีดีมีความสมัพนัธ์กบัความเชือมนัและไว้วางใจกนั 
 

 การเป็นสมาชิกทีด ี 

(X2) 

 ความเชือมนัและไว้วางใจกนั  

(X6) 

 

     

 

 ปัจจัยด้านการเป็นสมาชิกทีดีมีความสัมพันธ์กับความเชือมันและไว้วางใจกัน  มี
งานวิจยัทางวิชาการสนับสนุนดงันี ฐาปะนี  จุลินทร (  : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีมี
อิทธิพลตอ่ความผกูพนัองค์การของครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัพิจิตร พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัองค์การของครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัพิจิตรได้แก่ ปัจจยัด้านสถานภาพ ปัจจัยด้าน
นโยบาย และการบริหารงานของโรงเรียน ปัจจัยด้านความสมัพันธ์กับเพือนร่วมงาน และปัจจัย
ด้านความภาคภมูิใจในวิชาชีพ  สําหรับคมสนั  ชยัเจริญศิลป์ (  : ) ได้ศกึษาปัจจยัทีมีผลตอ่
ความจงรักภกัดีต่อองค์การของเจ้าหน้าทีกองตํารวจป่าไม้  ซึงปฏิบัติงานในกองตํารวจป่าไม้ใน
สว่นกลางและต่างจังหวดั จํานวน 360 ราย พบว่า พนักงานมีความจงรักภกัดีต่อองค์การ โดยมี
ทัศนคติทางบวกต่อกองตํารวจป่าไม้ และเห็นว่าเป็นองค์การทีมีเกียรติยศชือเสียง ได้รับการ



 

 

 
 

 

ยอมรับจากประชาชน มีความมนัคง มีบทบาทสงูทางสงัคม และมีกฎระเบียบในการทํางาน  อีกทงั
พัชรินทร์  รอดพยันตร์ (  : - ) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเพิม
คุณค่าในงานกับความจงรักภักดีต่อองค์การของพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม พบว่า การเพิมคณุค่าในงาน มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกับ
ความจงรักภกัดีตอ่องค์การของพยาบาลประจําการ ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และระดับการศึกษาไม่มีความสมัพันธ์กับความจงรักภกัดีต่อองค์การของพยาบาล
ประจําการ  สําหรับนักวิชาการต่างประเทศ แฮร์รีส และกูเด (Lloyd C. Harris and Mark M. H. 

Goode, 2004 : Abstract) ทีได้ศึกษามิติทีวดัจากความภกัดีโดยใช้แนวทางความพึงพอใจใน
มมุมองด้านพฤติกรรมของลกูค้าเป็นกรอบความคิด โดยศึกษาความต่อเนืองของความภกัดีของ
ลูกค้าอันเกิดจากตัวแปรต่างๆ และการตรวจสอบผ่านตัวแปรความน่าเชือถือ (trust) ความ          
พึงพอใจ (satisfaction) คุณค่า (value) คุณภาพของการบริการ (service quality) จากการ
วิเคราะห์พบว่า ข้อสมมติฐานส่งผลผ่านการรับรู้ส่งผลผ่านกิจกรรมด้านความภกัดีทีต่อเนือง ซึง
ประกอบด้วยความพึงพอใจในการชอบตวัแปรทงัหมด แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในสองระดบั
ตวัอย่าง แต่ภาพโครงสร้างโดยรวมแล้วความเชือยังเป็นศนูย์กลางทีจะทําให้เกิดพลวตัของการ
ให้บริการ  และสําหรับฮอย และวิลเลียม (Hoy and Williams, 1971 : 89) ทีได้ศึกษาความ
จงรักภักดีของครูต่อครูใหญ่ในสหรัฐอเมริกา  โดยพัฒนาเครืองมือขึนจากการปรับปรุง
แบบสอบถามของโบและสก็อต (Blau and Scott) และของเมอร์เรย์และคอร์เรนเบลม (Murray 

and Correnblem) ต่อมาฮอยและรีส์ (Hoy and Rees) ได้ใช้เครืองมือนีศึกษาความสมัพันธ์
ระหวา่งความจงรักภกัดีของครูและพฤติกรรมของครูใหญ่ ซึงพฤติกรรมทีศึกษาคือ 1) พฤติกรรม
แบบริเริมเสริมสร้าง 2) พฤติกรรมแบบถนอมนําใจ 3) ความเป็นอตัตาธิปไตย 4) ความสามารถใน
การผลกัดนั และ 5) ความมีอารมณ์ไมเ่อนเอียง  
 สรุปได้วา่ ปัจจยัด้านการเป็นสมาชิกทีดีมีความสมัพันธ์กับความเชือมนัและไว้วางใจ
กนั มีงานวิจยัทางวิชาการสนบัสนนุดงันี มีงานวิจยัทางวิชาการสนบัสนนุ 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 . ปัจจยัด้านการเป็นสมาชิกทีดีมีความสมัพนัธ์กบัระบบการทํางานทีดี 
 

 การเป็นสมาชิกทีด ี 

(X2) 

 ระบบการทํางานทีด ี 

(X8) 

 

     

 

 ปัจจัยด้านการเป็นสมาชิกทีดีมีความสมัพันธ์กับระบบการทํางานทีดี มีงานวิจัยทาง
วิชาการสนับสนุนดังนี อริสา  สํารอง (  : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์        
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : 
องค์การทีเป็นสมาชิกสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย พบวา่ ผลการวิเคราะห์คา่ดชันี
ตรวจสอบความสอดคล้องทงัหมดเป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อ
องค์การได้รับอิทธิพลทางตรงมากทีสุดจากตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ รองลงมา คือ  
คณุลกัษณะบคุลิกภาพ และคณุลกัษณะงาน และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตวัแปรความพึงพอใจ
ในงาน ส่วนตัวแปรพฤติกรรมผู้ นําการเปลียนแปลงมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   สําหรับอภินันท์           
ทรัพย์ธนมนั (  : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเกียงกับอิทธิพลของส่วนประสมในการดําเนินงานทาง
การตลาดและภาพลกัษณ์ในโรงเรียนทีมีต่อความภกัดีของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัย
สรุปวา่ 1) โดยภาพรวมโรงเรียนเอกชนทีเปิดสอนระดบัอนบุาลถึงมธัยมศึกษาปีที 6 ในเขตพืนทีที
ทําการศึกษา  โรงเรียนดําเนินงานทางการตลาดในระดบัทีผู้ปกครองพอใจในทุกด้าน  โดยส่วน
ประสมในการดําเนินงานทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในอนัดบัสงู  ในส่วนของภาพลกัษณ์
โรงเรียน พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับรู้เกียวกับภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในระดบัพอใจทุกด้าน  
โดยด้านเอกลกัษณ์ขององค์กรอยู่ในอนัดบัสงูสดุ  และความภกัดีของผู้ปกครอง พบว่า ความภกัดี
ของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใจทุกด้าน  โดยด้านเจตคติใฝ่สมัพันธ์อยู่ในอนัดบัสงูสุด       
2) ส่วนประสมในการดําเนินงานทางการตลาด  ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน  และความภักดีของ
ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกัน  เมือจําแนกตามขนาดโรงเรียน 3) ความสมัพันธ์
ระหวา่งสว่นประสมในการดําเนินงานทางการตลาดและภาพลกัษณ์โรงเรียนมีความสมัพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 4) ส่วนประสมในการดําเนินงานทางการตลาดและ
ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผู้ ปกครองโรงเรียนเอกชนในภาพรวม  โดยมี



 

 

 
 

 

ความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันของโรงเรียนทุกขนาด  ส่วนจักรพันธ์  กิตตินรรัตน์ (  : 
บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเรือง พหุปัจจัยของความภกัดีของลกูค้ากลุ่มเจเนอเรชันวายต่อผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลือนทีในกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า ความภกัดีของลกูค้ากลุ่มเจนเนอเรชัน
วายต่อผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีนันจะขึนอยู่กับอิทธิพลของภาพลักษณ์ของผู้ ให้บริการ 
คณุภาพ ความสมัพันธ์  และคณุภาพบริการตามลําดบั  โดยตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัสงู ชีให้เห็นว่าถ้าผู้ ให้บริการมีภาพลกัษณ์ทีดี มีสมัพันธภาพทีดีกับลกูค้า 
และมีบริการเป็นเลิศ  ลูกค้ากลุ่มเจเนอเรชันวายจะมีความภักดีเพิมขนึด้วย   ส่วนนักวิชาการ
ตา่งประเทศ ได้แก่ จลูนัเดอร์ และโซเดอร์ลนัด์ (Julander and Soderlund,  : Abstract) ได้
ศกึษาวิจยัและพบวา่ อิทธิพลของความพึงพอใจของลกูค้า สามารถยืนยันได้ ด้วยการกลบัมาซือ
ซํา และทัศนะคติความภกัดีมีอืนๆ อีกมากมาย อปุสรรคการเปลียนแปลงมีอิทธิพลทําให้เกิดตวั
แปรหลายตัว อย่างไรก็ตาม ประเด็นทีผู้ วิจัยให้ความสําคัญ และมีวัตถุประสงค์เพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงอปุสรรคทีสามารถมองเห็นทงัในด้านบวกและด้านลบ ได้ทําการทดสอบอิทธิพลจาก
ความพึงพอใจของลกูค้า  ความตงัใจในการซือซํา และทศันะคติความภกัดีของลกูค้า การวิเคราะห์
ใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ซึงเก็บข้อมลูต่างๆ จากประสบการณ์ทีมีอิทธิพลในด้านบวก จาก
ความพึงพอใจของลูกค้า และลกูค้าทีมีทัศนคติทีดี โดยทีอิทธิพลด้านบวก ได้จากความตงัใจ
กลบัมาซือซํา  ส่วนธอร์สเตน เฮนนิง-ธูรัน และคณะ (Thorsten Henning-Thuran and others, 

 :  Abstract) ได้ศกึษาวิจยัเรืองรูปแบบการบริหารจดัการความภกัดีของนกัเรียนการวิจัยครัง
นี ผู้ วิจัยนําเอาความสัมพันธ์ ด้านคุณภาพ เป็นปัจจัยขบัเคลือนรูปแบบความภกัดีของนักเรียน 
ด้วยการรวบรวมทบทวนวรรณกรรมทางด้านการศึกษาและทางด้านการตลาด  งานวิจัยนียังได้
แสดงถึงตัวแปรสองตัวแปร ทีเป็นปัจจัยสําคัญทําให้นักเรียนเกิดความภักดี ได้แก่ปัจจัยด้าน
คณุภาพการให้บริการด้านการเรียนการสอน (the quality of teaching service) เป็นการรับรู้ของ
นักเรียน และปัจจัยด้านความผูกพันทางด้านอารมณ์ทีเกิดขึนจากประสบการณ์ทีได้รับจาก
สถานศกึษาของนกัเรียน  ผลทีได้ชีให้เห็นว่าผลกระทบความความภกัดีเกิดจากการให้บริการทีมี
คณุภาพเป็นสองเท่าของความผกูพนัของนกัเรียนตอ่สถานศกึษา และควรทีจะพฒันาความภกัดีให้
ได้ผลทีสงูขนึ  
 สรุปได้วา่ ปัจจยัด้านการเป็นสมาชิกทีดีมีความสมัพันธ์กับระบบการทํางานทีดี โดยมี
งานวิจยัทางวิชาการสนบัสนนุ 

 



 

 

 
 

 

ตอนที  การวเิคราะห์การยืนยันตัวบ่งชขีองปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน 
 ขนัตอนนีเป็นการนําผลทีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึงประกอบด้วยตวับ่งชีของ
ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานทีได้สมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญเพือ
ตรวจสอบยืนยันในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องเชิงทฤษฎี และสามารถ
นําไปใช้ได้จริง  
 การวิเคราะห์คา่ความถี คา่ร่อยละ และความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ เพือยืนยันความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และรูปแบบตวับ่งชี
ของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานซงึคดัเลือกผู้เชียวชาญแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ซึงผู้ วิจัยกําหนดคุณสมบัติ คือ ผู้บริหารระดับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับเขตพืนทีการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา รวมจํานวน
ทงัสนิ  ท่าน ซึงผลทีได้จากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางที   สรุปความถี และร้อยละในการยืนยนัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของ 
   บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานโดยผู้เชียวชาญ 

n = 7 

ปัจจัย 
ความภักด ี
ต่อองค์การ 

ความคิดเหน็ผู้เชียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

. การสร้าง 

    แรงจูงใจใน 

    การทํางาน 

 

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

. การเป็น 

   สมาชิกทีดี 
 

(100.00%) 

 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

. การกําหนด 

    เป้าหมายที 

    ชดัเจน 

 

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

. การสือสาร  
    และการ 
    ประสานงาน 

 

(100.00%) 

-  
(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

 



 

 

 
 

 

ตารางที   สรุปความถี และร้อยละในการยืนยนัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของ 
   บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานโดยผู้เชียวชาญ (ตอ่) 

n = 7 

ปัจจัย 
ความภักด ี
ต่อองค์การ 

ความคิดเหน็ผู้เชียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

. การใช้อํานาจ 

    อย่างถูกต้อง 
 

 

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

. ความเชือมนั 

    และไว้ 
    วางใจกนั 

 

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

. การสร้างชือ 

    เสียงทีดีและ 

    เป็นทีรู้จกั 

 

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

. ระบบการ 
    ทํางานทีดี 

 

 

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

-  

(100.00%) 

- 

รวม  
(100.00%) 

-  
(100.00%) 

-  
(100.00%) 

-  
(100.00%) 

- 

 

  จากตารางที  พบว่า ผู้ เชียวชาญแสดงความคิดเห็นและยืนยันตัวบ่งชีของปัจจัย
ความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สามารถสรุปได้ดงันี ในภาพรวมรูปแบบ
ตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐานมีความเหมาะสม 
จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีความเป็นไปได้ จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี
ความถกูต้อง จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และการใช้ประโยชน์ จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.   สว่นในรายด้านมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ จํานวน 
 คน คิดเป็นร้อยละ .  

  อีกทงัผู้ทรงคณุวฒุิได้เสนอแนะดงัต่อไปนี 1) รูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อ
องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐานว่าปัจจัยทีนํามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสมนัน 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจัยการสือสารและการประสานงาน  และการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย เนืองจาก บุคลากรในสถานศึกษาฯ ไม่สามารถเลือกปฏิบัติหน้าที ณ 



 

 

 
 

 

สถานศกึษาทีตนต้องการได้ การบรรจแุตง่ตงั เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไมส่ามารถเลือกได้
ตามความต้องการของตนเอง ทําให้อาจมีความแตกต่างในด้านบริบท ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 
ภาษา ฯลฯ ทีต้องคํานึงถึง ซึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ความภกัดีตอ่องค์การ อย่างไรก็ตาม การใช้อํานาจ
อย่างถกูต้องนนั เป็นเรืองทีต้องอาศยัประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะบุคลากรทีเพิง
ได้รับการบรรจุแต่งตงัใหม่ ทีต้องฝึกฝนทักษะ และต้องศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพือพัฒนาตนเอง 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ความภกัดีตอ่องค์กร เพราะวา่บคุลากรในองค์การนนัสําคญัทีสดุ 
  ) บุคลากรกลุ่มใดทีมีบทบาทในการสร้างความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐานบคุคลทกุกลุม่ทีเกียวข้องกบัการจดัการศึกษาได้แก่ Stakeholder ผู้บริหาร
องค์การ (ควรมาเป็นอันดับแรก) บุคลากรในองค์การ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และ
คณะกรรมการสถานศกึษา 
  ) ปัจจัยของผู้บริหารทีมีอิทธิพลต่อตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ
บุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐาน  คือต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้ นํา มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นได้ทงั Coaching และ Training ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน  ให้คณุ 
ให้โทษ มีบารมี และเป็นตวัอย่างทีดี 
  ) รูปแบบทีผู้ วิจยันําเสนอมีความถูกต้องทีเกียวข้องตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อ
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานถูกต้องตามหลกัการทางสถิติวิจัย แต่ผู้ วิจัยควรมี
การสงัเคราะห์ปัจจยัให้ครอบคลมุ โดยการศกึษาข้อมลูด้วยวิธีการทางหลกัการวิจยั จากผู้ ทีมีส่วน
เกียวข้องตอ่ความภกัดีตอ่องค์การ โดยเฉพาะการสมัภาษณ์ ควรให้ครอบคลมุทุกกลุ่ม ในปริมาณ
ทีเป็นตวัแทนของประชากรได้ดี ไมจํ่ากดัเพียงแคจํ่านวนข้อมลูพืนฐานทางการวิจยั  
  ) รูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐานทีประสบความสําเร็จควรมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ และสามารถนําไปส่งเสริมให้
บุคลากรมีความภักดีต่อองค์การได้จริง เพราะจะทําให้องค์การมีความเจริญรุ่งเรือง ประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนด 
  ) รูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน  มีความเป็นไปได้สําหรับการนําไปใช้ในการพัฒนาความภกัดีของบุคลากรในองค์การ
สถานศกึษาขนัพืนฐานในประเทศไทย ขนึอยู่กบัสภาพบริบทของแตล่ะพืนที เนืองจากประเทศไทย 
มีความแตกต่าง และความหลากหลาย ในหลายด้าน เพราะฉะนัน การจะทําให้ปัจจัยเหล่านี
สามารถนําไปใช้ได้ ควรมีการกําหนด ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบปัจจยัไปใช้ 



 

 

 
 

 

  ) ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัรูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีของบุคลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน ควรคํานึงถึงสภาพความแตกต่างทางบริบทด้านต่างๆ เช่น บริบททาง
สงัคม ภมูิหลงั บริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงนโยบาย ทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ผู้ทรงคณุวฒุิอีกท่านหนึงเสนอแนะวา่ ทงั  ปัจจยั พบวา่ การมีสว่นร่วมนนัสําคญั และความภกัดี
ตอ่องค์การ  นอกจากการสร้างแรงจูงใจในการทํางานแล้ว ความรักและความศรัทธาต่อองค์การ
และหน่วยงานของตนมีส่วนสําคญัด้วยเช่นกัน  อีกทงัรูปแบบทีนําเสนอตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีขององค์การ จะเกิดจากการยอมรับและความศรัทธาทงับุคลากรภายในองค์การ และเกิด
ความภาคภมูิใจในองค์การ  พร้อมทงัผู้บริหารให้ยึดหลกัธรรมาภิบาล  และสดุท้ายรูปแบบทีควร
จะเป็นต้องมีความรู้สกึเป็นเจ้าของ มีความเตม็ใจ และศรัทธาในตวับคุคล จึงเกิดการมีส่วนร่วม มี
การกําหนดเป้าหมาย และการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง และนําไปสู่ความเชือมนัและไว้วางใจกัน 
ตามลําดบั 
 

ตารางที  การตรวจสอบยืนยนัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถาน 

 ศกึษาขนัพืนฐาน 
 

 
รูปแบบตวับง่ชี
ของปัจจยัความ

ภกัดี 

ความคิดเหน็ผู้เชียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

 
รูปแบบตวับง่ชีของ
ปัจจยัความภกัดีต่อ
องค์การของบคุลากร
ในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน 
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 จากการยืนยนัรูปแบบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรสถานศกึษา
ขนัพืนฐานจากผู้ เชียวชาญ พบว่า ผู้ เชียวชาญทงั  ท่าน คิดเป็นร้อยละ  มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า รูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรสถานศึกษาขนั
พืนฐานมีความชดัเจน เพราะมีตวัแปรต้น ตวัแปรตามทีสง่ผลตอ่กนั เข้าใจได้โดยง่าย และมีความ



 

 

 
 

 

ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้   เนืองจากเมือพิจารณาตวับ่งชีของ
ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรสถานศกึษาขนัพืนฐานแล้ว พบว่า มีความครอบคลมุทงั
ในสว่นของด้านปัจจยั และความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรมีสว่นเกียวข้องและปัจจัยทีนําเสนอ
มานนัเป็นปัจจยัสําคญัในด้านความภกัดีต่อองค์การ และแตล่ะปัจจยัมีความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนั 
เพราะบคุลากรเป็นบคุคลสําคญัในโรงเรียนทีจะเป็นหลกัและปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ซึงสงิทีสําคญัทีสดุในการทํางานในโรงเรียนคือ การร่วมกนัทํางาน  ในปัจจบุัน
นี การทํางานให้ประสบความสําเร็จต้องอาศยัการทํางานร่วมกัน เตม็ใจ กําหนดเป้าหมายทีชดัเจน 
ศรัทธาในตวับุคคล เอกลกัษณ์ทีแสดงออก และการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง ซึงถ้าบุคลากรได้รับ
ความสมัพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบัผู้บริหารแล้ว การทํางานก็จะเป็นไปอย่างราบรืน เพราะถ้าบุคลากร
ครูสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถ และมีความเต็มใจแล้ว ย่อมทําให้การ
ทํางานนนัราบรืน มีระบบ มีความไว้วางใจเชือมนัซึงกนัและกนั และประสบความสําเร็จได้ในทีสดุ 



 
บทที 5 

 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน เรือง การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน มีวตัถุประสงค์ คือ เพือทราบการตวับ่งชี
ของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐาน เพือทราบรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ของตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
และเพือยืนยันรูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน  ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลกลบัมาสมบูรณ์ร้อยละ  .  จากนนันําผลมาวิเคราะห์โดยแบ่ง
ออกเป็น  ตอนคือ ผลการวิเคราะห์ด้านตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์
รูปแบบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน และผลการ
วิเคราะห์การยืนยันรูปแบบตวับ่งชีความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  
ดงันนัในบทนี ผู้ วิจยัจึงนําผลการวิจัยมาอภิปราย และนําเสนอแนะในด้านต่างๆ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยั ผู้ วิจยัสามารถสรุปผลได้ดงันี 

 . ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
พบว่า มี  ตวับ่งชี กล่าวคือ 1) การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ) การเป็นสมาชิกทีดี ) การ
กําหนดเป้าหมายทีชัดเจน ) การสือสารและการประสานงาน  ) การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง        
) ความเชือมนัและไว้วางใจกนั ) การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จกั และ ) ระบบการทํางานที
ดี โดยทีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานเป็นตวับ่งชีแรก สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

.   รองลงมา คือตัวบ่งชีการเป็นสมาชิกทีดี และการกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ .  และ .  ตามลําดบั และในภาพรวมสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ .  
 . รูปแบบความสมัพันธ์ของตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน พบวา่ ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
มีความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล โดยมีความสมัพันธ์ของตวัแปร  คู่ โดยทีปัจจัยด้านการสร้าง

 



 
 

 

แรงจงูใจในการทํางาน และการเป็นสมาชิกทีดี มีความสมัพันธ์ต่อความเชือมนัและไว้วางใจกัน 
และระบบการทํางานทีดีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  
 . ผลการยืนยันรูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน พบวา่ ผู้เชียวชาญให้การสนบัสนนุยืนยนัวา่ตวับ่งชีของปัจจยั  ด้านได้แก่
การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การเป็นสมาชิกทีดี  การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน การสือสาร
และการประสานงาน การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง ความเชือมนัและไว้วางใจกนั การสร้างชือเสียงที
ดีและเป็นทีรู้จกั และระบบการทํางานทีดี มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน ร้อยละ   อีกทงัผู้ เชียวชาญยังได้เสนอแนะว่า ปัจจัยด้านการสร้าง
แรงจงูใจในการทํางานต้องควบคูไ่ปกบัด้านความเตม็ใจในการเป็นสมาชิกทีดี และด้านระบบการ
ทํางานทีดี  ส่วนด้านความเชือมนัและไว้วางใจกันนนั ต้องให้ความสําคญักับองค์ประกอบของ
สมาชิกทุกคน การสร้างแรงจูงใจ และผู้บริหารควรเป็นตวัอย่างในด้านการบริหารจัดการแบบ     
ธรรมาภิบาลทีดี 
 

อภปิรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจยัทีได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจัยสามารถนํามาอภิปราย
ผลได้ดงันี  

1. ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  
พบว่า มี  ตวับ่งชี กล่าวคือ 1) การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ) การเป็นสมาชิกทีดี ) การ
กําหนดเป้าหมายทีชัดเจน ) การสือสารและการประสานงาน  ) การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง         
) ความเชือมนัและไว้วางใจกนั ) การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จกั และ ) ระบบการทํางานที
ดี โดยทีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานเป็นตวับ่งชีแรก สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

.   รองลงมา คือตัวบ่งชีการเป็นสมาชิกทีดี และการกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ .  และ .  ตามลําดบั และในภาพรวมสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ .  ทีเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที
ต้องการให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ โดยยึดหลกัการทีว่า มีการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค ซึงเป็นสิงทีควรกระทําในทุกระดับ กระทรวง ทบวง กรม ตามลําดับ   

นอกจากนโยบายการมีสว่นร่วมและการกระจายอํานาจแล้ว ยงัมีการรณรงค์การบริหารแบบมีสว่น
ร่วม ซึงผู้บริหารจะให้บคุลากรในหน่วยงานทกุๆ ฝ่าย ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการด้วย
เช่นกนั  สืบเนืองจากงานวิจยัหลายๆ ฉบบัได้กลา่วถึงประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ผลทีเกิดการมีส่วน



 
 

 

ร่วม และนกัวิชาการทงัในตา่งประเทศ และในประเทศไทย ได้มีการเน้น และให้ความสําคญัตอ่การ
มีสว่นร่วมกนัอย่างกว้างขวาง ซึงสามารถทําให้ให้หน่วยงาน และรูปแบบการบริหารต่างๆ เป็นไป
ด้วยดี และเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา  ม่วงรุ่ง ได้ศึกษา
ปัจจยัทีมีผลตอ่ความภกัดีของพนกังานในองค์กร พบวา่ แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานระดบัมากทีสดุ 
ได้แก่ ความมันคงในงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ ลกัษณะงาน ความ
รับผิดชอบ ความสําเร็จในงาน การยอมรับนับถือ โอกาสเจริญก้าวหน้า วิธีการบังคับบัญชา 
คา่ตอบแทน และชีวิตความเป็นสว่นตวั  อีกทงังานวิจยัของวาสนา  พฒันานนัท์ชยั ได้ศกึษาปัจจัย
ทีมีผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า 
ปัจจยัจงูใจ  ด้านประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ และอยู่ในระดบัปานกลาง  ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีการงาน ตามลําดับ  ส่วนปัจจัยคําจุน     
อยู่ในระดับมากทัง  ด้าน คือ ด้านความสมัพันธ์กับเพือนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและ
ความมนัคง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบงัคบับัญชา และด้านนโยบายและการ
บริหาร ตามลําดบั   

การประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในรอบทีสาม (พ.ศ. - ) ทีกําลงัดําเนินการกันอย่างเข้มข้น จําเป็นต้องมีความ
ร่วมมือ มีการวางเป้าหมายทีชัดเจน มีการบริหารจัดการทีเป็นรูปธรรม มีการเข้าถึงบุคลากร 
ผู้ปกครอง ชมุชน และนกัเรียนโดยปริยาย  อีกทงัยงัได้เห็นรูปแบบของผู้บริหาร และบคุลากรมีการ
ประสานงาน และการทํางานร่วมกนัได้เป็นอย่างดี  ภาวะการเป็นผู้นํา ความเสียสละของบุคลากร
จะเห็นได้อย่างชัดเจน การให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมกันในการทํางานเพือความสําเร็จ
เป็นไปแนวทางเดียวกัน ซึงทําให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคี และเห็นอกเห็นใจกัน เพิมขนึ ซึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของแฮม แคลี ลีกวัเนีย (Ham, Carrie Leugenia) ทีได้ทําการศกึษาเกียวกบั
ความคาดหวงัและการรับรู้คณุภาพการให้บริการของคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัเซาว์เธิน
และเวสเธิร์นมิชิแกน ซึงทําการเคราะห์เกียวกับช่องว่างที 5 ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้
คณุภาพการบริการ และผลของการบริหารธุรกิจบริการทีผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และไม ่      
พึงพอใจหลงัจากเข้าใช้บริการจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องข้างต้น  ทําให้ผู้ วิจัยมี
แนวทางในการทําวิจยัและช่วยในการออกแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยัทีเกียวข้องกบัการประเมิน
คณุภาพการให้บริการจากความคาดหวงัคณุภาพการบริการ การรับรู้คณุภาพการบริการของ
ผู้ใช้บริการ และความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า ซึงทงัหมดเป็นการวดัประสิทธิภาพของการบริการ 



 
 

 

ทงัประเภทให้บริการ และรับบริการ เพือนํามาพฒันาปรับปรุงการให้บริการตอ่ไป ข้อมลูทีได้จึงเป็น
แนวทางในเรืองของแนวคิดและทฤษฎีความคาดหวงั ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีความพึงพอใจ ฯลฯ 

อีกทังสถานศึกษาต้องสร้างคณุภาพโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เพิมทุนงบประมาณ
ทางด้านเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้า เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน สร้างมิติใหม่ให้แก่
สถานศกึษา บคุลากรครู และผู้ เรียนมีความสนใจในด้านนีเป็นอย่างยิง  มีการปรับปรุงบุคลากร 
เสริมสร้างและสง่เสริมวิทยฐานะ สง่เสริมให้บคุลากรมีวฒุิการศกึษาทีดีทีเหมาะสม มีการส่งเสริม
การศกึษาตอ่ทีเข้าถึงง่าย และรวดเร็ว เพือเป็นการสร้างขวญักําลงัใจ โดยมเีงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เป็นเกือหนุนในการทํางานให้มีศกัยภาพเพิมขนึได้ด้วย  ซึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของพชัรินทร์ รอดพยนัตร์ ทีได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจัยส่วนบุคคล 

การเพิมคณุคา่ในงานกบัความจงรักภกัดีต่อองค์การของพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลสงักัด
กระทรวงกลาโหม พบว่า การเพิมคณุค่าในงาน มีความสมัพันธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกับ
ความจงรักภกัดีตอ่องค์การของพยาบาลประจําการ  อีกทงังานวิจยัของ คมสนั  ชยัเจริญศิลป์ ทีได้
ศกึษาปัจจยัทีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่องค์การของเจ้าหน้าทีกองตํารวจป่าไม้ ซึงปฏิบัติงานใน
กองตํารวจป่าไม้ในสว่นกลางและตา่งจงัหวดั จํานวน 360 ราย พบว่า พนักงานมีความจงรักภกัดี
ต่อองค์การ โดยมีทัศนคติทางบวกต่อกองตํารวจป่าไม้ และเห็นว่าเป็นองค์การทีมีเกียรติยศ
ชือเสียง ได้รับการยอมรับจากประชาชน มีความมนัคง มีบทบาทสงูทางสงัคม และมีกฎระเบียบใน
การทํางาน ดงัทีงานวิจยัของ อภินันท์  ทรัพย์ธนมนั ได้ศึกษาเกียวกับอิทธิพลของส่วนประสมใน
การดําเนินงานทางการตลาดและภาพลกัษณ์ในโรงเรียนทีมีต่อความภกัดีของผู้ปกครองโรงเรียน
เอกชน ผลการวิจยัสรุปวา่โดยภาพรวมโรงเรียนเอกชนทีเปิดสอนระดบัอนบุาลถึงมธัยมศกึษาปีที 6 

ในเขตพืนทีทีทําการศกึษา  โรงเรียนดําเนินงานทางการตลาดในระดบัทีผู้ปกครองพอใจในทุกด้าน  
โดยส่วนประสมในการดําเนินงานทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในอันดับสูง  ในส่วนของ
ภาพลกัษณ์โรงเรียน พบวา่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่รับรู้เกียวกบัภาพลกัษณ์ของโรงเรียนในระดบัพอใจ
ทกุด้าน  โดยด้านเอกลกัษณ์ขององค์กรอยู่ในอนัดบัสงูสดุ  และความภกัดีของผู้ปกครอง พบว่า 
ความภกัดีของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจทุกด้าน  โดยด้านเจตคติใฝ่สัมพันธ์อยู่ใน
อนัดบัสงูสดุ  สว่นประสมในการดําเนินงานทางการตลาดและภาพลกัษณ์ของโรงเรียนมีอิทธิพลตอ่
ความภกัดีของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในภาพรวม  โดยมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันของ
โรงเรียนทกุขนาด และจากงานวิจยัของ จักรพันธ์  กิตตินรรัตน์ ได้ศึกษาเรืองพหุปัจจัยของความ
ภักดีของลูกค้ากลุ่มเจเนอเรชันวายต่อผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีในกรุงเทพมหานคร  ผล
การศกึษา  พบวา่ ความภกัดีของลกูค้ากลุม่เจนเนอเรชนัวายตอ่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือนทีนนัจะ



 
 

 

ขนึอยู่กับอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของผู้ ให้บริการ คุณภาพ ความสมัพันธ์ และคณุภาพบริการ
ตามลําดบั  โดยตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลกูค้าในระดบัสงู  ชีให้เห็นว่าถ้าผู้ ให้
บริการมีภาพลกัษณ์ทีดี มีสมัพนัธภาพทีดีกบัลกูค้าและมีบริการเป็นเลิศ ลกูค้ากลุม่เจเนอเรชนัวาย
จะมีความภกัดีเพิมขนึด้วย 

 จึงสรุปได้ว่า ตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐานมีตัวบ่งชีทีสําคญั กล่าวคือ การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน  การเป็นสมาชิกทีดี การ
กําหนดเป้าหมายทีชัดเจน การสือสารและการประสานงาน การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง ความ
เชือมนัและไว้วางใจกัน การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จัก และระบบการทํางานทีดี  โดยทีการ
สร้างแรงจงูใจในการทํางานเป็นองค์ประกอบแรก รองลงมา คือองค์ประกอบการเป็นสมาชิกทีดี 
การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน ตามลําดบั  
 

 . รูปแบบความสมัพันธ์ของตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน พบวา่ ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
มีความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล โดยมีความสมัพันธ์ของตวัแปร  คู่ โดยทีปัจจัยด้านการสร้าง
แรงจงูใจในการทํางาน และการเป็นสมาชิกทีดี มีความสมัพันธ์ต่อความเชือมนัและไว้วางใจกัน 
และระบบการทํางานทีดีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยด้าน
การเป็นสมาชิกทีดี การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมพลงั และ
ความสามคัคีเพือก่อให้เกิดความสําเร็จได้อย่างแท้จริง  สืบเนือง การทํางานในสถานศึกษานนั ถ้า
หากมีความชดัเจนในด้านเป้าหมาย นโยบายตา่งๆ ทีเกียวข้อง ทกุคนมีความเตม็ใจในการทํางาน 
สร้างเอกลกัษณ์ให้แก่สถานศกึษา  ผู้บริหารสามารถสร้างศรัทธาให้แก่บุคลากรครู และผู้ปกครอง 
และรวมทงัมีการบรูณาการองค์ความรู้ตา่งๆ ให้เป็นทีประจักษ์ ย่อมก่อให้เกิดความสบายใจ  อีก
ทงัการเป็นสมาชิกทีดี การมีสว่นร่วมสามารถจดัทําได้ในหลายรูปแบบ ดงัเช่น การประชุมร่วมกัน
ซึงเป็นการแบ่งปันความคิด ความรู้สึกทีมีต่อการบริหารงาน หรือแนวทางในการทํางานร่วมกัน 
การมอบหมายงาน การมีสว่นร่วม การกระจายอํานาจ ฯลฯ เพือสร้างความร่วมมือกันทํางาน ซึง
เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยความสมคัรใจ และเต็มใจในการ
ทํางานร่วมกันอย่างแท้จริง  สิงสําคญัอีกประการหนึงซึงเป็น ปัจจัยสําคัญ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัทมา อ่อนไสว ทีได้ทําการวิจัยเรือง การรับรู้คุณภาพชีวิตในการทํางานกับ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย  (มหาชน) พบว่า การรับรู้คณุภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานระดบัต้นของธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีระดบั



 
 

 

การรับรู้คณุภาพชีวิตในการทํางานระดบัปานกลาง โดยพนกังานมีการรับรู้คณุภาพชีวิตการทํางาน
สงูสดุ คือ มิติด้านสภาพแวดล้อมทํางานทีถกูสขุลกัษณะและปลอดภยั ส่วนการรับรู้คณุภาพชีวิต
การทํางานใน ระดบัตําสดุคือ มิติด้านการคํานึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม  ส่วน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานระดบับริหารระดบัต้น สว่นใหญ่แล้วพนกังานมีการรับ
รู้อยู่ในระดบัปานกลางถึงคอ่นข้างสงู ในเรืองของการศกึษาเปรียบเทียบระดบัการรับรู้คณุภาพชีวิต
ในการทํางาน จําแนกตามลกัษณะสว่นบคุคล พบวา่มีเพียงปัจจัยด้านเพศเท่านนัทีมีผลต่อระดบั
การรับรู้คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 โดยเพศหญิงมีการรับรู้
คณุภาพชีวิตในการทํางานสงูกว่า เพศชาย ส่วนการรับรู้คณุภาพชีวิตในการทํางานทงั 3 ด้าน 

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่มีความสมัพันธ์อยู่
ในระดบัปานกลาง ซึงมีอยู่ 5 ด้าน ด้วยกันคือ 1) ด้านความสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ    

2) ด้านการบรูณาการทางสงัคมของผู้ปฏิบัติงาน 3) ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ความสามารถ 4) ด้านการสง่เสริมความเจริญเติบโตและมนัคงในงาน และ 5) ด้านค่าตอบแทนที
เป็นธรรมและเพียงพอตาม ลําดับจากมีความสัมพันธ์มากทีสดุไปยังน้อยทีสดุ  นอกจากนนัมี
ความสมัพันธ์อยู่ในระดบัตํา ซึงมี 3 ด้าน ดงันี 1) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานงานทีถูก
สขุลกัษณะและมีความปลอดภยั 2) ด้านการมีส่วนร่วมเกียวข้องสมัพันธ์กับสงัคม และ 3) ด้าน
ความสมดลุระหวา่งชีวิตโดยสว่นรวม 

 ประการทีสอง ปัจจยัด้านการเป็นสมาชิกทีดีมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อปัจจัย
ด้านการกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน การสือสารและการประสานงาน การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง 
และความเชือมนัและไว้วางใจกนั ถือได้วา่เป็นปัจจยัทีสําคญัอีกประการหนึง ทีทําให้การทํางานใน
สถานศกึษาบรรลคุวามสําเร็จได้เป็นอย่างดี สืบเนืองจากบคุลากรในโรงเรียนมีความเต็มใจในการ
ทํางานร่วมกัน ร่วมมือกันทํางานเพือให้บรรลเุป้าหมายตามทีกําหนด  อีกทงัมีผู้ นําทีดี มีความ
เสียสละ ทุ่มเทให้กบับคุลากรครูในสถานศึกษา มีความรอบรู้ เป็นคนเก่ง มีความริเริมสร้างสรรค์ 
ยอมรับความคิดของครู เปิดโลกทศัน์ ทําสิงใหม่ๆ  ให้เป็นทีประจกัษ์ ทําให้สมาชิกมีความเตม็ใจใน
การทํางานเพิมมากขนึตามลําดบัได้เป็นอย่างดี ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สกล พงศ์วรทรัพย์ ที
ได้ทําการศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของลกูค้าต่อการบริการของสํานักงาน
บริการสาขา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอ ไอ เอส) จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของ
ลกูค้า และเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของสํานักงานบริการสาขา  

ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะในการใช้บริการของลกูค้าตอ่การบริการของสํานักงานบริการสาขา  



 
 

 

ผลการศึกษาพบว่า ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายและหญิงมีอายุตํากว่า 25 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

พฤติกรรมการใช้บริการของลกูค้า ส่วนใหญ่จะใช้บริการชําระค่าบริการโทรศพัท์มือถือตามปกติ
มากทีสดุ โดยส่วนส่วนใหญ่จะใช้บริการเฉลีย 1-2 ครัง ต่อเดือน มกัจะใช้บริการในวนัทํางาน
ราชการปกติ ระยะเวลาทีรอคอยในแตล่ะครังโดยเฉลียจะน้อยกวา่ 15 นาที ในด้านความพึงพอใจ
ด้านพนักงานบริการ ด้านสถานประกอบการ ด้านกระบวนการดําเนินการ ด้านประเภทการ
ให้บริการ และด้านเครืองสอบถามข้อมลูและทํารายการอตัโนมตัิ  พบว่าลกูค้ามีความพอใจใน
ระดบัมาก และพบวา่ลกูค้าทีมีเพศ รายได้แตกตา่งกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน ลกูค้า
ทีมีอายุ และมีระยะเวลาการเป็นลกูค้าแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกันทีระดบั
นยัสําคญั 0.05 ลกูค้าทีมีระดบัการศกึษา และอาชีพแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่าง
กนัทีระดบันยัสําคญั 0.01 อีกทงัยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย ลินสวุรรณ ทีได้ศึกษาเรือง
ความพึงพอใจของลกูค้าทีมีตอ่การรับบริการของศนูย์บริการโทรศพัท์เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน 

จํากดั (มหาชน) สาขาฟอร์จนูทาวน์รัชดาภิเษก  ผลการวิจัยพบว่า ลกูค้าทีมารับบริการส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนตํากว่า 10,000 บาท และจํานวนครังทีเข้ามารับบริการ    
1-2 ครัง ต่อเดือน และความพึงพอใจในด้านสถานทีประกอบการ ความรวดเร็วของการบริการ 
ความก้าวหน้าทันสมัยของการบริการ  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและด้านพนักงานผู้
ให้บริการ พบวา่อยู่ในระดบัพอใจ โดยลกูค้ามีข้อเสนอแนะคือ ด้านสถานทีประกอบการ ควรทํา
ป้ายบอกทางไปศนูย์บริการให้ชัดเจน เพิมทีนังรอรับบริการและเพิมโต๊ะไว้กรอกเอกสารคําร้อง
ต่างๆ ด้านความรวดเร็วของการบริการ ควรจัดทําช่องแยกประเภทของบริการต่างๆ เพือความ
สะดวกรวดเร็ว และจดัทํามาตรฐานเวลาในการให้บริการแตล่ะขนัตอนด้านความก้าวหน้าทันสมยั
ของการบริการ ควรเพิมเครืองเบิกถอนเงินอตัโนมตัิ และจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์เพือให้ลกูค้า
ตรวจสอบข้อมลูเองได้ ด้านการประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสาร ควรเพิมเอกสารขอติดตงัโทรศพัท์
และรายการสง่เสริมการขายตา่งๆ ให้เพียงพอทนัสมยัอยูเ่สมอ และด้านพนกังานผู้ให้บริการควรให้
พนกังาน บริการลกูค้าด้วยความกระตือรือร้นตอบข้อสงสยัได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว และพบว่า 

ลกูค้าทีมีเพศ อายุ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของศนูย์บริการโทรศพัท์เทเลคอม
เอเซียฯ สาขาฟอร์จูนทาวน์รัชดาภิเษก ด้านสถานทีประกอบการความก้าวหน้าทันสมยัของการ
บริการ แตกตา่งกนัทีระดบันยัสําคญั 0.05 สําหรับลกูค้าทีมีระดบัการศกึษาอาชีพ จํานวนครังทีใช้
บริการ ประเภทของการรับบริการตา่งกนัมีความพึงพอใจตอ่การรับบริการของศนูย์บริการโทรศพัท์



 
 

 

เทเลคอมเอเซียฯ สาขาฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษกไม่แตกต่างกัน พร้อมกับงานวิจัยของจันทนา 

ประสงค์ศิลปกุล ทีได้ทําการวิจัยเรืองแรงจูงใจ พฤติกรรมการทํางานและความจงรักภกัดีของ
พนกังานธนาคารกสิกรไทย สายงานระบบ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนในระดบั
ปานกลาง ด้านความสมัพันธ์กับผู้ ร่วมงานในระดบัมาก และด้านโอกาสความก้าวหน้าในระดบั
น้อย ส่วนพฤติกรรมการทํางานอยู่ในระดบัปานกลาง  และความจงรักภกัดีอยู่ในระดบัมาก การ
ทดสอบสมมติฐานเกียวกบัพนกังานทีมีเพศและระยะเวลาในการทํางานแตกตา่งกนั มีแรงจงูใจ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แต่พบว่า แรงจูงใจกับพฤติกรรมการทํางาน 

แรงจูงใจกับความจงรักภกัดี มีความสมัพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 กลา่วคือ เมือพนกังานมีแรงจูงใจมาก จะทุ่มเทให้กับการทํางานมาก อีกทงัยังมีความ
จงรักภกัดีต่อธนาคารมากด้วย และจากงานวิจัยของบุญเรือน สจัจธรรมนุกูล ได้ศึกษาเกียวกับ
ความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู จําแนกรายด้าน เรียงตามลําดบัจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการคํานึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม  ด้านการบูรณาการ
ทางสงัคม หรือการทํางานร่วมกนั ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ และด้านธรรมนูญใน
องค์กร และมีความคิดเห็นเกียวกบัคณุภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดบัปานกลาง 
 ประการทีสาม ปัจจัยด้านการกําหนดเป้าหมายทีชัดเจนมีอิทธิพลทังทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง การสือสารและการประสานงาน และความเชือมันและ
ไว้วางใจกนันนั อาจเป็นเพราะสถานศกึษามีการขบัเคลือนด้วยนโยบาย หลกัการ และแนวปฏิบัติ
ในการจดัทํานโยบายร่วมกนั จึงทราบเป้าหมายทีชดัเจน โดยทีมีการวางระบบเดียวกันทัวประเทศ 
อีกทงักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานตา่งๆ ตา่งกําหนดเป้าหมายชดัเจน เพือให้บรรลขุ้อตกลง 
และนําไปสู่ความสําเร็จร่วมกัน  จะเห็นได้ว่าบุคลากรมีความเต็มใจกันทํางาน มีระบบการ
ตรวจสอบความถูกต้อง การประเมินทีเป็นธรรม มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการ
ประสานงานกนั มีการหาแนวปฎิบตัิให้สอดคล้องกนั ด้วยมาตรการตา่งๆ เช่น การสร้างตวัชีวดัใน
ระบบ KPI มีการวดัและประเมินผลทีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพือรองรับการประเมินผลด้านต่างๆ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลทางการศึกษา (องค์การ
มหาชน) การทอสอบในระดบัชาติ เช่น การสอบ ONET, ANET, NT เป็นต้น ทําให้บรรลตุามปัจจยั
แห่งความสําเร็จขององค์กรได้ ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสหชยั ศิลาทอง ทีได้ทําการศึกษาแนว
ทางการประเมินคณุภาพการให้บริการจัดส่งสินค้า โดยมีวตัถุประสงค์เพือเสนอแนะการประเมิน
คณุภาพการให้บริการจดัสง่สินค้ารวมทงัหาสาเหตแุละแนวทางเบืองต้นในการปรับปรุงคณุภาพ



 
 

 

การบริการจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า ผลการศึกษาพบว่าแบบจําลอง 

Service Quality Gap มีความเหมาะสมสําหรับการใช้ประเมินคณุภาพการให้บริการจัดส่งสินค้า
เนืองจากเป็นวิธีประเมินคณุภาพใน 5 ส่วนของการให้บริการอย่างครบถ้วนคือ การศึกษาความ
ต้องการของลกูค้า การกําหนดมาตรฐานการให้บริการตามความสามารถในการให้บริการ การ
ประชาสมัพนัธ์การให้บริการ และรับคณุภาพในการให้บริการ โดยทีคณุภาพการให้บริการจะขนึอยู่
กบั 2 ปัจจยัคือ การศกึษาความต้องการของลกูค้าอย่างจริงจงั และความคาดหวงัของลกูค้าซึงเกิด
จากการพดูแบบปากตอ่ปากเกียวกบัการบริการรวมถึงความต้องการส่วนตวัจากประสบการณ์ใน
อดีตและการโฆษณาประชาสมัพันธ์ปัญหาทีลกูค้าต้องการให้ทําการแก้ไขใน  3 อนัดบัแรกคือ 

ความไมส่ะดวกในการติดตอ่กบัผู้ให้บริการ ความลา่ช้าในการรับคืนสินค้า และการจัดส่งสินค้าที
ไมต่รงเวลา ส่วนปัญหาภายในองค์กรของผู้ ให้บริการจัดส่งสินค้าทีควรแก้ไขใน  3 อนัดบัแรกคือ 

การขาดการประสานงานระหวา่งแผนก การขาดการประสานงานภายในแผนกเดียวกนั และการไม่
ปฏิบตัิงานภายใต้เป้าหมายเดียวกนั 

 พร้อมกนันี จากงานวิจยัของ อํานาจ  เกิดอนันต์ ได้ศึกษาเรืองโมเดลการสือสารผ่าน
สือมวลชนทีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีของผู้บริโภคเบียร์อีโคโนมีในประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจยัด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงตอ่การตดัสินใจซือ ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภักดี ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้อม โดยส่งผ่านการตัดสินใจซือต่อความ
จงรักภักดี การสือสารผ่านสือมวลชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซือ การสือสารผ่าน
สือมวลชนมีอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านการตดัสินใจซือต่อความจงรักภกัดี การตดัสินใจซือมี
อิทธิพลทางตรงตอ่ความจงรักภกัดี  และการสือสารผ่านสือมวลชนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดี และโมเดลการสือสารผ่านสือมวลชนทีมีผลต่อความจงรักภกัดีของผู้บริโภคมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี โดยทศันคติเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัมากสดุ
ในปัจจยัด้านจิตวิทยา สือกระจายเสียง และสือสิงพิมพ์เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัมากสดุ
ในปัจจัยด้านการสือสารผ่านสือมวลชน การค้นหาข้อมูล และทางเลือกเป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคญัมากสดุในปัจจยัด้านการตดัสินใจซือ และความชอบในตราสินค้าเป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคญัมากสดุในปัจจยัด้านความจงรักภกัดี อีกทงัจากงานวิจยัของชิตวร  ลีละผลิน ได้ศกึษา
เรือง องค์ประกอบของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของผู้ปกครองทีสง่ผลตอ่ความภกัดีในธรุกิจ
ในโรงเรียนเอกชนระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน ผลการวิจยัสรุปได้วา่  เมือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  correlation coefficient)  พบว่า 
องค์ประกอบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ปกครองทีส่งผลต่อความภกัดีในธุรกิจ



 
 

 

โรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภกัดีของผู้ปกครองทีส่งผลต่อโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขนัพืนฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง และเมือสร้างสมการความสมัพันธ์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู (multiple 

regression analysis) พบวา่ องค์ประกอบทงั  4  องค์ประกอบสามารถอธิบายความผนัแปรของ
ความภักดีในธุรกิจโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขนัพืนฐานได้ร้อยละ 61.9 และค่าความ
คลาดเคลือนมาตรฐานของการพยากรณ์  (SE.est) เท่ากับ 0.447 โดยองค์ประกอบด้านความ
ผกูพัน (COM) เป็นองค์ประกอบทีมีนําหนักความสมัพันธ์ต่อความภกัดีของผู้ปกครองมากทีสุด 
รองลงมาคือด้านความเชือมนั (TRU)  ความพึงพอใจ (SAT) และคณุคา่การรับรู้ (PER) ตามลําดบั 
 จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางานมีอิทธิพลทังทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่ปัจจัยด้านการกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน ด้านการเป็นสมาชิกทีดี ด้านความเชือมนั
และไว้วางใจกัน ด้านการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง และด้านการสือสารและการประสานงาน 
ตามลําดบั  พร้อมทงัผู้ เชียวชาญให้การสนบัสนนุยืนยนัว่าปัจจัยทุกด้านมีอิทธิพลทงัทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่ความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน  
 

 . ผลการยืนยันรูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน พบวา่ ผู้เชียวชาญให้การสนบัสนนุยืนยนัวา่ตวับ่งชีของปัจจยั  ด้านได้แก่
การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การเป็นสมาชิกทีดี  การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน การสือสาร
และการประสานงาน การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง ความเชือมนัและไว้วางใจกัน การสร้างชือเสียง    
ทีดีและเป็นทีรู้จกั และระบบการทํางานทีดี มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์การของบุคลากร
ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน ร้อยละ   อีกทงัผู้ เชียวชาญยังได้เสนอแนะว่า ปัจจัยด้านการสร้าง
แรงจงูใจในการทํางานต้องควบคูไ่ปกบัด้านความเตม็ใจในการเป็นสมาชิกทีดี และด้านระบบการ
ทํางานทีดี  ส่วนด้านความเชือมนัและไว้วางใจกันนนั ต้องให้ความสําคญักับองค์ประกอบของ
สมาชิกทุกคน การสร้างแรงจูงใจ และผู้บริหารควรเป็นตวัอย่างในด้านการบริหารจัดการแบบ     
ธรรมาภิบาลทีดี อาจเป็นเพราะวา่ รูปแบบปัจจยัทีสง่ผลต่อความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐานว่าองค์ประกอบทีนํามาเป็นรูปแบบนนัมีความเหมาะสมดี  องค์ประกอบ
การเป็นสมาชิกทีดี และการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมในระดบัน้อย เนืองจาก 
บคุลากรในสถานศกึษาฯ ไมส่ามารถเลือกปฏิบตัิหน้าที ณ สถานศึกษาทีตนต้องการได้ การบรรจุ
แตง่ตงั เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไม่สามารถเลือกได้ตามความต้องการของตนเอง ทํา
ให้อาจมีความแตกตา่งในด้านบริบท ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ภาษา ฯลฯ ทีต้องคํานึงถึง ซึงอาจ



 
 

 

สง่ผลกระทบตอ่ความภกัดีตอ่องค์การ อย่างไรก็ตาม การใช้อํานาจอย่างถกูต้องนนั เป็นเรืองทีต้อง
อาศยัประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะบุคลากรทีเพิงได้รับการบรรจุแต่งตงัใหม่ ที
ต้องฝึกฝนทกัษะ และต้องศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ เพือพัฒนาตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อความ
ภกัดีตอ่องค์กร เพราะวา่บคุลากรในองค์การนนัสําคญัทีสดุ  อีกทงับทบาทในการสร้างความภกัดี
ตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐานบุคคลทุกกลุ่มทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา
ได้แก่  Stakeholder ผู้ บริหารองค์การ ซึงควรมาเป็นอันดับต้น  บุคลากรในองค์การ  และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนา และเสริมสร้างความภักดีในองค์การได้
เช่นเดียวกนั   
 เหตผุลอีกประการหนึงทีทําให้บคุลากรเกิดความภกัดีคือ ต้องมีคณุธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผู้ นํา มีความรู้ ความสามารถ เป็นได้ทงั Coaching และ Training ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ ร่วมงาน ให้คณุ ให้โทษ มีบารมี และเป็นตวัอย่างทีดี  มีความสมัพันธ์อย่างเป็นระบบ และ
สามารถนําไปส่งเสริมให้บุคลากรมีความภกัดีต่อองค์การได้จริง เพราะจะทําให้องค์การมีความ
เจริญรุ่งเรือง ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนด มีการนําไปใช้ในการพัฒนาความภกัดีของ
บคุลากรในองค์การสถานศึกษาขนัพืนฐานในประเทศไทย ขนึอยู่กับสภาพบริบทของแต่ละพืนที 
เนืองจากประเทศไทย มีความแตกตา่ง และความหลากหลาย ในหลายด้าน เพราะฉะนนั การจะ
ทําให้ปัจจยัเหลา่นีสามารถนําไปใช้ได้ ควรมีการกําหนดรูปแบบปัจจยัไปใช้ได้โดยตรง  สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ชฏิล  นิมนวล ทีได้ศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างคณุธรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษากบัความภกัดีตอ่องค์การของผู้รับบริการ พบวา่ ) คณุธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานครมี  องค์ประกอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความยุติธรรม 
ความซือสตัย์สจุริต ความมีสติสมัปชญัญะ การคํานึงผลประโยชน์ส่วนรวมสงูสดุ ความประหยัด 
การมุง่ผลสมัฤทธิของงาน การมีวฒิุภาวะอารมณ์ การไมเ่ลือกปฏิบัติ ความอดกลนั ความเป็นผู้ มี
จิตสาธารณะ ความขยนัหมนัเพียร และฉนัทะความพอใจ ) ความภกัดีตอ่องค์การของผู้รับบริการ 
มี  องค์ประกอบ ได้แก่ ความมีชือเสียง ความสมัพันธ์ ความรู้สึก และความพึงพอใจ ) รูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่างคณุธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภกัดีต่อองค์การ
ของผู้รับบริการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบคณุธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อความภกัดีองค์การของผู้ รับบริการ คือ ฉันทะความพอใจ ความ
รับผิดชอบ ความยุติธรรม การมุ่งผลสมัฤทธิของงาน การมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ ความซือสตัย์
สจุริต และการคํานึงผลประโยชน์สว่นรวมความสงูสดุ 



 
 

 

 ดงันนั จึงสรุปได้วา่ ผู้เชียวชาญได้ยืนยนัรูปแบบความภกัดีตอ่องค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน และให้การสนบัสนนุวา่ปัจจยัทกุด้านมีอิทธิพลทงัทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจากงานวิจยันี ผู้ วิจัยขอนําเสนอแนะในสองส่วนคือข้อเสนอแนะทัวไป และ
ข้อเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจยัครังตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี 

 

 ข้อเสนอแนะทัวไป 
 จากข้อเสนอแนะทวัไป ผู้ วิจยัขอนําเสนอในหวัข้อตา่งๆ ดงันี 
 . ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
พบวา่ มี  ตวับ่งชี กลา่วคือ 1) การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ) การเป็นสมาชิกทีดี    ) การ
กําหนดเป้าหมายทีชัดเจน ) การสือสารและการประสานงาน  ) การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง       
) ความเชือมนัและไว้วางใจกนั ) การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จกั และ ) ระบบการทํางานที
ดี โดยทีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานเป็นตวับ่งชีแรก สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

.   รองลงมา คือตัวบ่งชีการเป็นสมาชิกทีดี และการกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ .  และ .  ตามลําดบั และในภาพรวมสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ .  จึงควรให้มีการสนับสนุนทางด้านการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางาน การเป็นสมาชิกทีดี การมีสว่นร่วมให้เป็นรูปธรรมแท้จริง ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน ซึงเป็นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนย่อย หรือจาก
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมนีบุคลากรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทุกๆ มิติของ
สถานศึกษา ควรมีแผนการในระยะสนั และระยะยาว กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพือผู้ปฏิบัติ
สามารถเล็งเห็นความต้องการ และแนวทางในการดําเนินการตามนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการตา่งๆ เพือมุง่ไปสูเ่ป้าหมายทีถกูต้อง  อีกสิงหนึงทีสามารถให้ความช่วยเหลือได้คือ จัดให้
มีการประชุมอย่างสมําเสมอ เพือเป็นการประเมินความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  พร้อมกันนัน
ผู้ทรงคณุวฒุิยังได้สนับสนุนแนวคิดทีว่า ในการมีส่วนร่วมนนั ควรเพิมดงันีคือ ต้องร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมลงมือทํา ร่วมกํากบั ติดตาม ประเมิน และรายงานผล และร่วมรับผลทีเกิดขนึในส่วน
ทีรับผิดชอบด้วย 
 อีกทงัควรมีการสร้างขวญักําลงัใจให้แก่บคุลากรในการเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน
ร่วมกนั  การสร้างขวญักําลงัใจอาจเป็นการให้รางวลัตา่งๆ การให้เงินขวญัถงุ หรือคา่ตอบแทนอืนๆ 



 
 

 

ทีเหมาะสม เพือทําให้เกิดแรงจงูใจในการทํางาน เพือทําให้บุคลากรมีกําลงัใจในการทํางานเพิม
มากขนึ  อีกทงัการส่งเสริมการอบรม การให้การศึกษาอย่างต่อเนือง การให้บุคลากรได้มีโอกาส
ศกึษาตอ่ตามเกณฑ์ หรือตามความถนัด ตามความรู้ความสามารถ และความอิสระในการเลือก
เรียน หรือเข้ารับการอบรม  นอกจากการพัฒนาคุณภาพบุคลากรแล้ว จําเป็นต้องกวดขนั และ
สง่เสริมนกัเรียนให้มีคณุภาพตามไปด้วย เพือให้บรรลเุป้าหมายตามเกณฑ์ทีกําหนด เพือเป็นการ
สร้างเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และชือเสียงของสถานศกึษาให้เป็นทีประจกัษ์ 

 ควรมีการจดังบประมาณให้เพียงพอแก่ความต้องการ และการดําเนินการ ให้บุคลากร
มีเวลาเพียงพอในการทํางาน และมีบุคลากรอย่างพร้อมสรรพ และตรงกับความรู้ความสามารถ 
อีกทงัควรให้เกียรติแก่บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ชือเสียงจากการทําผลงานตา่งๆ ควรป่าวประกาศให้เป็นทีประจกัษ์ เป็นการสร้างขวญั แรงจงูใจใน
การทํางานอีกตอ่หนึง 
 และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิทีต้องการให้มีปัจจัยอืนๆ เพิมเติมทีเป็นปัจจัยแฝง 
ได้แก่ ภมูิหลงัของบคุคล การได้รับการยอมรับ ยกย่อง จากเพือนร่วมงาน และองค์กร ความฉลาด
ทางอารมณ์ ความรู้ ความสามารถรวมทงัสวสัดิการ และความเป็นอยู่ของบุคลากร  ค่าตอบแทน
กบัปริมารณงานทีทํา เป็นต้น 

 

 . รูปแบบความสมัพันธ์ของตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน พบวา่ ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
มีความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล โดยมีความสมัพันธ์ของตวัแปร  คู่ โดยทีปัจจัยด้านการสร้าง
แรงจงูใจในการทํางาน และการเป็นสมาชิกทีดี มีความสมัพันธ์ต่อความเชือมนัและไว้วางใจกัน 
และระบบการทํางานทีดีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  จึงควรให้ความสนใจกบับคุลากรใน
ทกุระดบั โดยให้มีการเน้นการมีสว่นร่วม มาเป็นสมาชิกทีดีร่วมกนั การแสดงความคิดเห็น การเข้า
ร่วมปรับปรุงนโยบาย การสร้างวิสยัทัศน์ ระเบียบการของสถานศึกษาอย่างทัวถึง เพือสนับสนุน
และสง่เสริมการมีสว่นร่วมอย่างแท้จริง เพือให้การทํางานเป็นไปด้วยความคิดสร้างสรรค์คือ การ
ทํางานเป็นทีม และเป็นการทํางานอย่างเป็นระบบ  ส่วนผู้ทรงคณุวฒุิเสนอแนะว่าถ้าหากทําตาม
รูปแบบทีนําเสนอนนัจะดีมาก สืบเนืองเป็นปัจจยัสําคญัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีขององค์การ และจะ
เกิดการยอมรับและศรัทธาทงับคุลากรภายในองค์การ และภายนอกองค์การ จะส่งผลให้บุคลากร
ในองค์การเกิดความภาคภมูิใจในองค์การของตนเพิมขนึตามลําดบั  สิงทีต้องระวงั ควรคํานึงถึง



 
 

 

สภาพความแตกต่างทางด้านบริบทในด้านต่างๆ ได้แก่ บริบททางสังคม ภูมิหลัง บริบทด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงนโยบายทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 อีกทงัควรเน้นการสนบัสนนุและสง่เสริมด้านการเป็นสมาชิกทีดี เพือทําให้เป้าหมายที
กําหนดไว้บรรลผุลตามทีควรเป็น รวมทงัความเชือมนัและไว้วางใจกนัทีชืนชอบจะให้สถานศกึษามี
ความกระฉบักระเฉงกระตือรือร้น ทําให้มีความคลอ่งตวั และมีความสขุในการทํางาน  
 จากนนัควรเน้นการกําหนดเป้าหมายทีชดัเจนในบริบทของสถานศึกษาให้มีความเป็น
กลางมากทีสดุ เพือจะได้ส่งผลต่อการใช้อํานาจอย่างถูกต้อง ให้เป็นรูปธรรมมากทีสดุ เป็นการ
สร้างเอกลกัษณ์ทีแท้จริง  และสร้างศรัทธาตอ่ตวับคุคล และในทีสดุปัจจัยแห่งความสําเร็จในการ
สร้างความภกัดีในองค์การก็จะเกิดขนึอย่างแน่นอน   

 

 . ผลการยืนยันรูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน พบวา่ ผู้เชียวชาญให้การสนบัสนนุยืนยนัวา่ตวับ่งชีของปัจจยั  ด้าน ได้แก่
การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การเป็นสมาชิกทีดี  การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน การสือสาร
และการประสานงาน การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง ความเชือมนัและไว้วางใจกนั การสร้างชือเสียงที
ดีและเป็นทีรู้จกั และระบบการทํางานทีดี มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน ร้อยละ   อีกทงัผู้ เชียวชาญยังได้เสนอแนะว่า ปัจจัยด้านการสร้าง
แรงจงูใจในการทํางานต้องควบคูไ่ปกบัด้านความเตม็ใจในการเป็นสมาชิกทีดี และด้านระบบการ
ทํางานทีดี  ส่วนด้านความเชือมนัและไว้วางใจกันนนั ต้องให้ความสําคญักับองค์ประกอบของ
สมาชิกทุกคน การสร้างแรงจูงใจ และผู้บริหารควรเป็นตวัอย่างในด้านการบริหารจัดการแบบ      
ธรรมาภิบาลทีดี จึงควรให้การสนบัสนนุปัจจยัด้านการสร้างแรงจงูใจในการทํางานต้องควบคูไ่ปกบั
ด้านความเตม็ใจของการเป็นสมาชิก เปิดโอกาส และความคิดสร้างสรรค์  มีการกําหนดเป้าหมาย
ทีชัดเจนร่วมกัน เพือต่อยอดความสําเร็จตามแผนการทีกําหนดไว้  ส่วนด้านความเชือมนัและ
ไว้วางใจกนันนั ต้องให้ความสําคญักบัองค์ประกอบของสมาชิกทกุคน มิฉะนนัแล้วสมาชิกอาจจะ
ไม่เชือถือ และไม่มีไว้วางใจได้  และผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างในด้านการบริหารจัดการแบบ         
ธรรมาภิบาลทีดี มีความโปร่งใส มีการชีแจงทกุๆ ด้านของกระบวนการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิง
ในด้านงบประมาณของสถานศึกษา ความเชือมันและไว้วางใจกันก็จะเกิดขนึได้ เป็นผลทําให้
ความรักและความศรัทธาตอ่องค์การและหน่วยงานของตนตามไปด้วยเช่นกนั 
 

 



 
 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยครังต่อไป 
 สําหรับการวิจัยครังต่อไป ผู้ วิจัยขอเสนอประเด็นทีน่าสนใจ ควรมีการศึกษาเพิมเติม 
และควรหาแนวทางในการดําเนินการตอ่ยอด เพือก่อให้เกิดประโยชน์ตา่งๆ ได้ดงันี 

1. ควรศกึษารูปแบบการพฒันาผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพเพิมมากขนึ เพือทําให้ 

บคุลากร และสถานศกึษามีคณุภาพในระดบัสากล 

2. ควรศกึษารูปแบบการพฒันาบคุลากร เพือเพิมขวญักําลงัใจในการทํางาน สร้าง 
แรงจูงใจการทํางาน การเป็นสมาชิกทีดี และเพือก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การใน
สถานศกึษาขนัพืนฐานเพิมมากขนึ 

3. ควรมนํีารูปแบบด้านตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากร 
ในสถานศึกษาขนัพืนฐานทีได้จากงานวิจัยนีไปใช้ และมีการสรุปประเมินผลเชิงโครงการทีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม  ชินะตงักรู ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จนัทร์เรือง รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

3. อาจารย์ ดร.ประทีป  มากมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานกังานวิชาการฯ  

มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย์ 

 

4. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ช่วยตระกลู อาจารย์คณะครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา มหาวิทยาลยัสถาบนัราชภฎันครปฐม 

 

5. อาจารย์ ดร. ชฎิล  นิมนวล กรรมการผู้จดัการ และอาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด คณะ
พานิชศาสตร์ และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ค  

หนงัสือทดลองเครืองมือวิจยั 
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ที ศธ . . /                                                          ภาควิชาการบริหารการศกึษา 
                                                                                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                  พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม   

  

  กรกฎาคม  

เรือง ขอทดลองเครืองมือวิจยั 

เรียน ผู้ อํานวยการโรงเรียนวดัโพธิรัตนาราม 

สิงทีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม     จํานวน    ชดุ 

 ด้วย นางสาวจิตตานนัท์ สขุสวสัดิ รหัสนักศึกษา  นักศึกษาระดบัปริญญาดษุฎี
บัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ได้รับอนุมตัิให้ทําดษุฎีนิพนธ์เรือง “การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน”  ในการนี ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ใคร่ขอความอนเุคราะห์ให้ นางสาวจิตตานนัท์ สขุสวสัดิ ทําการทดสอบความเชือมนัของเครืองมือ
ในหน่วยงานของท่าน  เพือนําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการวิจยักลุม่ตวัอย่าง 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศกึษาขอขอบคณุในการอนเุคราะห์
ของท่านมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์) 
 หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

งานธรุการ 
โทรศพัท์/โทรสาร - -  
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รายชือโรงเรียนทีขอทดลองเครืองมือวจิัย 

 

1. โรงเรียนวดัโพธิรัตนราม   สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

2. โรงเรียนวดัแหลมทอง สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

3. โรงเรียนวดับางพงั สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

4. โรงเรียนวดัหนองปลาดกุ  สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

5. โรงเรียนวดัหนองกบ สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

6. โรงเรียนวดัหบุกระทิง สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

7. โรงเรียนวดัดอนเสลา สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

8. โรงเรียนชมุชนบ้านห้วยกระบอก สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

9. โรงเรียนวดัยางหกั สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  

10. โรงเรียนวดัหนองเสือ(ประชาอทิุศ)สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต  
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ภาคผนวก ง 

การวิเคราะห์ความเชือมนัของเครืองมือวิจยั 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.897 102 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x1 443.75 2407.167 .194 .897 

x2 443.45 2411.382 .170 .897 

x3 443.18 2413.584 .179 .897 

x4 443.35 2415.208 .115 .897 

x5 443.15 2406.849 .341 .897 

x6 443.35 2440.336 -.285 .898 

x7 443.88 2416.830 .081 .897 

x8 443.45 2395.536 .479 .896 

x9 443.58 2395.738 .356 .896 

x10 443.58 2397.328 .469 .896 

x11 443.55 2400.972 .313 .897 

x12 443.68 2393.558 .493 .896 

x13 443.70 2379.497 .706 .895 
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x14 443.55 2381.792 .651 .896 

x15 443.40 2393.374 .567 .896 

x16 443.60 2389.631 .471 .896 

x17 443.58 2384.251 .579 .896 

x18 443.40 2395.528 .524 .896 

x19 443.53 2383.281 .621 .896 

x20 443.58 2392.251 .631 .896 

x21 443.73 2407.589 .371 .897 

x22 443.25 2404.449 .360 .897 

x23 443.65 2414.233 .150 .897 

x24 443.53 2402.615 .393 .897 

x25 443.28 2402.153 .402 .896 

x26 443.28 2406.410 .314 .897 

x27 443.83 2413.840 .165 .897 

x28 443.25 2402.038 .371 .896 

x29 443.48 2408.769 .259 .897 

x30 443.43 2412.353 .184 .897 

x31 443.55 2396.664 .436 .896 

x32 443.53 2383.692 .577 .896 

x33 443.75 2390.910 .443 .896 

x34 443.53 2381.897 .605 .896 

x35 443.53 2384.102 .607 .896 

x36 443.58 2371.225 .643 .895 

x37 443.45 2386.459 .559 .896 

x38 443.48 2397.128 .497 .896 

x39 443.40 2375.374 .657 .895 

x40 443.38 2377.881 .655 .895 

x41 443.50 2344.923 .798 .894 

x42 443.58 2365.328 .644 .895 

x43 443.60 2386.451 .414 .896 

x44 443.70 2368.421 .633 .895 

x45 443.73 2363.487 .677 .895 

x46 443.73 2357.538 .701 .895 
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x47 443.75 2353.167 .758 .894 

x48 443.58 2355.584 .758 .894 

x49 443.75 2356.910 .674 .895 

x50 443.90 2360.862 .682 .895 

x51 443.53 2352.461 .787 .894 

x52 443.60 2349.323 .786 .894 

x53 443.48 2345.076 .817 .894 

x54 443.53 2338.153 .850 .894 

x55 443.58 2341.379 .822 .894 

x56 443.65 2364.438 .646 .895 

x57 443.48 2366.820 .616 .895 

x58 443.40 2353.015 .773 .894 

x59 443.58 2358.610 .722 .895 

x60 443.78 2355.410 .741 .894 

x61 443.55 2387.228 .561 .896 

x62 443.55 2398.408 .441 .896 

x63 443.48 2376.615 .679 .895 

x64 443.33 2380.430 .706 .895 

x65 443.50 2386.769 .651 .896 

x66 443.63 2386.087 .603 .896 

x67 443.45 2393.587 .476 .896 

x68 443.35 2378.746 .684 .895 

x69 443.30 2387.600 .699 .896 

x70 443.55 2385.690 .550 .896 

x71 443.58 2377.789 .610 .895 

x72 443.58 2396.763 .480 .896 

x73 443.48 2388.051 .574 .896 

x74 443.68 2385.353 .595 .896 

x75 443.68 2380.379 .636 .896 

x76 439.88 2301.958 -.024 .956 

x77 443.50 2371.897 .714 .895 

x78 442.23 2198.743 .211 .915 

x79 443.60 2361.118 .780 .895 
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x80 443.65 2369.208 .719 .895 

x81 443.75 2333.167 .774 .894 

x82 443.90 2343.990 .670 .894 

x83 443.68 2337.917 .762 .894 

x84 443.70 2333.395 .777 .894 

x85 443.50 2333.744 .780 .894 

x86 443.68 2340.533 .737 .894 

x87 443.63 2340.240 .748 .894 

x88 443.73 2341.846 .751 .894 

x89 443.85 2354.644 .656 .895 

x90 443.65 2345.977 .697 .894 

x91 443.68 2348.635 .648 .894 

x92 443.70 2345.138 .698 .894 

x93 443.78 2343.563 .713 .894 

x94 443.53 2391.743 .482 .896 

x95 443.63 2381.881 .631 .896 

x96 443.48 2400.410 .315 .896 

x97 443.60 2390.400 .436 .896 

x98 443.55 2392.408 .446 .896 

x99 443.55 2397.279 .425 .896 

x100 443.50 2391.179 .523 .896 

x101 443.55 2410.972 .170 .897 

x102 443.38 2400.856 .350 .896 
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ภาคผนวก จ 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
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สําหรับผู้อาํนวยการโรงเรียน 

แบบสอบถาม 

เรือง  การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

คาํชแีจง 
 1.แบบสอบถามฉบบันีจดัทําขนึเพือการศกึษาวิจยัตามหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 .แบบสอบถามฉบบันี  เป็นแบบสอบถามเพือศกึษาตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานมี    ตอน  คือ 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

                  การตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐานคําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ  
การนําเสนอข้อมลูจากแบบสอบถามจะวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอในภาพรวม  ไม่พาดพิงถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึงโดยเฉพาะ   จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบ
แบบสอบถามจริง     และหวงัวา่คงได้รับความอนเุคราะห์จากท่านด้วยดี  ทงันีหากข้อมลูได้รับการ
วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะได้จัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหารจัดส่งกลบัไปยังท่านเพือเผยแพร่ข้อ
ค้นพบให้นําไปประยุกต์เป็นแนวทาง ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานตอ่ไป 
 อนึง  เมือท่านตอบแบบสอบถามแล้ว  ขอความกรุณาส่งคืนภายในวันที    
สิงหาคม   

ที  นางสาวจิตตานนัท์  สขุสวสัดิ 
โรงเรียนวดัหนองเสือ(ประชาอทิุศ) 
ตําบลกรับใหญ่    อําเภอบ้านโป่ง  
จงัหวดัราชบรีุ  

ขอขอบพระคณุมา  ณ  โอกาสนี 

                             นางสาวจิตตานนัท์ สขุสวสัด ิ
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แบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชแีจง  ใสเ่ครืองหมาย  /  ลงในช่องวา่ง    หรือข้อมลูทีเป็นจริงเกียวกบัตวัผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

.  เพศ   ชาย   หญิง 

.  อายุ    –  ปี    –  ปี    –  ปี    –  ปีขนึไป  

.  การศกึษาสงูสดุ 

   ตํากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อืน ๆ (โปรดระบ)ุ......................................... 
4.  ตําแหน่ง 
   ครู     ผู้บริหารโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียน 
   อืน ๆ (โปรดระบ)ุ........................................ 
. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิหน้าทีปัจจบุนั  

    -  ปี      –  ปี   
    –  ปี      –  ปี 

    –  ปี      –  ปี 
    ปีขนึไป 

ตอนที   ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อยทีสดุ 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อย 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้ปานกลาง 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มาก 

 ระดบั    หมายความวา่   มีความเห็นหรือ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มากทีสดุ 
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สําหรับรองผู้อาํนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนผู้อาํนวยการโรงเรียน 
แบบสอบถาม 

เรือง  การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

คาํชแีจง 
 1.แบบสอบถามฉบบันีจดัทําขนึเพือการศกึษาวิจยัตามหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 .แบบสอบถามฉบบันี  เป็นแบบสอบถามเพือศกึษาตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานมี    ตอน  คือ 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

                  การตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั  
การนําเสนอข้อมลูจากแบบสอบถามจะวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอในภาพรวม  ไม่พาดพิงถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึงโดยเฉพาะ   จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบ
แบบสอบถามจริง     และหวงัวา่คงได้รับความอนเุคราะห์จากท่านด้วยดี  ทงันีหากข้อมลูได้รับการ
วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะได้จัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหารจัดส่งกลบัไปยังท่านเพือเผยแพร่ข้อ
ค้นพบให้นําไปประยุกต์เป็นแนวทาง ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานตอ่ไป 
 อนึง  เมือท่านตอบแบบสอบถามแล้ว  ขอความกรุณาส่งคืนภายในวันที    
สิงหาคม   

ที  นางสาวจิตตานนัท์  สขุสวสัดิ 
โรงเรียนวดัหนองเสือ(ประชาอทิุศ) 
ตําบลกรับใหญ่    อําเภอบ้านโป่ง  
จงัหวดัราชบรีุ  

ขอขอบพระคณุมา  ณ  โอกาสนี 

                             นางสาวจิตตานนัท์ สขุสวสัด ิ
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แบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชแีจง  ใสเ่ครืองหมาย  /  ลงในช่องวา่ง    หรือข้อมลูทีเป็นจริงเกียวกบัตวัผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

.  เพศ   ชาย   หญิง 

.  อายุ    –  ปี    –  ปี    –  ปี    –  ปีขนึไป  

.  การศกึษาสงูสดุ 

   ตํากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อืน ๆ (โปรดระบ)ุ......................................... 
4.  ตําแหน่ง 
   ครู     ผู้บริหารโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียน 
   อืน ๆ (โปรดระบ)ุ................................................ 
. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิหน้าทีปัจจบุนั  

    -  ปี      –  ปี   
    –  ปี      –  ปี 

    –  ปี      –  ปี 
    ปีขนึไป 

ตอนที   ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อยทีสดุ 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อย 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้ปานกลาง 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มาก 

 ระดบั    หมายความวา่   มีความเห็นหรือ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มากทีสดุ 
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สําหรับครูผู้สอน 
แบบสอบถาม 

เรือง  การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

คาํชแีจง 
 1.แบบสอบถามฉบบันีจดัทําขนึเพือการศกึษาวิจยัตามหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 .แบบสอบถามฉบบันี  เป็นแบบสอบถามเพือศกึษาตวับ่งชีของตวับ่งชีของปัจจยัความ
ภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานมี    ตอน  คือ 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

                  การตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั 
การนําเสนอข้อมลูจากแบบสอบถามจะวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอในภาพรวม  ไม่พาดพิงถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึงโดยเฉพาะ   จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบ
แบบสอบถามจริง     และหวงัวา่คงได้รับความอนเุคราะห์จากท่านด้วยดี  ทงันีหากข้อมลูได้รับการ
วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะได้จัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหารจัดส่งกลบัไปยังท่านเพือเผยแพร่ข้อ
ค้นพบให้นําไปประยุกต์เป็นแนวทาง ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานตอ่ไป 
 อนึง  เมือท่านตอบแบบสอบถามแล้ว  ขอความกรุณาส่งคืนภายในวันที    
สิงหาคม   

ที  นางสาวจิตตานนัท์  สขุสวสัดิ 
โรงเรียนวดัหนองเสือ(ประชาอทิุศ) 
ตําบลกรับใหญ่    อําเภอบ้านโป่ง  
จงัหวดัราชบรีุ  

ขอขอบพระคณุมา  ณ  โอกาสนี 

                             นางสาวจิตตานนัท์ สขุสวสัด ิ



 
 

230 

แบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชแีจง  ใสเ่ครืองหมาย  /  ลงในช่องวา่ง    หรือข้อมลูทีเป็นจริงเกียวกบัตวัผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

.  เพศ   ชาย   หญิง 

.  อายุ    –  ปี    –  ปี    –  ปี    –  ปีขนึไป  

.  การศกึษาสงูสดุ 

   ตํากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อืน ๆ (โปรดระบ)ุ......................................... 
4.  ตําแหน่ง 
   ครู    ผู้อํานวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียน 
   อืน ๆ (โปรดระบ)ุ........................................ 
. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิหน้าทีปัจจบุนั  

    -  ปี      –  ปี   
    –  ปี      –  ปี 

    –  ปี      –  ปี 
    ปี  ขนึไป 

ตอนที   ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อยทีสดุ 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อย 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้ปานกลาง 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มาก 

 ระดบั    หมายความวา่   มีความเห็นหรือ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มากทีสดุ 

 



 
 

231 

สําหรับครูผู้สอน 
แบบสอบถาม 

เรือง  การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

คาํชแีจง 
 1.แบบสอบถามฉบบันีจดัทําขนึเพือการศกึษาวิจยัตามหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 .แบบสอบถามฉบบันี  เป็นแบบสอบถามเพือศกึษาตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานมี    ตอน  คือ 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

                  การตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั 
การนําเสนอข้อมลูจากแบบสอบถามจะวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอในภาพรวม  ไม่พาดพิงถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึงโดยเฉพาะ   จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบ
แบบสอบถามจริง     และหวงัวา่คงได้รับความอนเุคราะห์จากท่านด้วยดี  ทงันีหากข้อมลูได้รับการ
วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะได้จัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหารจัดส่งกลบัไปยังท่านเพือเผยแพร่ข้อ
ค้นพบให้นําไปประยุกต์เป็นแนวทาง ในการศึกษาตวับ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานตอ่ไป 
 อนึง  เมือท่านตอบแบบสอบถามแล้ว  ขอความกรุณาส่งคืนภายในวันที  1  
สิงหาคม    

ที  นางสาวจิตตานนัท์  สขุสวสัดิ 
โรงเรียนวดัหนองเสือ(ประชาอทิุศ) 
ตําบลกรับใหญ่    อําเภอบ้านโป่ง  
จงัหวดัราชบรีุ  

ขอขอบพระคณุมา  ณ  โอกาสนี 

                             นางสาวจิตตานนัท์ สขุสวสัด ิ
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แบบสอบถาม 

ตอนที    ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชแีจง  ใสเ่ครืองหมาย  /  ลงในช่องวา่ง    หรือข้อมลูทีเป็นจริงเกียวกบัตวัผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

.  เพศ   ชาย   หญิง 

.  อายุ    –  ปี    –  ปี    –  ปี    –  ปีขนึไป  

.  การศกึษาสงูสดุ 

   ตํากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อืน ๆ (โปรดระบ)ุ......................................... 
4.  ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 

   ครูผู้ช่วย    ผู้บริหารโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียน 

  อืน ๆ (โปรดระบ)ุ........................................ 
. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิหน้าทีปัจจบุนั  

    -  ปี       –  ปี   
    –  ปี       –  ปี 

    –  ปี       –  ปี 
    ปีขนึไป 

ตอนที   ข้อมลูเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนั
พืนฐาน 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อยทีสดุ 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้น้อย 

 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้ปานกลาง 
 ระดบั    หมายความวา่    มีความเห็นหรือมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มาก 

 ระดบั    หมายความวา่   มีความเห็นหรือ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  ได้มากทีสดุ 
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ตอนที  2 

คาํชแีจง      โปรดใสเ่ครืองหมาย  ลงในช่องวา่งด้านขวามือทีสอดคล้องตรงกบัระดบั
ความเห็นและความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิเกียวกบัตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 

ข้อที 

ประเดน็องค์ประกอบปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

ระดบัความเห็น/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 

     

. ผู้บริหารมีอํานาจเหนือผู้ อืน      

. ผู้บริหารใช้อํานาจอย่างถกูต้อง เหมาะสม      

. ผู้บริหารมี ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ประสบการณ์ 
และความสามารถในการบริหารงาน 

     

. ผู้บริหารมีอํานาจในการสรรหาบคุลากรอย่าง
เหมาะสม และโปร่งใสตรงตามความต้องการ ทงัด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะการบริหาร

     

. ผู้บริหารมีอํานาจในการตดัสนิใจ      

. ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจในการตดัสินใจให้แก่
บคุลากรตามตําแหน่ง และหน้าทีทีรับผดิชอบ 

     

. โรงเรียนมกีารประชาสมัพนัธ์เกียวกบัประวตัิของ
โรงเรียนให้แก่สาธารณชนได้รบัทราบอย่างทวัถึง 
หลากหลายช่องทาง 

     

. มีความเชือมนัในการทํางานทีเป็นระบบโดยมีการ
วางแผนเป็นอย่างดี ตามเป้าหมายของโรงเรียน 

     

. มีการทํางานทีเป็นเอกภาพ สมคัรสมานสามคัคี เพือ
สร้างความเป็นหนึงเดียวกนัในโรงเรียน 

     

. บคุลากรมีความเชือใจและไว้วางใจซึงกนัและกนัใน
การทํางาน  

     

. บคุลากรให้ความช่วยเหลือเกือกลูซงึกนัและกนั ทํา
ให้การทํางานประสบความสําเร็จ สมศกัดิศรี 

     

. บคุลากรมีความเข้าใจในการทํางานทีตรงกนั เพือลด
ความสบัสน และการทํางานทีซําซ้อน 
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ข้อที 

ประเดน็องค์ประกอบปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

ระดบัความเห็น/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 

      

. บคุลากรมีการสร้างทีมงาน  เพือความสําเร็จที
รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา 

     

. บคุลากรมีความภาคภมูิใจในความสําเร็จ และ
คา่นิยมร่วมกนั  

     

. บคุลากรมีความภาคภมูิใจทีได้ทํางานในโรงเรียนนี      

. โรงเรียนมีตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนทีเป็นเกียรติ
และมีศกัดิศรี 

     

. โรงเรียนเป็นทียอมรับ มชืีอเสียง เป็นทีรู้จกัของชมุชน
และประชาชนโดยทวักนั 

     

. บคุคลทวัไปสามารถเข้ามาติดตอ่ทีโรงเรียนได้
โดยสะดวก และสบายใจ 

     

. บคุลากรมีความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ
โรงเรียนนี 

     

. บคุลากรมีความยึดมนั และผกูพนักบัโรงเรียน และ
บคุลากรของโรงเรียน 

     

. บคุลากรมีความผกูพนักนัเพราะมเีพือนร่วมงานทีมี
บคุลิกลกัษณะ และนิสยัเหมือนกนั 

     

. บคุลากรมีความรู้สกึทีดีตอ่โรงเรียน      

. บคุลากรมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั ไมท่ะเลาะ      

เบาะแว้ง หรือนินทา ป้ายสีกนั 

     

. บคุลากรมีสภาวะทางจิตใจทีมีความมุง่มนัในการ
ปฏิบตัิหน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

     

. โรงเรียนให้การสนบัสนนุบคุลากรในการทําหน้าที      

. โรงเรียนสง่เสริมบคุลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม
อย่างตอ่เนือง และเพิมพนูความรู้ในหน้าทีการงาน 

     

. บคุลากรสามารถปฏิบตัหิน้าทีมคีวามเกียวโยงกนั 
และสามารถทํางานข้ามสายงานได้ 
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ข้อที 

ประเดน็องค์ประกอบปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

ระดบัความเห็น/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 

     

. บคุลากรอทิุศตนเองเพือสร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียน      

. บคุลากรมีความชืนชอบตอ่โรงเรียนและเพือน      

. บคุลากรให้คํามนัสญัญาในการทํางานให้แก่โรงเรียน
อย่างซือสตัย์ สจุริต 

     

. บคุลากรรักษาคํามนัสญัญาทีให้แก่หมูค่ณะด้วย
ความจริงใจตอ่กนั 

     

. บคุลากรมีความรับผิดชอบในการทํางานตามหน้าทีที
ได้รับมอบหมาย 

     

 บคุลากรมีการประสานงานในการปฏิบตัหิน้าทีใน
สายงานของตนเอง และข้ามสายงาน 

     

 

. บคุลากรทํางานด้วยความพากเพียร และคํานงึถึง
ประโยชน์สว่นรวม 

     

. โรงเรียนมกีารสือสารทีดี       

37. โรงเรียนมเีทคโนโลยีทีทนัสมยั และนํามาใช้ทําให้การ
ปฏิบตัิงานบรรลผุลสําเร็จ 

     

8. บคุลากรมีความภาคภมูิใจทีได้ทํางานในสถาบนั      

. บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการทําหน้าทีด้วย
ความขยนั 

 

 

    

. บคุลากรมีความซือสตัย์ ซือตรงตอ่หน้าที และ        

หมูค่ณะ 

     

. บคุลากรมีความพึงพอใจในการทํางานร่วมกนั      

. บคุลากรรับรู้คณุลกัษณะนิสยัของเพือนร่วมงาน และ
พยายามปรับตนเองให้เข้ากนัได้ 

     

. บคุลากรสามารถแสดงความรู้ความสามารถได้อย่าง
เตม็ที และมีความเตม็ใจในการทํางานด้วยความสขุ 
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ข้อที 

ประเดน็องค์ประกอบปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

ระดบัความเห็น/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 

     

. บคุลากรรู้จกัรกัษานําใจซึงกนัและกนั      

. เพือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและมีนําใจตอ่กนั      

. ผู้บริหารเป็นคนมีนําใจ ชอบช่วยเหลือ และเป็น        

ทีรักใคร่ของบคุลากร 
     

. โรงเรียนมกีารบรูณาการวิชาตา่งๆ ด้านเนือหา ภาระ 
ความรับผิดชอบ และเชือมโยงองค์ความรู้เข้าหากนั 

     

. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิตาม
ภาระหน้าทีของตนอย่างด ี

     

. โรงเรียนมกีารบรูณาการเป็นไปตามมาตรฐานที
กําหนดไว้ 

     

. มีการบรูณาการการปฏิบตัิงานข้ามสายงานเพือ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่และสร้างความหลากหลาย
ในทีทํางานเพิมขนึ 

     

. บคุลากรมีการวางแผนการปฏิบตัิงานร่วมกนั และ
ร่วมรับผิดชอบผลทีเกิดขนึ เมือมีปัญหา หรืออปุสรรค 

     

. บคุลากรมีการประสานงานกนัอย่างทวัถึง ทกุระดบั 
สายงาน และมีความเป็นกลัยาณมิตร 

     

. โรงเรียนมกีารกําหนดเป้าหมายร่วมกนั และยอมรับ
ตามมติของทีประชมุ 

     

. เป้าหมายของโรงเรียนมคีวามชดัเจน และเป็นที
ยอมรบัร่วมกนั 

     

. โรงเรียนมเีป้าหมายทีท้าทายตอ่ความรู้
ความสามารถของบคุลากร 

     

. บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และองค์ความรู้ 
เพือสร้างความเข้าใจทีตรงกนั 
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ข้อที 

ประเดน็องค์ประกอบปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

ระดบัความเห็น/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 

     

. โรงเรียนมกีารปรับปรุง และพฒันาคณุภาพในการ
ปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 

     

. โรงเรียนมนีโยบายทีชดัเจน มีวิสยัทศัน์ทีโดดเดน่ 
และจงูใจตอ่การปฏิบตั ิ

     

. บคุลากรมีสว่นร่วมในการคิด วิจารณ์ และปฏิบตั ิ      

. เป้าหมายบรรลตุามความต้องการของบคุลากรและ
โรงเรียน 

     

. บคุลากรมีจิตอาสา และจิตสํานึกทีดีในการเป็น
สมาชิกของโรงเรียน 

     

. บคุลากรให้ความช่วยเหลือภารกิจเร่งดว่น แม้ใน
วนัหยดุก็ยินดีและเตม็ใจทํางาน ถึงแม้วา่จะไมไ่ด้รับ
คา่จ้างตอบแทนก็ตาม 

     

. เพือนร่วมงานแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการ
แสดงออกในวงเสวนา โดยให้เกียรตซิึงกนัและกนั 

     

. บคุลากรทกุคนแสดงความเป็นเจ้าของในการดําเนิน
กิจการของโรงเรียน 

     

. บคุลากรรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียนอย่างเตม็ที      

. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาของ
บคุลากรอย่างยตุิธรรม และเสมอภาค 

     

. บคุลากรมีความภมูิใจทีเป็นสว่นหนึงของโรงเรียน      

. บคุลากรทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน และชกัชวนให้เพือนร่วมงานมีสว่นร่วม 

     

. มีการสร้างเอกภาพในการทํางาน เพือก่อให้เกิดพลงั 
และอํานาจทีเหมาะสม 

     

. บคุลากรทกุคนให้การยอมรับวฒันธรรมของโรงเรียน      

. บคุลากรยอมรับคา่นิยมทีปฏิบตัิร่วมกนั และยึดถือ
เป็นแนวปฏิบตัิอย่างดีสมําเสมอ 
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ข้อที 

ประเดน็องค์ประกอบปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

ระดบัความเห็น/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 

     

. บคุลากรสร้างคณุคา่ และสิงทีดีตา่งๆ ให้แก่กนั      

. โรงเรียนมีขนัตอนการทํางานทีชดัเจน รวดเร็ว และไม่
ยุ่งยาก 

     

. บคุลากรมีความพึงพอใจในสถานทีทํางาน ไมค่ิดที
จะย้ายโรงเรียน 

     

. โรงเรียนมีภาพลกัษณ์ทีดี มีชือเสยีง เป็นทีรู้จกัทวัไป      

. บคุลากรสามารถพึงพิงโรงเรียนได้ เพราะมีความ
มนัคง และยงัยืน 

     

. โรงเรียนมีระบบการควบคมุดแูล และการประเมินผล
ทีโปร่งใส และยตุธิรรม 

     

. บคุลากรในโรงเรียนไมอิ่จฉา ไมใ่สร้่ายป้ายสีซึงกนั
และกนัทําให้มีบรรยากาศทีอบอุน่ 

     

. บรรยากาศในทีทํางานมีความเป็นกนัเอง สบายใจ 
และมีความสขุ 

     

. บคุลากรมีความเข้าใจเป้าหมายของโรงเรียนทีแท้จริง      

. ผู้บริหารมีการบริหารงานทีดี ได้ทงัใจคนและงาน
ควบคูก่นัไป 

     

. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีกว้างไกล มีความรู้ 
ความสามารถเป็นทีประจกัษ์ 

     

. ผู้บริหารกล้าทีจะเปลียนแปลงวิธีการทํางาน และ
บคุลิกภาพของตนเองเพือสว่นรวม 

     

. บคุลากรรู้จกัพฒันาตนเองอยูเ่สมอ      

. โรงเรียนมกีารสรรหาผู้ ร่วมงาน โดยทีทกุคนรับทราบ 
และมีความเข้าใจทีตรงกนั 

     

. บคุลากรมีโอกาสในการทํางาน ตามความคดิ 
จินตนาการ และการสร้างสรรค์ของตนเอง 
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ข้อที 

ประเดน็องค์ประกอบปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

ระดบัความเห็น/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 

     

. บคุลากรมีสภาวะทางจิตใจทีมนัคง เข้มแขง็ และมี
คณุธรรมจริยธรรม 

               

. บคุลากรมีผลงานเป็นทีประจกัษ์เป็นทียอมรับ                

. เพือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนัและกนั      

. บคุลากรมีการแบ่งปันประสบการณ์ และสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 

                         
 

. ผู้บริหารมีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานแก่
บคุลากร 

     

. บคุลากรมีความศรัทธาตอ่ผู้บริหาร หรือครูอาวโุสที
เป็นแบบอย่างทีดใีนสถานศกึษา 

     

. บคุลากรมีความสํานึกในภาระหน้าที และความ
รับผิดชอบอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกนั 

     

. บคุลากรมีการปรับปรุงการทํางานอย่างตอ่เนือง      

. บคุลากรได้รับคา่ตอบแทนทีดี ตามตําแหน่ง และ
หน้าทีการงาน 

     

. โรงเรียนมกีารจดัสวสัดิการเป็นทีพอใจ เสมอภาค 
และยตุิธรรม                                                             

     

. ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบอย่างยตุิธรรม
เทียงตรง 
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ภาคผนวก ฉ 

หนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูและรายชือโรงเรียนทีเก็บข้อมลู 
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ที ศธ . (นฐ). /ว.พิเศษ                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                   พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม   

  

 กรกฎาคม  

เรือง ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนชมุชนวดัวเิศษชยัชาญ 

สิงทีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม     จํานวน    ชดุ 

 ด้วย นางสาวจิตตานันท์ สขุสวสัดิ นักศึกษาระดบัปริญญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศกึษา ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  กําลงัทําดษุฎี
นิพนธ์เรือง “การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน”  มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมลูเกียวกับผู้บริหารโรงเรียนและครูในหน่วยงาน
ของท่าน เพือประกอบการทําดษุฎีนิพนธ์  ในการนี บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาดังกล่าวเพือประโยชน์ทาง
การศกึษา 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศกึษาขอขอบคณุในการอนเุคราะห์
ของท่านมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม) 
 รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 

 รักษาราชการแทนคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

นครปฐม โทรศพัท์/โทรสาร 34-218-788 ,034-243-435 
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รายชือโรงเรียนทีเก็บรวบรวมข้อมูล 

.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร 

.  โรงเรียนโฆษิตสโมสร กรุงเทพมหานคร 

.  โรงเรียนวดัอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 

.  โรงเรียนวดัหนงั  กรุงเทพมหานคร 

.  โรงเรียนประถมทวีธา  กรุงเทพมหานคร 

.  โรงเรียนวดัเจ้ามลู  กรุงเทพมหานคร 

.  โรงเรียนวดันากลิง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

.  โรงเรียนวดัโยม   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
. โรงเรียนวดัขนอน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

. โรงเรียนวดับ้านสร้าง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

. โรงเรียนราษฏร์นิรมิต จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

. โรงเรียนชมุชนวดัวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอา่งทอง 

. โรงเรียนวดัขมุทอง  จงัหวดัอา่งทอง 

. โรงเรียนวดัราชสกณุา จงัหวดัอา่งทอง 

. โรงเรียนวดัหวัตะพาน  จงัหวดัอา่งทอง 

. โรงเรียนวดัทํานบ  จงัหวดัอา่งทอง 

. โรงเรียนวดัวนัอทิุศ  จงัหวดัอา่งทอง 

. โรงเรียนวดัศรีคงคาราม จงัหวดัสมทุรปราการ 

. โรงเรียนบ้านขนุสมทุร จงัหวดัสมทุรปราการ 

. โรงเรียนบ้านขนุสมทุรไทย จงัหวดัสมทุรปราการ 

.โรงเรียนวดัแหลมฟ้าผา่ จงัหวดัสมทุรปราการ 

. โรงเรียนวดัไตรมิตรวราราม จงัหวดัสมทุรปราการ 

. โรงเรียนป้อมพระจลุจอมเกล้า จงัหวดัสมทุรปราการ 
25. โรงเรียนวดัจนัทราราม จงัหวดัราชบรีุ 

. โรงเรียนวดัหนองประทนุ  จงัหวดัราชบรีุ 

. โรงเรียนวดัอ้ออีเขียว จงัหวดัราชบรีุ 

. โรงเรียนวดัชาวเหนือ จงัหวดัราชบรีุ 
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. โรงเรียนวดัหนองอ้อ จงัหวดัราชบรีุ 

. โรงเรียนวดัโกสิราราย์ จงัหวดัราชบรีุ 

. โรงเรียนวดัดาวโดง่ ( เอิบวิทยาคม) จงัหวดัสมทุรสงคราม                     

. โรงเรียนวดัเทพประสิทธิคณาวาส ( ฉําบญุรอดชนทิูศ) จงัหวดัสมทุรสงคราม                     

. โรงเรียนวดัดาวโดง่ (เอิบวทิยาคม) จงัหวดัสมทุรสงคราม                     

. โรงเรียนวดับางน้อย ( แจ่มประชานกุลู) จงัหวดัสมทุรสงคราม                     

. โรงเรียนวดัดอนมะโนรา (รังสยิานกุลู) จงัหวดัสมทุรสงคราม                     

. โรงเรียนอนบุาลสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม       

. โรงเรียนบ้านคลองพงักลาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

. โรงเรียนบ้านหวัสะพานมิตรภาพที 217 จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

. โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

. โรงเรียนบ้านควนสระ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

. โรงเรียนบ้านปากดา่น  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

. โรงเรียนบ้านส้อง  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

. โรงเรียนบ้านถําเสือ จงัหวดักระบี 

. โรงเรียนอา่วลกึ จงัหวดักระบี 

. โรงเรียนชมุชนบ้านอา่วลกึเหนือ  จงัหวดักระบี 

. โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา  จงัหวดักระบี 

. โรงเรียนชมุชนวดันาเหนือ  จงัหวดักระบี 

. โรงเรียนบ้านเขาลอ่ม  จงัหวดักระบี 

. โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา จงัหวดัสงขลา 

. โรงเรียนบ้านคลองแงะ จงัหวดัสงขลา 

. โรงเรียนวดัสองพีน้อง  จงัหวดัสงขลา 

. โรงเรียนบ้านท่าขอ่ย จงัหวดัสงขลา 

. โรงเรียนบ้านท่าโพธิ จงัหวดัสงขลา 

. โรงเรียนวดัยางทอง  จงัหวดัสงขลา 

. โรงเรียนวดัห้วยโป่ง จงัหวดัระยอง 

. โรงเรียนวดักรอกยายชา  จงัหวดัระยอง 

. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ  จงัหวดัระยอง 
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. โรงเรียนบ้านซากลกูหญ้า  จงัหวดัระยอง 

. โรงเรียนวดัมาบชลดู  จงัหวดัระยอง 

. โรงเรียนวดัตากวน  จงัหวดัระยอง 

. โรงเรียนเมืองใหมวิ่ทยา  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

. โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

. โรงเรียนบ้านนาดี"ครุุราษฎร์บํารุง" จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

. โรงเรียนบ้านศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

. โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

. โรงเรียนบ้านมอเหนือ  จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

. โรงเรียนอนบุาลนครพนม  จงัหวดันครพนม 

. โรงเรียนเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 

. โรงเรียนบ้านดงโชค จงัหวดันครพนม 

. โรงเรียนบ้านนาทราย จงัหวดันครพนม 

. โรงเรียนดอนยานา จงัหวดันครพนม 

. โรงเรียนบ้านนามลูฮิน จงัหวดันครพนม 

. โรงเรียนบ้านใหมโ่สกส้มกบ จงัหวดัขอนแก่น 

. โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(สง่เสริมวิทยา) จงัหวดัขอนแก่น 

. โรงเรียนบ้านศรีสขุ  จงัหวดัขอนแกน่ 

. โรงเรียนอนบุาลสีชมพ ู จงัหวดัขอนแก่น 

. โรงเรียนบ้านโคกป่ากงุ  จงัหวดัขอนแก่น 

. โรงเรียนชมุชนบ้านวงัเพิม  จงัหวดัขอนแกน่ 

. โรงเรียนบ้านภหูลน่ จงัหวดัอบุลราชธานี 

. โรงเรียนบ้านสวาสด ิ จงัหวดัอบุลราชธานี 

. โรงเรียนบ้านหินโงม  จงัหวดัอบุลราชธานี 

. โรงเรียนบ้านสระคํา จงัหวดัอบุลราชธานี 

  โรงเรียนหนองห้าง จงัหวดัอบุลราชธานี 

. โรงเรียนบ้านทรายมลู ( จนัทน์รัตนานเุคราะห์) จงัหวดัอบุลราชธานี 

. โรงเรียนชมุชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนสุรณ์)  จงัหวดับรีุรัมย์ 

. โรงเรียนบ้านหวัขวั (เบญจครุุราษฏร์อทิุศ)  จงัหวดับรีุรัมย์ 
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. โรงเรียนวดัธาต ุ จงัหวดับรีุรัมย์ 

. โรงเรียนชมุชนบ้านนาแพง จงัหวดับรีุรัมย์ 

. โรงเรียนวดัพนมวนั  จงัหวดับรีุรัมย์ 

. โรงเรียนบ้านโคกกงุ 
 โรงเรียนชลประทานเขือนแมก่วง จิราธิวฒัน์อปุถมัภ์ จงัหวดัเชียงใหม ่

. โรงเรียนบ้านบวกเปา จงัหวดัเชียงใหม ่

. โรงเรียนบ้านเจดีย์แมค่รัว  จงัหวดัเชียงใหม ่

. โรงเรียนวดัแมแ่ก้ดน้อย  จงัหวดัเชียงใหม ่

. โรงเรียนบ้านศรีบญุเรือง  จงัหวดัเชียงใหม ่

96. โรงเรียนบ้านแมย่่อย  จงัหวดัเชียงใหม ่

97. โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร จงัหวดัเชียงราย 

. โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา จงัหวดัเชียงราย 

. โรงเรียนบ้านห้วยผงึ  จงัหวดัเชียงราย 

. โรงเรียนบ้านสนัติคีรี  จงัหวดัเชียงราย 

. โรงเรียนบ้านหวยไคร้  จงัหวดัเชียงราย 

. โรงเรียนบ้านแมจ่นั(เชียงแสนประชานสุาสน์) จงัหวดัเชียงราย 

. โรงเรียนบ้านนาซํา  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

. โรงเรียนวดัทุ่งธงไชย  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

. โรงเรียนบ้านหินฮาว  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

. โรงเรียนบ้านนําครัง  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

. โรงเรียนชมุชนบ้านห้วยมะเขือ  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

. โรงเรียนอนบุาลวดัหนองขนุชาติ จงัหวดัอทุยัธานี 

. โรงเรียนอนบุาลลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี 

. โรงเรียนวดัทพัหมนั  จงัหวดัอทุยัธานี 

. โรงเรียนวดัทุ่งหลวง  จงัหวดัอทุยัธานี 

. โรงเรียนชมุชนบ้านทุ่งนา  จงัหวดัอทุยัธานี 

. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  จงัหวดัอทุยัธานี 
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ภาคผนวก ช 

หนงัสือขอความอนเุคราะห์การให้สมัภาษณ์เพือยืนยนัรูปแบบ 
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ที ศธ . . /                                                          ภาควิชาการบริหารการศกึษา 
                                                                                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                  พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม   

  กมุภาพนัธ์  

เรือง ขอสมัภาษณ์งานวิจยัเรือง “การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน” 

เรียน ดร.วสนัต์  นาวเหนียว 

สิงทีสง่มาด้วย  . ร่างงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์    จํานวน    ชดุ 

               2. แบบยืนยนั      จํานวน    ชดุ 

 ด้วย นางสาวจิตตานนัท์ สขุสวสัดิ รหัสนักศึกษา  นักศึกษาระดบัปริญญาดษุฎี
บัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ได้รับอนุมตัิให้ทําดษุฎีนิพนธ์เรือง “การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจัยความ
ภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน”  ในการนี ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ใคร่ขอความอนเุคราะห์จากท่านเป็นผู้เชียวชาญยืนยนั  ปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่องค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน เพือประโยชน์ในการวิจยัตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศกึษาขอขอบคณุในการอนเุคราะห์
ของท่านมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์) 
 หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

งานธรุการ 
โทรศพัท์/โทรสาร - -  

โทรศพัท์มือถือ -  
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็ผู้เชียวชาญ 

เพือพจิารณารูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากร 

ในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

------------------------------------- 

ชือผู้ให้สมัภาษณ์.....................................................................................................................  

ตําแหน่ง....................................................................หน่วยงาน............................................... 

วนัที..............เดือน..................................................พ.ศ.............................เวลา..................น. 

 

คาํชแีจง 

 ภายหลงัจากทีท่านได้พิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดี
ต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐานฉบับร่างทีผู้ วิจัยได้สร้างขึน ในฐานะทีท่านมี
ความเชียวชาญทางด้านการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ท่านมีความคิดเห็นต่อตวับ่งชีของ
ปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 
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ตอนที  แบบแสดงความคิดเห็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้
ประโยชน์  ขอให้ท่านทําเครืองหมาย  ลงในช่องทีท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
รูปแบบทงั  องค์ประกอบ 

รายการองค์ประกอบ 

ของรูปแบบ 

ความคิดเห็นผู้ เชียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะ
สม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ 
เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง 
ไม่

ถูกต้อง 
มีประโยชน์ 

ไม่มี
ประโยชน์ 

. การสร้างแรงจงูใจในการ 
    ทํางาน 

        

. การเป็นสมาชิกทีดี         

. การกําหนดเป้าหมายที 

    ชดัเจน 

        

. การสอืสารและการ 
    ประสานงาน 

        

. การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง         

. ความเชือมนัไว้วางใจกนั          

. การสร้างชือเสยีงทีดีและ 

    เป็นทีรู้จกั 

        

. ระบบการทํางานทีดี          
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การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งตวัแปรอิสระระหวา่งตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่
องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 

ปัจจัยความภกัดี 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

ชุดที  ชุดที  ชุดที  ชุดที  

การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน (X1) .398337 -.130108 -1.28022 -.879873 

การเป็นสมาชิกทีด ี(X2) .474234 -.921738 1.46711 -.132836 

การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน (X3) .177108 1.563783 .20409 -.247824 

การสือสารและการประสานงาน (X4) .058034 -.361047 -.50223 1.452008 

การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง (X5) .211558 .302883 -1.35391 -.502458 

ความเชือมนัไว้วางใจกนั (X6) .318523 -.746438 .83599 -.914452 

การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จกั (X7) .177308 1.228676 .46611 .264401 

ระบบการทํางานทีด ี(X8) .478013 -.613357 .07275 1.111904 

Eigenvalues .784363 .063090 .013721 .000033 

สหสัมพันธ์คาโนนิคอล .885643** .251176 .117135 .005730 

 

** มีนยัสําคญัระดบั .  
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แบบที   สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรจาํแนกตามปัจจัย  

 

       

การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน X1     

       

    X6 ความเชือมนัไว้วางใจกนั 

       

การเป็นสมาชิกทีดี X2     

       

 

 

 

       

การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน X1     

       

    X8 ระบบการทํางานทีดี 

       

การเป็นสมาชิกทีดี X2     
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แบบที   สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรเรียงตามปัจจัย 

 

 

   X1   X1 

       

   X2   X2 

X1  การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน     

X2   การเป็นสมาชิกทีดี  X3   X3 

X3   การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน     

X4   การสือสารและการประสานงาน X4   X4 

X5   การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง     

X6   ความเชือมนัไว้วางใจกนั X5   X5 

X7   การสร้างชือเสียงและเป็นทีรู้จกั     

X8   ระบบการทํางานทีดี X6   X6 

       

   X7   X7 

       

   X8   X8 
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอืน ๆ (เพิมเติม) 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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แนวทางการสัมภาษณ์ เรือง“การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องคก์ารของบคุลากร
ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน” 

.จากร่างรูปแบบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

   ท่านเหน็วา่องค์ประกอบทีนํามาเป็นรูปแบบมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

2. ท่านคิดวา่บคุลากรกลุม่ใดทีมีบทบาทในการสร้างความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรใน 

      สถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

3. องค์ประกอบของผู้บริหารแบบใดบ้าง ทีมีอิทธิพลตอ่ปัจจยัทีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่องค์การ 

      ของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
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. ท่านคิดวา่รูปแบบทีผู้ วิจยันําเสนอมีความถกูต้องมากน้อยเพียงใด ถึงตวับ่งชีของปัจจยัความ 

       ภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐาน
 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

5. รูปแบบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดตีอ่องค์การของบคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานที 

      ประสบความสําเร็จควรมีลกัษณะอย่างไร 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

6. จากร่างรูปแบบตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดีตอ่องค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

     ท่านเห็นวา่มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด สําหรับการนําไปใช้ในการพฒันาความภกัดีของ 

     บคุลากรในองค์การสถานศกึษาขนัพืนฐานในประเทศไทย เพราะเหตใุด 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
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7. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับรูปแบบตวับ่งชีของปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศกึษาขนัพืนฐานอืนๆ หรือไม่ 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………….. 

 

“ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง” 
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รายชือผู้เชียวชาญยืนยัน   

การวเิคราะห์ตัวบ่งชขีองปัจจัยความภกัดีต่อองค์การของบุคลากร 

ในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

 

.  ดร.ธวชัชยั พิกลุแก้ว ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 4 

.  ดร.วสนัต์ นาวเหนียว ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต  

.  ดร.สมเดช สีแสง ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต   

.  ดร.สวิุทย์  มลูคํา ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต  

.  ดร.สยาม สุม่งาม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลสรรพยา สํานกังานเขตพืนทีการศกึษา 
     ประถมศกึษาชยันาท เขต 1 

.  ดร.ณฏัฐิกา  ลิมเฉลิม ผู้อานวยการโรงเรียนวดัเวฬวุนาราม สํานกังานเขตพืนทีการศกึษา 

     ประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 

7.  ดร.ชชูาติ รักอู ่ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนวดัปทมุสราวาส  สํานกังานเขตพืนทีการศกึษา 

     ประถมศกึษา สพุรรณบรีุ เขต 2 
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ประวัติผู้วจัิย 

 

ชอื  -  สกุล  นางสาวจิตตานนัท์     สขุสวสัด ิ  

ทีอยู่    36  หมูที่  6 ตําบลกรับใหญ่   อําเภอบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบรีุ 70190 

สถานทีทาํงาน โรงเรียนวดัหนองเสือ (ประชาอทิุศ) ตําบลกรับใหญ่  อําเภอบ้านโป่ง            
จงัหวดัราชบรีุ 70190 

 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ.2534 มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง   
อําเภอบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบรีุ  

พ.ศ. 2537    มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง   
อําเภอบ้านโป่ง   จงัหวดัราชบรีุ  

พ.ศ. 2541    ครุศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) สถาบนัราชภฏันครปฐม  
อําเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  

พ.ศ. 2546 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสตูรและการนิเทศ  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2551  ประกาศนียบตัรศกึษา (ป.บณัฑิต) สาขาการบริหารการศกึษา   
มหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบ้่านจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบรีุ 

พ.ศ.2551 - ปัจจบุนั ศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา      
มหาวิทยาลยัศิลปากร อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 

ประวัตกิารทาํงาน  

18  มิ.ย. 2541 อาจารย์ 1  ระดบั 3 โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ อําเภอไทรโยค   สปจ.กาญจนบรีุ 
24 ก.ค. 2548 ครู ค.ศ.1   โรงเรียนวดัหบุกระทิง  อําเภอบ้านโป่ง  สพท.ราชบรีุ เขต 2 

26  เม.ย. 2550 รองผู้ อํานวยการโรงเรียน  โรงเรียนวดัหนองเสือ(ประชาอทิุศ)  
อําเภอบ้านโป่ง  สพท.ราชบรีุ เขต 2 

ปัจจบุนั รองผู้ อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวดัหนองเสือ
(ประชาอทิุศ)  อําเภอบ้านโป่ง  สพป.ราชบรีุ เขต 2 
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