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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบสาเหตุการยายของ 
ขาราชการครสูังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ใน 2 ดานคือ ดานการทํางาน 
และดานเหตผุลสวนตวั จําแนกตามสถานภาพของบุคคล และลักษณะการยาย กลุมตัวอยางใน
การวิจัยเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ที่ขอยายในป 
2549 จํานวน 105 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสาเหตุการยายของขาราชการครู 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย   
คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  

 ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 
             1. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   
เขต 3  มีสาเหตุการยายดานการทํางาน โดยรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานภาระงาน และดานสถานที่ทํางาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับ  
ปานกลาง ดานผูรวมงาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับนอย สําหรับสาเหตุการยายดานเหตุผล
สวนตวั มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา สาเหตุการ
ยายดานครอบครัว ดานคาใชจาย อยูในระดับปานกลาง ดานสุขภาพ มีสาเหตุการยายอยูใน  
ระดับนอย  

   2. การเปรียบเทียบสาเหตุการยายของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพของบุคคล และลกัษณะการยายพบวา เพศชาย
มีสาเหตุการยายดานผูรวมงาน มากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ขาราชการ
ครูที่มีอายุ 36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป มีสาเหตุการยายดานการทํางาน มากกวา ขาราชการครูที่มีอายุ
นอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ขาราชการครูทีมี่อายุ 36 ปขึน้ไป ถึง 46 ป มี
สาเหตุการยายดานภาระงาน มากกวา ขาราชการครทูีมี่อายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 23 ปขึ้นไป  มีสาเหตุการยายดานการ
ทํางาน ดานผูบริหารสถานศึกษา และดานภาระงานมากกวา ขาราชการครูที่มีประสบการณ
ทํางานนอยกวา 12 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรส และ 
หยาราง/หมาย มีสาเหตุการยายดานเหตผุลสวนตวั มากกวา ขาราชการครูที่มีสถานภาพโสด เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา สาเหตุการยายดานครอบครัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01   ขาราชการครูทีย่ายตางเขตพ้ืนที่มีสาเหตุการยายดานครอบครัวมากกวา ขาราชการ
ครูที่ยายภายในเขตพื้นที่ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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       This research aimed to study and to compare the causes of teachers’ transfer 
under Kanchanaburi Educational Service Area Office 3 according to 2 main facets; 
working and private reasons. Each main facet was considered according to sex, age, 
years of working experience, married status, and types of transfer. The samples were 105 
teachers under Kanchanaburi Educational Service Area Office 3 who wanted to transfer in 
year 2006. The tool for collecting the data was the constructed 5-level rating scale . The 
statistical analysis were percentage, mean, standard deviation, and One-Way ANOVA 
       The results of this research were as follow: 
 1. Studying the causes of teachers’ transfer under Kanchanaburi Educational 
Service Area Office 3, it were found that working reasons caused the teachers’ transfer in 
the low level overall. When considering in each item, it was found that administrative, 
tasks,and working place caused the teachers’ transfer in the medium level while colleague 
caused the teachers’ transfer in the low level. Private reasons caused the teachers’ 
transfer in the medium level overall. When considering in each item, it was found that 
family and expense caused the teachers’ transfer in the medium level while health caused 
the teachers’ transfer in the low level. 
 2. When comparing the causes of teachers’ transfer under Kanchanaburi 
Educational Service Area Office 3, according to status it was found that males transferred 
because of working reasons rather than females did at 0.05 significant. The teachers were 
36 years old up to 46 years old transferred because of working reasons rather than the 
teachers were lower than 36 years old did at 0.01 significant level. The teachers with the 
working experience 23 years up transferred because of working reasons : administrative 
and tasks, rather than the teachers with the working experience lower than 12 years did  
at 0.05 significant level. The teachers being married and direced transferred because of 
private reasons: rather than the teachers being single did at .01 experience level. When 
considering The caves of transferred by types of transferred in each item, it was found 
that the teachers transferring to schools out of Kanchanaburi Educational Service Area 



Office 3 because of family rather than the teachers transferring with in Kanchanaburi 
Educational Service Area Office 3 did at .05 significant level. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
สอบไดพิจารณาสารนิพนธ เรื่อง การศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ของวิไลรัตน คันธาวฒัน ฉบับน้ีแลวเห็นสมควรรบัเปนสวนหนึ่ง
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       ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จสมบรูณได เน่ืองดวยไดรับความกรุณา จากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน  
เกษรแพทย  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  สุภากิจ กรรมการสอบ  
สารนิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดี
ยิ่งตลอดมา ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคณุ อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา นายศภุชัย  มากสมบูรณ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายโอภาส  เจริญเชื้อ ผูอํานวยการโรงเรียน     
ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา และนายสุรเดช  รุงศรีกนก  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กาญจนบุรี   เขต 3 ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ และตรวจพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยใหมีความถูกตองสมบรูณมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขาราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่ไดใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
เปนอยางดี  
 ขอขอบคุณ คณุศรัณยา  แสงหิรัญ รองผูอํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีสมุทรปราการ
คุณกฤษณะ  คําสุวรรณ คณุเดชา  คําสุวรรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนบูรณะศึกษา คุณจินตนา  
สุขสมแดน ศกึษานิเทศกสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ที่ใหความชวยเหลือ  
และคําแนะนําที่เปนประโยชน รวมถึงครอบครัว เพ่ือนนิสิตและเพ่ือนรวมงานทุกคน ที่แสดง  
ความหวงใยคอยชวยเหลือและเปนกําลังใจที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดระยะเวลาในการศึกษา  
และทําสารนพินธน้ี 

 คุณคาและประโยชนที่พึงมีของสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ
ของบิดา มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทกุทานดวยความเคารพ  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การพัฒนาคุณภาพคน เปนปจจัยที่สําคญัอยางหนึ่งที่ทําใหสังคมพฒันารุดหนา หรือ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิมเหนือกวาสิ่งอ่ืนใด เพราะแมวาทรพัยากรอื่นๆจะมีอยูพรอม
หาก  ไมมีคนนําไปใชทรัพยากรนั้นก็ไรประโยชน (อุทัย หิรัญโต.  2531:  คํานํา) การศึกษามี
ความสัมพันธโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และความสําเรจ็ของหนวยงาน
ทางการศึกษาขึ้นกับองคประกอบหลายประการ ทั้งน้ี การจดัองคการเพื่อดําเนินกิจการใดๆ 
ยอมมีรูปแบบแตกตางกันไป ตามวตัถุประสงคและลักษณะของแตละกิจการและ ตามทฤษฎี
องคการแลวถอืวาองคประกอบสําคัญขององคการมีสองอยางคือ “งาน” และ “คน” หมายความวา
องคการทุกประเภทจะตองมีองคประกอบดานงาน ซ่ึงไดแก ภารกิจที่จะตองกระทาํตาม
วัตถุประสงคและการจัดระบบงานเพื่อใหสามารถกระทําภารกิจไดตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ การที่จะประกอบภารกิจไดตามเปาหมายขององคการจําเปนตองมีองคประกอบ   
ที่สอง คือมีคนหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบตังิาน 
(มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  2535:  5)  
 นับตั้งแตประเทศไทยไดประสบสภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจชวงป พ.ศ. 2540  เปนตน
มาสงผลใหการดํารงชีวิตของคนไทย ตลอดจนการทํางานในสวนของภาครัฐไดรับผลกระทบ
อยางไมเคยเปนมากอนทุกสวนราชการจาํเปนตองปรับตัวใหสนองตอบตอปญหาและการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขปญหาของชาติอยางจริงจัง  เน่ืองจากทรัพยากรและงบประมาณของ
ประเทศมีจํานวนจํากัดสวนราชการจึงตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและการปฏิบตัิ
อยางขนานใหญเพ่ือพลิกฟนปญหาใหเปนโอกาสที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณคางานใหเกิด
ประโยชนสูงสดุตอสังคม รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการปรับหนวยงานภาครัฐในสภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นทกุสวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบตัิงาน 
เพ่ือสนองตอบตอวตัถุประสงคหลักในการปรับปรุงองคกรเพื่อใหมีผลงานเปนรูปธรรม  คุมคากับ
งบประมาณ  มีประสิทธิภาพ และยตุิธรรม  มีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชน สวนในระยะ
ยาวรัฐบาลจําเปนตองมีการปฏิรูปในลักษณะองครวม  เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบรหิารภาครัฐให
ไปสูระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  ที่เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการ
วัดผลลัพธและคาใชจายอยางเปนรูปธรรม ใหความรับผิดชอบตอผูทาํงานแทนการควบคุมปจจัย
นําเขาอยางละเอียด  ซ่ึงจะเปลี่ยนภาครัฐไปสูการมีผลลัพธ คือ  การทํางานเพื่อประชาชนอยาง
เปนรูปธรรม มีความโปรงใสในการตัดสนิในวธิีการทํางาน มีความรวดเร็วและคลองตัวเพ่ือสนอง
ความตองการของสังคมเปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง  การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
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ตามแนวดังกลาวจะครอบคลุมใน 5 ดาน คือ  แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกจิและวธิีการ
ทํางานของภาครัฐ แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ  แผนการปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารงานบุคคล  แผนการปรับเปลีย่นกฎหมาย  แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
คานิยม (สุรียภรณ  ดาวอรุณเกียรต.ิ 2549:1;  อางอิงจาก  ชัยสิทธิ ์เฉลิมมีประเสริฐ. ม.ป.ป.) 
 แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล ซ่ึงเปน 1 ใน 5 ดาน ที่ไดรับการปฏิรูปน้ัน 
ถือไดวามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการปฏิรูประบบราชการไทย เน่ืองจากการที่หนวยงานจะ
กระทําภารกิจหลักใหมีประสิทธิภาพสูงสดุนั้น จะตองอาศัยปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการบริหาร 4 
อยาง ที่เรียกวา “ 4 M’s”  ไดแก  บุคลากร (Man)  เงิน (Money)  วัสดุอุปกรณ (Materials)  
และการจัดการ (Management) โดยเฉพาะอยางยิ่ง “คน  หรือ บุคลากร ” ไดรับการพิจารณาวา 
เปนปจจัยที่สาํคัญที่สุดในการบริหาร ทั้งน้ีเพราะ บุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรพัยากรบริหาร
อ่ืนๆ ดังน้ัน หนวยงานใดก็ตามถาเริ่มตนดวยการมีบคุลากรที่มีความเกงกลาสามารถแลว ปจจัย
อ่ืนๆก็จะดีตามมาเอง  (อุทัย  หิรัญโต. 2531:  1) เม่ือกลาวถึงปจจัยในการบริหารจะเห็นวา 
บุคลากร ไดรับการพิจารณาวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ในกระบวนการบริหาร  จึงไดกําหนดให
การบริหารดานบุคลากร ตองมีบุคลากรทีมี่ความรูความสามารถ ไวในหนวยงานใหมากที่สุดและ
นานที่สุดเทาที่หนวยงานตองการ การจะทําเชนน้ีไดน้ัน หนวยงานจะตองมีการบรหิารงานบุคคล
ที่ดีเปนสวนสาํคัญของการบริหาร (วิจิตร ศรีสอาน. 2529: 6-7 ) ดวยเหตุผลดังกลาว การ
บริหารงานบคุคล จึงเปนสิง่จําเปน เพราะการบริหารงานบุคคลที่ดีเปนการไดมาและธํารงรักษา
ไวซ่ึงบุคคลทีดี่ที่มีความรูความสามารถ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบตอการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่รับผิดชอบงานดานการจัดการศึกษาถึง 3 ระดับในระบบ
โรงเรียน ซ่ึงพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  กําหนดใหเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของคนไทย หมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษากําหนดใหเปนการศึกษา ขัน้พ้ืนฐานของ
คนไทย  ไดแก  การศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  เพ่ือพัฒนา
เด็กและเยาวชนกลุมอายุ 3–18  ป ใหเตบิโตเปนคนทีมี่คุณลักษณะที่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
และสังคมโลกตองการ  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่จะสงเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท สนับสนุนทรัพยากรประสานงาน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังน้ันจําตองมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจใหสอดรับกับการปฏิรูประบบราชการ  และการปฏิรูปการศึกษา 
ขาราชการคอืกุญแจสําคัญตอผลสําเร็จ  และความลมเหลวของงานภาครัฐ ดังน้ัน กลไกการ
บริหารงานบคุคลทุกเรื่องตองทําใหองคกรมีบุคลากรทีมี่ความรูความสามารถ  มุงม่ันในการ
ปฏิบตัิงานใหบรรลุผล และมีอุดมการณที่จะทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต (แผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ . 2544: 19) 
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 ภาวะการขาดแคลนครูทั้งในภาพรวมในบางเขตพื้นที่เปนปญหาหนึ่งที่สงผล ตอคณุภาพการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังที่มีการยืนยันในการ
ประชุมปฏบิัตกิาร”แนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาต”ิซ่ึงนายกรัฐมนตรเีปนประธานเมื่อวันที่ 
25-26 กุมภาพันธ 2548 ณ จังหวัดขอนแกนไววา “ปญหาการขาดแคลนครูสายปฏิบัติการสอนมี
มาอยางตอเน่ืองซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียน” 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2548: 26) ผลกระทบจากการขาดแคลนครู 
เปนปญหาที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักดใีนความสําคญัของ
ครูผูสอนที่เปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของผูเรียนที่เชือ่มโยงสูการไดกําลังคน ทีมี่ศักยภาพทั้ง
ทางดานจิตใจใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม และมี  พ้ืนฐานความรูทีดี่
ในการพัฒนาตนเองและประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถแขงขันกบั
นานาประเทศไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2548: 2) 
  การตระหนักในความสําคญัของครู  ที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตองเปนผูรับผิดชอบการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพนาํไปสูการกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย 
แผนงาน กิจกรรมของการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลทีต่ัว
ผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีความสุข อยางไรก็ตามในเบือ้งตนตองมีความพรอมในเชิงกายภาพ 
คือ มีจํานวนครูเพียงพอ มีจํานวนครูที่มีความรู ความถนัดและมวีุฒิตรงกับวิชาทีจั่ดการเรียนรู 
อัตราสวนของครูตอนักเรียนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน. 2548: 3)  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร มีภารกิจหลักในการจดัการศึกษาขัน้     
พ้ืนฐาน 3 ระดับ คือระดับกอนประถมศกึษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีสวน
ราชการในสังกัดโดยแยกเปนเขตพื้นที่การศึกษา เปน 3 เขต ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอทามวง 
อําเภอดานมะขามเตี้ย  มีจํานวนสถานศึกษา 130 แหง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอพนมทวน อําเภอทามะกา อําเภอเลาขวญั อําเภอ      
บอพลอย อําเภอหวยกระเจา อําเภอหนองปรือ มีจํานวนสถานศึกษา 203 แหง สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกอบดวย 4 อําเภอ คือ อําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ 
อําเภอศรีสวัสดิ์  อําเภอสังขละบุรี  มีจํานวนสถานศึกษา 111 แหง  
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนปาไมและ  
ภูเขา  มีพ้ืนที่ราบเปนสวนนอย  มีอาง1เก็บนํ้าขนาดใหญ 2 แหง  คือ อางเก็บนํ้าเขื่อน               
ศรีนครินทร  และอางเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ มีพ้ืนที่ประมาณ 13,029.42 ตารางกิโลเมตร  
เสนทางการเดินทางจึงมีลักษณะคดเคีย้วตามไหลเขาและอางเก็บนํ้า ประชากรสวนใหญมี
สัญชาติไทย  เน่ืองจากมีอาณาเขตติดตอประเทศพมา  จึงมีคนสัญชาติอ่ืนซึ่งเปนคนเขาเมือง 
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ถูกตองตามกฎหมายที่เขามาอยูในพ้ืนทีป่ระมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด  ประมาณ 1   
ใน 3 ของคนในพื้นที่น้ีมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคนไทยภาคกลางทั่วไป เน่ืองจากพูดภาษา
อ่ืนที่ไมใชภาษาไทยเปนภาษาหลักในครัวเรือน ภาษาอื่นที่พูดสวนใหญจะเปนภาษามอญ พมา 
รองลงมาคือภาษากะเหรี่ยง ภาษาลาวและภาษาเวียดนาม เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาเดียวกัน 
คือศาสนาพุทธ (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 3. 2546:13)  
 จากแผนพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  (2546: 
19)  ดานบุคลากร พบวา  โรงเรียนจํานวนมากในเขตพื้นที่เปนโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากรมี
การยายอยูเสมอ ครูผูสอนตองสอนหลายวิชา ทักษะการสอนในบางวิชาอาจจะไมเพียงพอ 
จําเปนตองพัฒนาทักษะการสอนที่ครูยังขาดอยู  
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ดานจุดออน ในแผนพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  (2546: 19)  พบวาโครงสรางการบริหารงาน  
ไมเอ้ือตอการปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนบุคลากรไมเพียงพอและบางสวนยังขาด
บุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงกบัวชิาเฉพาะหรือวิชาเอกทีต่องการบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน
อยูในเขตพ้ืนที่ ขาดขวญัและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน (2546: 41) จุดเดนหรือศักยภาพของ
โรงเรียน โรงเรียนใหความสําคัญกับคนมากที่สุด ในสวนจุดดอย สิ่งที่มีการกลาวถึงมากเปน
อันดับหนึ่งคือ งบประมาณขาดแคลน รอยละ 59.02  รองลงมาคือ บุคลากรไมเพียงพอ รอยละ 
50 (2546: 28) จากฐานขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล พบวา สถติขิาราชการครูไดรับการพจิารณา
ยายไปนอกเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ซ่ึงเปนวันที่
เริ่มกําหนดหนวยงานสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2549 มีขาราชการครูไดรับการพิจารณายาย ทั้งสิ้น จํานวน 484 ราย  
 นอกจากนั้น จากการสัมภาษณหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล และหัวหนากลุมงาน 
สรรหาและบรรจุแตงตั้ง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (นางฉตัรอร  คงจินดา,
นางสาวสุดา  พรหมมา ผูใหสัมภาษณ นางสาววิไลรตัน  คันธาวัฒน  ผูสัมภาษณ: 7 ธันวาคม 
2549)  ไดใหขอมูลเพ่ิมเตมิวา  สภาพปจจุบันและปญหาดังกลาว แมจะไดมีมาตรการใน
กระบวนการสรรหาและการธํารงรักษาบุคลากรในสังกัดในหลายวิธี และหลายรูปแบบ เชน    
การบรรจุขาราชการครูจากลูกจางในสังกดั หรือจากผูมีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่ เพ่ือใหปฏิบัติ
หนาที่สอน  ลดจาํนวนการยาย แตแนวโนมขาราชการครูขอยาย ยังคงมีมากขึ้นในทุกครั้งที่ถึง
กําหนดการสงคํารองขอยายประจําปของขาราชการคร ู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 นอกจากมีความยุงยากในการจัดการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถงึดานสภาพพื้นที่และปจจัย
อ่ืนๆ จึงจําเปนตองจัดการศึกษาดวยรูปแบบนวัตกรรมหรือกลยุทธการดําเนินการที่เหมาะสมกบั
การประกันโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหเกิดความทั่วถึงตอเน่ืองและ
เหมาะสมกับพ้ืนที่แลว ยังประสบกบัปญหาการขาดแคลนครูจากการยาย ดังน้ันเพ่ือใหทราบ  
ถึงสาเหตทุี่ทาํใหขาราชการครูขอยาย เปนขอมูลพ้ืนฐาน เปนแนวทางใหผูบริหารการศึกษา   
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ทุกระดับซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานบุคคล นํามาใชแกปญหา หรือกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานบุคคล และธํารงรักษาบุคลากรซึ่งถือเปนปจจัยหลักที่สาํคัญที่สุดของ
ทุกหนวยงาน ใหปฏิบตัิหนาที่อยูในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงตองการศึกษา
สาเหตุการยายของขาราชการครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือนําผลการ   
วิจัยไปพัฒนางานดานการบริหารงานบคุคล ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  
เขต 3 ใน 2 ดาน คือดานการทํางานและดานเหตุผลสวนตัว 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกดัเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพของบุคคล และลักษณะการยาย 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบถงึสาเหตุทีข่าราชการครูยาย  ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสวน
หน่ึงเพ่ือเปนแนวทางใหผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการแกปญหา หรือกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารงานบคุคล ในเรื่องของการยายขาราชการครู  ไดกําหนดนโยบายในการ
บริหารงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการดําเนินการพัฒนาผูบรหิารสถานศึกษาให
ปฏิบตัิงานรวมกับขาราชการครู  อันจะสงผลตอการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตทางดานเน้ือหา 
    การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ใน 2 ดาน ดังน้ี 
  1.1 ดานการทํางาน  
  1.2 ดานเหตุผลสวนตวั 
  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1  ประชากร 
     ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี คือขาราชการครูที่ขอยาย ป 2549 สังกัดเขต 
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3   
  2.2  กลุมตวัอยาง 
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     กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครู สังกัดเขตพืน้ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ขอยายป 2549 จํานวน 145  คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
  3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก 
  3.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
   3.1.1  ดานสถานภาพของบุคคล ไดแก เพศ  อายุ ประสบการณทํางานและ
การสมรส 
   3.1.2 ดานลักษณะการยาย  ไดแก การยายภายในเขตพื้นที่ และการยายตาง
เขตพ้ืนที ่
   3.2  ตัวแปรตาม ไดแก สาเหตุการยาย ประกอบดวย 
   3.2.1  ดานการทํางาน  
    1)  ดานผูบริหารสถานศึกษา 
    2)  ดานภาระงาน 
     3)  ดานผูรวมงาน 
    4)  ดานสถานที่ทํางาน 
     3.2.2 ดานเหตุผลสวนตวั 
      1)  ดานครอบครัว 
      2)  ดานสุขภาพ 
      3)  ดานคาใชจาย 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิด โดยมุงศึกษาสาเหตกุารยายของ
ขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่มีแนวโนมมากขึ้นทุกป 
เพ่ือหาแนวทางแกไข ในการบริหารงานบุคคล กําหนดตัวแปรอิสระ ไดแกสถานภาพบุคคลและ
ลักษณะการยาย ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ  สมพงษ  เกษมสิน (2526: 172-173) ซ่ึงไดระบุสาเหตุ
ในการยายมี 2 กรณี ไดแก 1) สาเหตุจากองคการ  2) สาเหตุจากผูปฏิบตัิงาน สอดคลองกับ 
อุทัย หิรัญโต (2531:105) มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะศึกษาใน 2 ดานไดแก 
ดานการทํางานและดานเหตุผลสวนตวั เขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
1. สถานภาพบุคคล 
   1.1  เพศ 
   1.2  อายุ 
   1.3  ประสบการณทํางาน 
   1.4  การสมรส 
2. ลักษณะการยาย 
   2.1 การยายภายในเขตพื้นที่ 
   2.2 การยายตางเขตพ้ืนที่ 
 

 สาเหตุในการยาย 
1. ดานการทํางาน 
   1.1  ดานผูบริหารสถานศึกษา 
   1.2  ดานภาระงาน 
   1.3  ดานผูรวมงาน 
   1.4  ดานสถานที่ทํางาน 
2. ดานเหตุผลสวนตวั 
   2.1  ดานครอบครัว 
   2.2  ดานสุขภาพ 
   2.3  ดานคาใชจาย 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ   
  1. สาเหตุ หมายถึง เหตุทีท่ําใหเกิดความจําเปน การเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบัน
ไปสูสภาพใหมที่ตองการ 
 2.  การยาย  หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารง 
ตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยนและการยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปดํารงตําแหนง
ในหนวยงานการศึกษาหรอืสวนราชการอื่น 
 3.  สาเหตุการยาย  หมายถึง เหตุที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงการแตงตัง้ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยนและการยายตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษา 2 ดานคือ ดานการทํางาน
และดานเหตผุลสวนตวั 
  3.1  ดานการทํางาน  หมายถึง  สาเหตุในการปฏิบตัิหนาทีก่ารงานที่ทําใหตองการ
ยายที่มีสาเหตุมาจากดานผูบริหาร ดานภาระงาน ดานผูรวมงานและดานสถานที่ทํางาน 
   3.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง สาเหตทุีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ความสัมพันธกับขาราชการครูและชุมชน การวางแผน การฟงความ
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คิดเห็น การสงเสริมใหครูมีความกาวหนา การใหความเปนธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
บุคลิกภาพ  
    3.1.2 ภาระงาน  หมายถึง  สาเหตุที่เกี่ยวกบังานที่ขาราชการครูปฏิบตัติาม
ตําแหนงหนาที่และที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษาใหปฏิบัติ ไดแก ขอบเขต
รับผิดชอบมาก งานยาก  ความเปนอิสระ ความเบื่อหนาย ความชัดเจน ทํางานตามความรู
ความสามารถ  ความสอดคลองกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ โอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมถึง
การการประเมินผลการปฏบิัต ิ
    3.1.3  ผูรวมงาน  หมายถึง สาเหตุที่เกิดจาก บคุลากรในโรงเรียน ไดแก 
ความสามัคคี ความคิดเห็น ปญหาขัดแยง  ความเปดเผย  ความจริงใจ การไวใจซึ่งกันและกัน
การแบงพรรคแบงพวก การชวยเหลือผูรวมงาน การรับผิดชอบงาน 
   3.1.4 สถานทีท่ํางาน  หมายถึง สาเหตทุีเ่กี่ยวกบัสภาพแวดลอม ไดแก  
ความสะดวก ความคับแคบ ความกันดาร ความหางไกล ความปลอดภัย ของสถานที่ปฏิบตัิงาน 
    3.2  ดานเหตุผลสวนตวั  หมายถึง  สาเหตุที่เกิดจากเหตุผลสวนตวัที่มีตอการยาย 
ดานครอบครวั  ดานสุขภาพ และดานคาใชจาย 
    3.2.1 ครอบครวั  หมายถึง  สาเหตุที่เกิดจาก สถาบันทางสังคมที่
ประกอบดวย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พ่ี นอง และญาติ เปนตน ไดแก ตองการกลับ
ภูมิลําเนา เพ่ือดูแล ใหความอบอุน  ไมหางเหิน ลดความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว และ
ความเจริญกาวหนาของบุคคลในครอบครัว 
     3.2.2  สุขภาพ  หมายถึง  สาเหตทุี่เกิดจาก  สุขภาพกายและจิต ตองรักษา
ตอเน่ืองทั้งตนเองและครอบครัว อยูหางไกลสถานพยาบาล ความเครียด ทอแทหมดกําลังใจใน
การทํางาน สภาพแวดลอมเสี่ยงตอโรคภยัไขเจ็บ 
    3.2.3 คาใชจาย  หมายถึง  สาเหตุที่เกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจในการใชจาย
ในการอปุโภค บริโภค  ไดแก รายจายสูงกวารายได ตองการลดคาใชจายในการครองชีพ การหา
อาชีพเสริมเพ่ิมรายไดที่ไมเพียงพอ 
 4.  ขาราชการคร ูหมายถึง ครูที่ปฏิบตัิหนาที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ขอยายในป 2549 
 5.  เพศ  หมายถงึ  ขาราชการครูเพศชายและเพศหญิง 
 6.  อายุ  หมายถึง  อายุของขาราชการครูสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 กาญจนบุรี เขต 3  ที่แสดงความประสงคขอยาย 
    6.1  นอยกวา  36 ป 
    6.2  36 ปขึ้นไป ถงึ 46 ป 
    6.3  ตั้งแต 46 ปขึน้ไป   
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 7.  ประสบการณทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาการรับราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตั้งแตเริ่มบรรจุถงึปจจุบัน 
      7.1  นอยกวา  12 ป 
    7.2  12 ปขึ้นไป ถึง 23 ป 
    7.3  ตั้งแต  23 ปขึ้นไป  
 8.  การสมรส  หมายถึง  สถานะทางการสมรสของขาราชการครูในสังกดั สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทั้งโสด สมรส และหมาย/หยาราง 
    8.1  โสด  หมายถึง  ขาราชการครูที่ยังไมไดสมรสตามกฎหมาย 
    8.2  สมรส  หมายถึง  ขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรสแลวตามกฎหมายและ 
ครองชีวติสมรส 
    8.3  หมาย/หยาราง ผูที่ผานการสมรสแลวแตเปนหมายหรือหยารางตามกฎหมาย 
หรือคูสมรสเสียชีวติ 
  9.  ลักษณะการยาย  หมายถึง  การที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  สงคํารองขอยายในลกัษณะตาง ๆดังน้ี 
   9.1  การยายภายในเขตพืน้ที่  หมายถงึ  ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงคขอยายไปดํารงตําแหนง
ที่โรงเรียนใหม ภายในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 
   9.2  การยายตางเขตพ้ืนที่  หมายถึง  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงคขอยายไปดาํรงตําแหนง 
ที่โรงเรียนใหม ภายนอกสังกัด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ขาราชการครทูี่มีเพศตางกัน มีสาเหตุในการยายแตกตางกัน 
 2. ขาราชการครทูี่มีอายุตางกัน มีสาเหตุในการยายแตกตางกัน 
 3. ขาราชการครทูี่มีประสบการณทํางานตางกัน มีสาเหตุในการยายแตกตางกัน 
 4. ขาราชการครทูี่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีสาเหตุในการยายแตกตางกัน 
 5. ขาราชการครูที่มีลักษณะการยายตางกัน มีสาเหตุในการยายแตกตางกัน 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษามุงศึกษาสาเหตุในการยายของขาราชการคร ูผูศึกษาได
คนควาเอกสาร ศึกษาแนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิจัยโดยมี
รายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ ดังน้ี 
 1. สภาพปจจุบัน ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
    1.1  ขอมูลพ้ืนฐาน 
  1.2  ขนาดและทีต่ัง้ 
  1.3  สภาพปจจุบัน 
  1.4 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   1.5  การปกครองและประชากร 
  1.6  สภาพการจัดการศึกษา 
  1.7  สถิติการยายของขาราชการคร ู
    1.8  การบริการและการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
    1.9  การบริหารงานบุคคล สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 2. การยาย 
   2.1 ความหมายและหลักการยาย 
     2.1.1  สาเหตกุารโอนยาย 
     2.1.2  เหตุผลของการยาย 
     2.1.3  ผลกระทบที่เกิดจากการโอนยาย 
    2.1.4  หลักการยายขาราชการ 
   2.2 หลักเกณฑและวธิีการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   2.3  ปฏิทินการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   2.4  พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ 
   2.5  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 3. การบริหารงานบุคคล 
    3.1  ความหมาย 
    3.2 วัตถุประสงคและความมุงหมาย 
    3.3 กระบวนการและขอบขายของการบริหารงานบุคคล 
    3.4 หลักการจัดระบบการบริหารงานบคุคล 
   4.  ลักษณะหนาที่และบทบาทของครู 
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   5.  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการทํางาน 
   6.  สิ่งแวดลอมในการทํางาน 
   7.  ทฤษฎีสองปจจัย 
   8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   8.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
   8.2 งานวิจัยในประเทศ 
  

1. สภาพปจจุบันของเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   
  1.1  ขอมูลพื้นฐาน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปนหนวยงานในสังกดั สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มีภารกิจในการสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับ
ประชากรวัยเรียนในพื้นที ่4 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค 
อําเภอศรีสวัสดิ์ และอําเภอสังขละบุรี ไดดําเนินการจัดการศึกษาปรบัปรุงตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ
พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545   
   
 1.2  ขนาดและที่ต้ัง 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปนเขตพื้นที่การศึกษาที่ติดกับ
ประเทศพมา ตั้งอยูในภาคกลางดานตะวนัตกของประเทศไทย ระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 189 กิโลเมตร ระยะทางหางจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 50 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 13029.42 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนที ่2 ใน 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี 
มีอาณาเขตตดิตอ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดจังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธาน ีและประเทศพมา 
 ทิศตะวันออก  ติดอําเภอหนองปรือ อําเภอบอพลอย และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต   ติดอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
 ทิศตะวันตก  ติดประเทศพมา โดยมีทิวเขาตะนาวศรีเปนแนวเขตแดนระหวาง
ประเทศ 
 
 1.3  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนปาไมและภูเขามีพ้ืนที่ราบเปนสวนนอยมีอางเก็บนํ้าขนาด
ใหญ  2 แหง คือ อางเก็บนํ้าเขื่อนศรีนครนิทร อําเภอศรีสวัสดิ ์และอางเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
อําเภอทองผาภูมิ ดังน้ันเสนทางการเดินทางจึงมีลักษณะคดเคี้ยวตามไหลเขาและอางเก็บนํ้า 
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  ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปอยูในโซนรอนและชุมชื้น ในบริเวณที่เปนปาและภเูขา
สภาพอากาศจะมีความเปลีย่นแปลงมาก คือ ในฤดูรอนจะรอนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝน  
จะเร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม 
  
 1.4   การปกครองและประชากร 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 อําเภอ 23 ตําบล 
152 หมูบาน โดยมีอําเภอ ดังน้ี อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอศรีสวัสดิ ์และ อําเภอ
สังขละบุรี  
 การปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย เทศบาลตําบล 5 แหง และองคการบริหาร สวน
ตําบล  23 แหง จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เม่ือสิ้นป 2547 มีประชากร  
ทั้งสิ้น 168225  คน เปนชาย 88635 คน เปนหญิง  79590 คน อําเภอที่มีประชากรหนาแนน 
มากที่สุดคือ อําเภอไทรโยค รองลงมาคือ อําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี และอําเภอศรีสวสัดิ์ 
ตามลําดับ 
 ในภาพรวม 4 อําเภอนี้ มีความหนาแนนของประชากร 13.07 คน: ตร.กม. ซ่ึงมีความ
หนาแนนคอนขางนอย เม่ือเทียบกับความหนาแนนของประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี คือ 
41.39 คน : ตร.กม. 
 ประชากรสวนใหญมีสัญชาติไทย เน่ืองจากมีอาณาเขตติดประเทศพมา จึงมีผูไมใช
สัญชาติไทยเขามาอยูในพ้ืนที่ ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด เชน สัญชาติพมา 
สัญชาตลิาว นอกจากนี้ยังมีชนกลุมนอยอ่ืนๆ อีก เชน ชาวกะเหรีย่ง มอญ โดยอําเภอที่มีผูไมใช
สัญชาติไทย มากที่สุด คือ อําเภอสังขละบุรี ซ่ึงมีถึงประมาณ รอยละ 64 ของประชากรทั้งอําเภอ 
โดยมี  การเปลี่ยนแปลงจํานวนผูไมใชสญัชาติไทยเพิม่ขึ้นจากปที่ผานมารอยละ10.79  
   
 1.5  สภาพการจัดการศึกษา 
  จากขอมูล 10 มิถุนายน 2549 ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซ่ึง
ใชเปนขอมูลบริหารอัตรากาํลังบุคลากร ดังน้ี  
 สถานศึกษาทีจั่ดการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจํานวนทั้งสิ้น 
111 โรงเรียน  
 จํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มีจํานวนทั้งสิ้น  29,430  คน  
  ในเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  อัตราครูตอนักเรียนอยูที ่ 1:28  อัตราครู 
ตอหองเรียน เทากับ 1 : 1.1 และอัตราหองเรียนตอนักเรียนเทากบั 1:25 แสดงวาโรงเรียนในเขต
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พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีครูไมครบชั้นโดยเฉลี่ยคร ู5 คน สอน 6 หองเรียน ครูบางคน
ตองดูแลนักเรยีนหลายหองในขณะเดียวกัน  
  
 1.6   สถิติการยายของขาราชการครู 
   จากฐานขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล พบวา สถติขิาราชการครู ไดรับการพิจารณายาย
ไปนอกเขต  พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแตวนัที่ 24 กรกฎาคม 2546 ซ่ึงเปนวันที่เริ่ม
กําหนดหนวยงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
แบงตาม ป พ.ศ. ดังน้ี 
 พ.ศ.2546 ขาราชการครไูดรับการพิจารณายาย  33  ราย 
 พ.ศ.2547   ขาราชการครไูดรับการพิจารณายาย  125  ราย 
 พ.ศ.2548   ขาราชการครไูดรับการพิจารณายาย  145  ราย 
 พ.ศ.2549   ขาราชการครไูดรับการพิจารณายาย  181  ราย 
   
 1.7  การบริการและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  ภารกิจที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินงานตามมาตรา 38  พระราชบญัญัต ิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  กําหนดใหในแตละเขตพ้ืนที่การศกึษา ใหมีคณะกรรมการ  
และสํานักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา  มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี รวมทั้งพิจารณาการตั้ง      
ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน  สงเสริมและสนบัสนุนสถานศกึษาเอกชนในเขตพืน้ที่
การศึกษา  ประสาน  และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสรมิ  และสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ครอบครัว องคกรชมุชน องคกรวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น  ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศกึษา  
   การกําหนดขอบขายความรับผิดชอบงาน ตามหลักทีก่ําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา  ไดเสนอแนวทางการบริการและการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษาในแตละดาน  ดังตอไปนี้ 
  1.  ดานการบริหารงานวิชาการ 
  2.  ดานการบริหารงานงบประมาณ 
  3.  ดานบริหารงานบุคคล 
   4.  ดานการบริหารทั่วไป 
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 1.8  การบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 
 การบริหารงานบุคคลของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดําเนินการ
โดย กลุมบริหารงานบุคคล ซ่ึงแยกกลุมงาน 5 กลุม ดังน้ี 
 1. กลุมงานอัตรากําลัง 
 2. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 3. กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบยีนประวตั ิ
 4. กลุมงานพัฒนาบุคลากร 
 5. กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที ่
 กลุมงานที่ปฏบิัติหนาทีใ่นเรือ่งการยายของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
ในสังกัด ไดแกกลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โดยมีหลักการและแนวคิด คือ 
   1.  ยึดหลักการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคคลอยางตอเน่ือง 
 2.  ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาตามนโยบาย  กฎหมาย และหลักเกณฑที่กําหนด 
 3. ยึดหลักธรรมาภิบาล   
 ขอบขายภารกิจซ่ึงกลุมบรหิารงานบุคคล ตองดําเนินการ ดังน้ี (แผนพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 .2546: 7)  
 1. การวางแผนอัตรากาํลัง 
 2. การกําหนดตําแหนงวิทยฐานะขาราชการครู  และบคุลากรทางการศึกษา 
 3. การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการและบคุลากรทางการศึกษา 
 4. การสรรหาบรรจุแตงตั้ง 
  4.1  การสรรหาบรรจุแตงตัง้ 
  4.2 การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและเตรยีมความพรอม และการพฒันาอยาง
เขม 
 5. การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   5.1  การยายขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพืน้ที่ 
การศึกษา 
  5.2  การยายขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชพี 
 7.  เงินเดือนและคาตอบแทน 
 8. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  9. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10. การลาศึกษาตอ 
 11. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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 12. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ
  13. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
   14. การสงเสริมวนัิยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  15. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   15.1  การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการครู และบคุลากร 
ทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัยไมรายแรง 
   15.2  การดําเนินการทางวนัิยแกขาราชการครู  และบคุลากรทางการศึกษา 
ผูกระทําผิดวนัิยอยางรายแรง 
 16. การสั่งพักราชการ  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 17. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 18. การอุทธรณ 
 19. การรองทุกข การออกจากราชการ 
   20. การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
 21. งานทะเบยีนประวัตขิาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 22. งานยกเวนคุณสมบัต ิ
   23. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  24. งานเลขานุการ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
  

2.  การยาย 
 2.1  ความหมายและหลักการยาย 
 อํานวย  แสงสวาง (2542: 160)ใหความหมายการยายวา การยาย (Transfers) คือ 
การใหลูกจางพนจากตําแหนงหนาที่ และความรับผิดชอบในอาชีพทีท่ําอยูเดิม และมอบหมายให
ไปดํารงตําแหนงหนาที่ และความรับผิดชอบในงานใหมการยายจึงเปนการยายงานตามแนวราบ 
คือเปลี่ยนงานจากงานหนึ่งไปสูอีกงานหนึ่ง มีความแตกตางจากการแตงตั้งซ่ึงเปนการเปลี่ยน
งานจากแนวดิ่งเพ่ิมตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบในงานใหสงูขึ้น ดังน้ันการยาย จึงเปน
การเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนงและความรับผดิชอบจากเดิมไปบางเพียงเล็กนอยเทานั้น 
สอดคลองกับธงชัย  สันตวิงษ (2533: 216) ที่ไดใหความหมายวาการโอนยายเปนการ
เปลี่ยนแปลงในแนวราบ กลาวคือ เปนการมอบหนาที่ใหมใหแกบุคคลผูปฏบิัติโดยมีอัตรา
เงินเดือนเทาเดิม  ปริมาณงานและความรบัผิดชอบใกลเคียงกับตําแหนงเดิม  ซ่ึงแตกตางไปจาก
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้น ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงงานในทางแนวดิ่ง การโอนยายมี 2 
ลักษณะ คือ 1 การโอนยายชั่วคราว เปนการโอนยายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
เพียงชั่วคราวหรือแทนตําแหนงงาน หรือเปนการมอบหมายงานใหบุคคลหนึ่งไปปฏิบตัิหนาที่
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งานแทนบุคคลหนึ่งในตําแหนงการชั่วคราว และ 2. การโอนยายถาวร เปนการโอนยายในกรณทีี่
มีการปรับปรงุโครงสรางใหมหรือเปลี่ยนการดําเนินงานขององคการ หรือการใหยายตามคําขอ
ของพนักงาน หรือการแกไขปญหาการทํางานไมตรงตําแหนงเหลานี้เปนการมอบหมายใหบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งพนจากตําแหนงเดิม เพ่ือไปปฏิบตัิหนาที่การงานใหมเปนการแนนอนอยางถาวร 
 สวนกุลธน  ธนาพงศกร (2532: 193) ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัความหมายของ
การโอนยายวา คําวา Transfer น้ัน มีการบัญญัติศัพทออกมาเปนภาษาไทยที่แตกตางกัน 
กลาวคือบางทานก็ใชคําวา การโยกยาย บางทานใชคําวาโอนยายก็มี โดยทานใหใชคําวา     
การโอนยาย โดยใหมีความหมายเชนเดียวกับ การโยกยาย เดล บีช (อางใน สมดุล  ดีรัมย 
2544:13) ไดใหความหมายของการโอนยายวา หมายถงึ การมอบหมายหนาที่ใหมใหแกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง โดยที่บุคคลนัน้ยังคงรับเงินเดือน หรือคาจางเทาเดิมมีสถานภาพและความ
รับผิดชอบในงานเทาเดิม สวนในทรรศนะของ โอ.เกลน สตาหล (อางใน  สมดุล  ดีรัมย 
2544:13) เห็นวา การโอนยายเปนเรื่องเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงจากตําแหนงหน่ึงไปสูอีก
ตําแหนงหน่ึงในระดับเดียวกัน แตอยูคนละหนวยงานยอยขององคกร ลักษณะพเิศษของการ
โอนยายคือ จะไมมีการเปลีย่นแปลงในหนาที่หากแตเปนการเปลีย่นจากขอบเขตอํานาจทาง
บริหารหนึ่งไปสูอีกขอบเขตหนึ่ง 
 สําหรับในวงราชการของไทยนั้นพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนก็ได
กําหนดความหมายของการโอนยายโดยแยกออกเปน 2 คําคือ การโอนและการยาย กลาวคือ 
การโอนหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเปลี่ยนสงักัด (Interdepartmental) นอกจากนี้ตาม
กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนยังไดนําเอาการโอนและยาย (Interdepartmental) ไป
ผูกพันอยูกับการบรรจุและแตงตั้งโดยถือวา การโอนและการยายเปนสวนหนึ่งของการแตงตั้ง
ดวย โดยใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาที่เคยไดรับในสังกดัเดิม สวนการยาย หมายถึง การสั่งให
ขาราชการเปลี่ยนความรับผิดชอบจากที่ทาํอยูในหนวยงาน หรือตําแหนงหน่ึงไปยังอีกหนวยงาน
หรืออีกตําแหนงหน่ึง  ซ่ึงยังคงมีฐานะในทางราชการเทาเดิมและยังอยูในสังกัดเดิม 
 สําหรับในราชกิจจานุเบกษา (2535: 30-31) กลาวถึงการยายวา การยายตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา57 กลาววา การยายขาราชการพล
เรือนสามัญผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนในกรมเดียวกันตองยายไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวธิีการที่ ก.พ.กําหนด การยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิมและการยายขาราชการ
พลเรือนผูมิไดดํารงตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา 40 ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ 
ก.พ.กําหนด ตามมาตรา 40 จะกระทําไดตอเม่ือ ไดรับอนุมัติจาก ก.พ.แลว 
 สวนการยายที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ(สาํนักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต.ิ 2532: 124) ก็ไดระบุไวอยางสอดคลองเชนกันวา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ.2523 มาตรา 46 การยายขาราชการครผููดํารง
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ตําแหนงใด ไปแตงตงใหดํารงตําแหนงอ่ืนในกรมเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซ่ึง
ไดรับเงินเดือนที่ต่ํากวาเดมิและการยายขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงที่ ก.ค.
กําหนดตามมาตรา 31 ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.ค.กําหนดตามมาตรา 31 จะกระทําไดเม่ือ
ไดรับอนุมัติจาก ก.ค.แลว 
 สําหรับการยายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ไดกําหนดโดย 
มาตรา 59 แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
กําหนดวาการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังน้ัน ก.ค.ศ.จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549) ได
ใหความหมายการยายไววา การยาย หมายถึง การแตงตั้งใหขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ไปดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยน การยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไป
ดํารงตําแหนงเดิมในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการอื่น 
 สรุปไดวา การยาย  หมายถึง การแตงตัง้ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาให
ดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยนและการยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปดํารง
ตําแหนงในหนวยงานการศกึษาหรอืสวนราชการอื่น 
 
 2.1.1 สาเหตกุารโอนยาย 
 สาเหตุในการโอนยาย อาจเกิดได 2 กรณี ที่สําคัญ (สมพงษ เกษมสนิ, 2526: 172 - 
173) ไดแก 
 1. สาเหตุจากองคการ เน่ืองจากผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบตอการดําเนนิงานของ
องคการหากปรากฏวามีสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานไมวาจะเปนทรัพยากรวตัถุ 
หรือทรัพยากรบุคคลก็ตาม จะตองรีบแกไขใหทันทวงท ีกรณีอุปสรรคเกิดจากผูปฏิบัติงานการ
โยกยายเปนวถิีการอยางหนึ่งที่จะปรับปรุงแกไข 
 2.  สาเหตุจากผูปฏิบตัิงาน เปนความตองการของผูปฏิบตัิงานที่มีความประสงคจะไป
ปฏิบตัิงานในตําแหนงอ่ืน ดวยสาเหตุหลายประการ เชน สถานที่ทาํงานใหมดีกวามีความหวังวา
หนาที่การงานใหมจะอํานวยประโยชน ความกาวหนาดีกวาตําแหนงเดิม หรือตองการยาย
กลับไปปฏิบตังิานภูมิลําเนาเดิมของตน หรือยายติดตามสามี ภรรยา หรือขัดแยงกับเพ่ือนเกา
เปนตน 
  
 2.1.2 เหตุผลของการยาย 
 สําหรับเหตุผลของการยายขาราชการนั้นมีผูใหเหตุผลที่แตกตางกันไปเปนตนวา  
อุทัย  หิรัญโต  (2531: 105)  กลาวถึงเหตผุลของการยายขาราชการวา  มีหลายประการดวยกัน
จําแนกออกไดเปน 3 ประการ  ดังน้ีคือ 
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 1.  เหตุผลทางราชการ  สําหรับเหตุผลทางราชการนั้นอางความจําเปนของทาง
ราชการ  เชน  ยายใหไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสมกับ  คุณวุฒิ  ความรู  ความสามารถ  หรือ
เพ่ือความเหมาะสมกับเหตกุารณ  หรือสภาพทองถิ่น 
 2.  เหตุผลสวนตัวของขาราชการ  การยายดวยเหตุผลสวนตัวน้ีอาจมีได  เชนยาย
ติดตามสามี  ยายกลับภูมิลาํเนาเดิม  เปนตน 
 3.  ยายในกรณีพิเศษ  หรืออาจเรียกวายายชั่วคราว  กลาวคือ  ในกรณียายชั่วคราว
อาจเปนเพราะ  ขาดเจาหนาที่ขึ้นมาโดยปจจุบันทันดวน  เน่ืองจากเจ็บปวย  การลาออก  ก็
จําเปนตองยายบุคคลไปปฏบิัติงานแทนชัว่คราว  จนกวาจะหาคนใหมไปแทนในตาํแหนงที่เปน
การถาวรหรือในกรณีที่ขาราชการถูกสอบสวนทางวินัย  ก็อาจจะยายขาราชการผูน้ันออกจาก
ตําแหนงที่ดํารงอยูเสียก็ได 
 อยางไรก็ดี  ในวงราชการไทยยังมีเหตุผลอ่ืนๆ อีก  คือ  การยายในลักษณะของการ
ลงโทษซึ่งบางหนวยราชการนิยมปฏบิตัิกนัมาก  วิธีปฏบิัติการยายเพ่ือลงโทษขาราชการ  มีอาทิ  
ยายจากที่สบายไปอยูที่ลําบาก  ยายจากอําเภอใหญไปอยูอําเภอเล็กๆ  หรือยายจากตําแหนงที่
มีอํานาจไปดํารงตําแหนงที่ไมมีอํานาจหรือใหคุณใหโทษใครได  การยายลักษณะดงักลาวนี้ควร
จะมีหรือไม เพียงใดเปนการรองที่ควรพิจารณา  บางคนวาควรมีเพราะขาราชการบางคน
ประพฤตตินเสื่อมเสียแตไมอาจจะลงโทษทางวินัยได  การลงโทษเชนนี้เปนการลงโทษทาง
ปกครองแตบางคนเห็นวาการยายเพื่อลงโทษไมควรจะมี  เพราะคนเลวอยูแลวเม่ือยายไปอยูที่
อ่ืนก็จะทําความไมดีขึ้นอีก  อยางไรก็ดีในทางวิชาการถือวา  การยาย  เปนวธิีการหนึ่งที่ใช
สําหรับแกไขการบรรจุคนผิด  หรือไมเหมาะสม  การยายเพื่อลงโทษจึงจําเปนตองมี  แตควรมี
ขอบเขตและไมกระทําอยางพร่ําเพรื่อ 
 เหตุผลของการโยกยายของฝายบุคลากรมีหลายประการดวยกัน  พอจัดไดเปน  2  
ประเภทใหญ ๆ  คือ  เหตุผลของการโยกยายของฝายบริหาร  และเหตุผลของการโยกยายของ
ฝายบุคลากร  ซ่ึงแตละประเภทประกอบดวยเหตผุลยอยดังตอไปน้ี 
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เหตุผลการโยกยายของฝายบริหาร เหตุผลการโยกยายของฝายบุคลากร 

- มีบุคลากรมากเกินไปในหนวยงาน 
 
- มีการรับนักเรียนมากขึ้นหรือนอยลง 
- มีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอนใหม 
- การบริหารหรือการปฏิบตัิงานไมนาพอใจ 
- มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหมีผลตอ  
  ปริมาณงานที่ใชแรงมนษุยนอยลง 
- สัมพันธภาพระหวางผูบรหิารกับบุคลากร
เสื่อมหรือเลวลง 

- มีการวางแผนเพื่อการบรหิารงานในอนาคต 
 
- ความพยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงความ 
  สามารถพิเศษในการบริหารงานในอนาคต 
- มีความจําเปนตองรักษาความสมดุลของ 
  บุคลากรในโรงเรียนตาง ๆ 
- เพ่ือการวางตัวบุคลากรที่เหมาะสมกวา 

- มีความปรารถนาที่จะไดทํางานในโรงเรียน  
  แหงใหม 
- มีเรื่องกระทบกระทั่งเปนสวนตวั 
- เหตุผลทางดานสุขภาพ 
- ตองการเสี่ยงโชคกับงานใหม ๆ 
- การงานมีแตความซ้ําซากนาเบื่อ 
 
- ปรารถนาจะทํางานในโรงเรียนที่มีรายได
สูงขึ้น 

 
- ไมตองการทํางานในโรงเรียนที่มีความเกา 
  ลาสมัย 
- ตองการมีความกาวหนาในสถานภาพของตน 
 
- ตองการทํางานใกลบาน 

 

ภาพประกอบ 2  เปรียบเทยีบเหตผุลของการโยกยายของฝายบริหารและฝายบุคลากร 
  

 จากการพิจารณาเหตุผลตาง ๆ  ดังกลาวนี้  จะชวยในการจัดทํานโยบายและ
กระบวนการโยกยายบุคลากรได  สิ่งที่จะตองยึดเปนหลักก็คือ  ผลกระทบกระเทือนตอความรูสกึ
ของนักเรียนจะมีมากนอยเพียงใด  แผนงานการโยกยายมีความจําเปนตองจัดทําขึ้นเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานนั้น  (เมธี  ปลันธนานนท.  2523: 245-246) 

  
 2.1.3  ผลกระทบที่เกิดจากการโอนยาย 
 การโอนยายของบุคลากรในองคการอาจกอใหเกิดผลกระทบ ซ่ึงผลกระทบดังกลาวนี้มี
ทั้งดานบวกและดานลบ (ภัทรา  ศรีเจริญ.  2534: 19 – 20; อางอิงจาก  Mobly. 1982: 15 – 34) 
 1.  ผลตอองคการ 
   1.1  ผลดี 
   1.1.1 อาจทําใหไดคนใหมที่ดีกวา หรือมีประสิทธิภาพมากกวาคนเกาเขามา
แทนที ่
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   1.1.2 เปนการลดพฤติกรรมและการผละงานตาง ๆ  ที่ไมพึงปรารถนาใน
กรณีที่บุคคลมีความตองการโอนยาย แตไมสามารถทําได บุคคลเหลานี้จะแสดงออกถึง
พฤติกรรมการผละงานในรปูแบบตาง ๆ  เชน การขาดงาน การทอแทเฉื่อยชา ขาดความ
กระตือรือรน 
   1.1.3 การรับคนใหมที่มีความรูความสามารถจะกอใหเกิดความรูและแนวคดิ
ใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ 
   1.1.4 เปนการลดความขัดแยงในองคการ 
   1.2  ผลเสีย 
   1.2.1 เปนการสิ้นเปลืองคาใชจายทั้งทางตรงและทางออม คาใชจายทางตรง 
คือ คาใชจายในการรับสมัครคัดเลือก และฝกอบรมคนใหมเขามาแทนที่ สวนคาใชจายทางออม 
ไดแก ผลผลติและประสิทธภิาพที่ลดลงในระหวางการฝกอบรมคนใหมเพ่ือมาแทนที่คนเดิม 
   1.2.2 ถาคนที่ออกจากหนวยงานไปเปนผูที่มีความรูความชํานาญ มี
ความสามารถสูงจะเกิดผลกระทบตอการปฏิบตัิงานขององคการ และอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได 
   1.2.3 ทําใหขวัญและกําลังใจของคนที่ยังคงอยูในองคการลดลง การลาออก
ของบุคคลหนึง่อาจจะมีผลตอทัศนคติของคนที่เหลืออยู 
   1.2.4 ทําใหเกิดวธิีการแกปญหาทีไ่มเหมาะสม การที่มีการเปลี่ยนงานมาก
ทําใหเกิดมีนโยบายหรือการควบคุมเกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมกับสถานการณหรือไมตรงกับ
สาเหตุที่แทจริง 
 2.  ผลตอตัวบุคคล 
   2.1  ผลดี 
   2.1.1 บุคคลที่ออกจากงานไปอาจไดรับการจูงใจที่ดีกวาจากองคการใหม 
เชน รายไดทีม่ากกวา เปนงานที่ทาทายความรูความสามารถมากกวาเดิม มีความกาวหนาสูงขึน้ 
สภาพการทํางานดีกวาเดิม 
   2.1.2 ผลดีตอตวับุคคลที่ยังคงอยูในองคการ การที่มีคนลาออกไปจะเปนการ
เปดโอกาสใหคนที่ยังมีความกาวหนาในหนาที่การงานสูงขึ้น นอกจากนี้การที่มีคนออกจากงาน
ไปอาจจะมีผลทําใหคนที่ยังอยูเพ่ิมความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นได 
  2.2  ผลเสีย 
   2.2.1 การที่คนออกจากงานไป จะมีผลทําใหคนที่ยังอยูพยายามหาสาเหตทุี่
ผูอ่ืนตองออกจากงานเดิม เชน ความอาวโุส ผลประโยชนอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 
   2.2.2 การออกจากหนวยงานไป อาจทําใหสูญเสียผลประโยชนบางอยางที่
ไดรับจากหนวยงานเดิม เชน ความอาวุโส ผลประโยชนอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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   2.2.3 การที่บุคคลจําเปนตองเปลีย่นงานดวยเหตุผลอ่ืนทีไ่มเกี่ยวกับงาน 
เชน มีความจาํเปนตองยายภูมิลําเนา เหตุผลทางครอบครัว อาจทําใหเกิดความไมพอใจในงาน
ใหมได 
 3.  ผลตอสังคม 
   3.1  ผลดี 
   3.1.1 การเคลื่อนยายของแรงงานไปสูโรงงานใหม หรือโรงงานที่กําลังขยาย
กิจการเปนความจําเปนสําหรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ และการยายไปสูโรงงานที่
ใหคาตอบแทนสูงขึ้นมักจะมีผลการใหการเพิ่มรายไดเฉลี่ยของประชากรดวย 
   3.1.2 การที่บุคคลออกจากงานที่มีความตึงเครียด จะเปนการชวยลดภาระ
คาใชจายในการดูแลรักษาสขุภาพรางกาย จิตใจ ที่เปนผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดใน
การปฏิบตัิงาน 
  3.2  ผลเสีย 
   ไมสามารถขยายกิจการหรือการลงทุนได  หนวยงานทีต่องการขยายกิจการ
อาจจะไมสามารถทําได เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากร 
  
 2.1.4  หลักการยายขาราชการ 
 การยายขาราชการ  อุทัย  หิรัญโต  และมนตรี  เจนวทิยการ (อางในสมดุล  ดีรัมย 
2544: 14-15 )  กลาวถึงหลกัการยายขาราชการวาควรอาศัยหลักการดังน้ี 
 1.  การยายขาราชการภายในองคกรหรือหนวยงาน  หรือการยายไปดํารงตําแหนงใน
หนวยงานอื่นควรจะตองพิจารณาใหถองแทกอนวา  เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับองคกร  หรือ
หนวยงานที่จะไปดํารงตําแหนงน้ันหรือไม  เพราะถายายไปไมเหมาะสมแลวจะเกดิความ
เสียหายแกราชการและตวัขาราชการเอง 
 2.  การยายควรใหความเปนธรรมเสมอหนากัน  โดยพยายามสับเปลีย่นกันบางใน
ระหวางผูที่อยูในทองที่ที่เจรญิกับทองที่กนัดาร  ทั้งน้ีเพ่ือกําจัดคําครหาวาเลือกทีรั่กมักที่ชัง 
 3.  วิธีการยายควรมีความยืดหยุน  การใชวธิีใดวิธีหน่ึงยอมไมเปนผลดีเสมอไป 
 4.  การยายควรพิจารณาภูมิหลักของผูน้ัน  ในเรื่อง  วัฒนธรรม  ขนบ  ประเพณี  
ภาษาพูด  สภาพครอบครวัและอ่ืนๆ 
 5.  ควรถามความสมัครใจ  ถาพอจะทําได 
 สําหรับภิญโญ  สาธร  (สมดุล ดีรัมย. 2544: 15; อางอิงจาก  ภิญโญ  สาธร.  ม.ป.ป.) 
ไดกลาวถึงสิ่งที่ควรพิจารณาแกไขในการยาย และเสนอควรจะมีหลกัการเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 
 1.  ยายเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณเพ่ือใหเกิดสมรรณภาพในการปฏิบตัิงานและเปน
ลูทางในการเลื่อนตําแหนงสูงๆ ขึ้นไป 



 22 

 2.  ยายเพื่อถายเทบุคคลไมใหผูกพันกับทองถิ่นมากเกินไปอันอาจจะกอใหเกิดความ
ไมยุติธรรมในสังกัด  เน่ืองจากความเปนกันเองใหผลเสียทางราชการได  สําหรับงานบางชนิด  
เชน งานสรรพกร  ศุลกากร  งานปราบปราม  งานเกี่ยวกับความยตุิธรรม  เปนตน 
 3.  ไมควรใหมีการยายลงโทษใหไปอยูในทองถิ่นกันดาร  ถาจําเปนควรยายเขาประจํา
กรม  กอง  หรือจังหวัด 
 4.  การยายไปยังถิ่นกันดาร  ควรถือเปนความดีความชอบ  เพ่ือจะไดคนดีไปพัฒนา
หรือยกระดับถิ่นกันดารนั้นใหสูงขึ้น 
 5.  การยายควรพิจารณายายปละ 1 ครั้ง  เทานั้น  ควรออกคําสั่งยายในตนเดือน
เมษายนทุกสวนราชการ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในเร่ืองการศึกษาของเด็กในปกครอง  เวน
แตจะมีเหตุอันหลีกเลีย่งไมได 
 6.  ยายเพื่อแกไขสถานการณในกรณีที่บคุลากรไมเหมาะสมกับงานหรือเกิดการ
ขัดแยงกันในสวนราชการ 
 นอกจากนี้  กุลธน  ธนาพงศธร (สมดุล  ดีรัมย 2544:15-16; อางอิงจาก  กุลธน   
ธนาพงศธร.  ม.ป.ป.)  ยังเสนอหลักเกณฑซ่ึงสอดคลองเหมาะสมและใกลเคียงกัน เพ่ือให     
การโอนยายกอใหเกิดประโยชน  หรือผลดีตอองคกรอยางแทจริง  องคกรตางๆ ควรกําหนด
นโยบายและหลักเกณฑการยาย ดังตอไปน้ี 
 1.  หลักคุณสมบัติและความเหมาะสม  การยาย  ควรยึดหลักการพิจารณาใหละเอียด
รอบคอบวาบคุคลมีคุณสมบัติอยางใด  ภูมิหลังดานตางๆ และการยายกอใหเกิดผลดีผลเสียตอ
องคกรอยางไรบาง 
 2.  หลักความยุติธรรม  การยาย  ควรคํานึงถึงความยตุิธรรม  ความเสมอภาคกัน  
เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอครหานินทา  หรือบั่นทอนขวัญกําลังใจในการทํางานของบคุคลอื่น 
 3.  หลักความยืดหยุน  เน่ืองจากสภาพแวดลอม  และเหตุการณตางๆ ของบานเมือง 
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ดังน้ันหลักเกณฑควรจะมีความยืดหยุนใหเขากบัการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
 4.  หลักความสมัครใจ  เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาตางๆ ขึ้นภายหลัง  จึงควร
สอบถามความสมัครใจในการยายกอนที่จะมีคําสั่งเพ่ือใหบุคคลไดทราบเรื่องกอนลวงหนาและ
เพ่ือองกรไดทราบความเต็มใจพึงพอใจของบุคคลนั้น 
 5.  หลักจําแนกและจัดลําดบัหนวยงานในสังกัด  ในกรณีองกรมีหนวยงานยอย  ควร
จําแนกหนวยงานแลวจัดลําดับขึ้นโดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ เชนระดับความเจริญของทองถิน่  
ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี  การคมนาคมเปนตน  เม่ือจะมีการยายก็ยายตามลําดับที่กําหนดไว 
 6.  หลักกําหนดระยะเวลาที่แนนอน  เพ่ือใหการยายมีหลักเกณฑแนนอนและเปนผลดี
ตอองคกร  ควรมีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบตัิงานของบุคลากรไวอยางชัดเจน  เม่ือครบ
กําหนดจึงใหมีการโอนยาย 
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 7.  หลักความประหยัด  การยายมีความจาํเปนตองเสียคาใชจายในการเดินทาง  การ
ยายไปสถานที่ที่อยูหางไกลก็ยอมเสียคาใชจายมากขึ้นเพ่ือความประหยัดควรคํานงึถึงเรื่องนี้ 
 
 2.2   หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 โดยที่มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
พ.ศ.2547 กําหนดวาการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังน้ัน ก.ค.ศ.จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไว ดังน้ี (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ ว 8 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2549) 
 
 หลกัเกณฑ 
 1. หลักเกณฑและวธิีการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษานี้ใหใชกบั 
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (1) (2) มาตรา 38 ข. (1) (2) (3) (7) 
และมาตรา 38 ค. (1) (2) แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 
 2. การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา มี 3 กรณี ดังน้ี 
  2.1 การยายกรณีปกติ ไดแก 
   2.1.1 การยายเพื่ออยูรวมกับคูสมรส 
   2.1.2 การยายเพื่อดูแลบดิา มารดา 
   2.1.3 การยายกลับภูมิลําเนา 
  2.2 การยายกรณีพิเศษ ไดแก 
   2.2.1 การยายติดตามคูสมรส 
   2.2.2 การยายเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง 
   2.2.3 การยายเนื่องจากถูกคุกคามตอชีวติ 
   2.2.4 การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซ่ึงเจ็บปวยรายแรง 
  2.3 การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ 
   2.3.1 การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
   2.3.2 การยายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการยาย หมายถึง การแตงตัง้ 
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยน และการยาย 
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ไปดํารงตําแหนงเดิมในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการ
อ่ืน 
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 3.  การยาย หมายถึง การแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ไปดํารง
ตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยน การยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปดํารงตําแหนง
เดิมในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการอื่น 
   3.1  การยายไปดํารงตําแหนงวาง หมายถึง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวาง ซ่ึงมี 
อัตราเงินเดือน และใหรวมถึงการยายสับเปลี่ยนตวับุคคลกับอัตราวางดวย 
   3.2  การยายสับเปลี่ยน หมายถงึ การยายสับเปลี่ยนระหวางบุคคลกบับคุคล 
   3.3  การยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน หมายถึง การตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนตามตวับคุคลจากหนวยงานการศึกษาเดิม ไปกําหนดในหนวยงานการศึกษาอืน่ 
 4.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.สวนราชการที่ ก.ค.ศ.ตั้งดวย 
 5.  คุณสมบัตขิองผูยาย 
    5.1  การยายกรณปีกต ิ
   5.1.1  ไมอยูระหวางทดลองปฏิบตัหินาที่ราชการ หรือการเตรยีมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม 
   5.1.2  ดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน ไมนอยกวา 12 เดือน 
นับถึงวนัที่ยื่นคําขอ 
    5.1.3  ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 
   5.1.4  กรณีการยายสับเปลี่ยนตองเปนผูที่มีอายุราชการเหลอืไมนอยกวา 12 
เดือน นับถึงวนัที่ 30 กันยายน ของปที่ครบเกษยีณอายุราชการ 
   5.2  การยายกรณีพิเศษ 
   5.2.1  การยายติดตามคูสมรส 
    (1) ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม 
    (2) คูสมรสตองเปนขาราชการ ลูกจางประจําสวนราชการ พนักงาน
ของรัฐทีเรยีกชื่ออยางอ่ืน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจดทะเบียนสมรสกอนวันทีคู่สมรสไดรับ
แตงตั้งไปดํารงตําแหนงใหม และตองอาศัยอยูดวยกัน 
   5.2.2  การยายเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง 
    เปนผูเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง  ตองรักษาตอเน่ืองเปนเวลานาน
และแพทยแผนปจจุบันในทองถิ่นไมสามารถรักษาได ซ่ึงมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบัน
รับรอง 
   5.2.3  การยายเนื่องจากถูกคุกคามตอชวีติ 
    เปนผูประสบปญหาถูกคุกคาม ปองรอย โดยมีหลักฐานทางราชการ
ยืนยัน และผูบังคับบัญชาชัน้ตนใหคํารบัรอง 
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   5.2.4 การยายเพื่อดูและบิดา มารดา หรือคูสมรส ซ่ึงเจ็บปวยรายแรง 
    (1)  ผูขอยายเปนบตุรคนเดยีวหรือบตุรซึง่เหลืออยูคนเดียวของบิดา 
มารดา หรือเปนคูสมรสตามกฎหมายของผูเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรง 
    (2)  บิดา มารดา หรือคูสมรสเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรง
ตองรักษาตอเน่ืองเปนเวลานาน ซ่ึงมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 
    5.3 การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ 
      กรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติของผูทีท่างราชการประสงคจะ 
ใหยาย  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพจิารณาไดตามความเหมาะสม   
 6.  หลักเกณฑการพิจารณา 
   6.1  การยายกรณีปกติ ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปน้ี  
   6.1.1  ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณวุฒิหรือวิชาเอกตามที่
หนวยงานการศึกษาตองการ เชน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแตงตั้งใน
หนวยงานการศึกษาที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 3-4 การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาไปแตงตั้งในหนวยงานการศึกษาทีจั่ดการศึกษาเพื่อคนพิการ หรือหนวยงานการศึกษาที่
จัดการศึกษาสงเคราะห เปนตน 
   6.1.2  ผลการปฏบิัตงิาน 
   6.1.3  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
   6.1.4  ความอาวุโสตามหลักราชการ 
   6.1.5  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการศึกษา
ปจจุบัน 
   6.1.6  สภาพความยากลําบากในการปฏิบตัิงานในหนวยงานการศึกษา
ปจจุบัน 
   6.1.7  เหตุผลการขอยาย 
   สําหรับขอ 6.1.1-6.1.7 ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนดรายละเอียดได
ตามความเหมาะสม 
   6.1.8  สําหรับการยายผูบริหารสถานศึกษา ใหพิจารณาจากองคประกอบ
ดังตอไปน้ีดวย 
    (1)  ประสบการณการบริหารสถานศึกษา ในแตละระดับชวงชัน้ โดย
ใหพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงตั้งในสถานศึกษาระดับชวงชัน้เดียวกัน หรือระดับ
ชวงชั้นใกลเคยีงกัน เชน การยายผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารระดับชวงชั้น 
1-2 ดวยกนั หรือ ระดับชวงชั้น 1-3 ดวยกัน หรือ ระดับชวงชั้น 3-4 ดวยกัน หรือ การยาย
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารระดับชวงชั้น 1-2 ไปแตงตั้งในสถานศึกษา
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ระดับชวงชั้น 1-3 หรือ การยายผูบริหารสถานศึกษาทีมี่ประสบการณการบริหารระดับชวงชั้น 1-
3 ไปแตงตั้งในสถานศึกษาระดับชวงชั้น 3-4 เปนตน 
    (2)  สถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ใหพิจารณายายผูบริหาร
สถานศึกษา ไปแตงตั้งในสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะดวยกัน เชน การยายผูบรหิาร
สถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริดวยกนั หรือ โรงเรียนที่จัดการศกึษาเนนทาง
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรดวยกัน หรือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาํหรับเด็กดอยโอกาส
ดวยกัน หรือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะหดวยกนั หรือ โรงเรียนที่จัดการศกึษาเพื่อคน
พิการดวยกัน เปนตน 
    (3)  ขนาดของสถานศึกษา ใหพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาไป
แตงตั้งในสถานศึกษาขนาดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน การยายผูบริหารสถานศึกษาไป
แตงตั้งในสถานศึกษาขนาดเล็กดวยกนั หรือขนาดกลางดวยกนั หรือ ขนาดใหญดวยกัน หรือ 
ขนาดใหญพิเศษดวยกัน หรือ การยายผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ไปแตงตั้งในสถานศึกษา
ขนาดกลาง หรือ การยายผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางไปแตงตั้งในสถานศึกษาขนาดใหญ 
เปนตน 
     หากมีเหตุผลและความจําเปนตองแตงตัง้บุคคล ซ่ึงไมเปนไปตามขอ (1) – (3)  
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศกึษา ประเมินศักยภาพของบุคคล ผลการปฏิบตัิงานดานบริหาร
สถานศึกษาซึง่เปนที่ปรากฏแกสถานศึกษาและชุมชน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่จะ
ขอรับแตงตั้งเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณายายดวย 
  6.2 การยายกรณีพิเศษ 
    ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศกึษา กําหนดแนวทางการพิจารณา โดยใหคํานึงถึง
เหตุผล  ความจําเปนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ 
  6.3 การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
   6.3.1 การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
     กรณีที่เกิดปญหาในหนวยงานการศึกษา ที่สงผลกระทบตอการบรหิาร
จัดการ และมีความจําเปนตองยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนการ
แกปญหานั้น การพิจารณายายใหคํานึงถงึความเหมาะสม ประโยชนของทางราชการและความ
เปนธรรมแกขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาดวย 
   6.3.2 การยายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    กรณีที่หนวยงานการศึกษามีความจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการ ใหพิจารณายายขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมเปนพิเศษตรงตามความ
ตองการ   
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     สําหรับการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษากรณีเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการ ใหนําองคประกอบการพิจารณา ขอ 6.1.1 และขอ 6.1.8 มาใช
พิจารณาดวย 
 7. หนวยงานการศึกษาที่จะรบัยาย ตองมีอัตรากําลังไมเกินเกณฑอัตรากําลังหรือ
กรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กาํหนด ทั้งน้ี การคิดคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา ใหนําเกณฑการคิดคํานวณอัตรากําลังที่ ก.ค.กําหนดไว
เดิมมาใชโดยอนุโลมจนกวา ก.ค.ศ.จะกําหนดเปนอยางอ่ืน    
 8. กรณีตําแหนงวาง ใหคํานึงถึงสัดสวนของตําแหนงที่จะรับยาย กบัทีจ่ะบรรจุและ
แตงตั้งจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือก ในสัดสวนทีใ่กลเคียงกัน ทั้งน้ีใหใชตําแหนงวาง
พิจารณารับยายกอนการบรรจุและแตงตัง้จากบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชผีูไดรับคัดเลือก 
 9.  ใหนําคํารองของผูขอยายภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการ และตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ พิจารณาในคราวเดียวกัน 
 
 วิธีการยาย 
 1. การยายกรณีปกติ และการยายกรณีพิเศษ 
  1.1 ใหผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยาย ตามแบบและระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด ดังน้ี 
   1.1.1 การยายกรณีปกติ ใหยื่นคาํรองขอยายไดปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใน 
ระหวางวนัที่ 1-15 กุมภาพันธ และครั้งที ่2 ในระหวางวันที่ 1-15 สิงหาคม ทั้งน้ี คํารองขอยายที่
ยื่นระหวางวันที่ 1-15 กุมภาพันธ ใหใชพิจารณายายไดถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปเดียวกัน 
และ คํารองขอยายที่ยื่นระหวางวันที่ 1-15 สิงหาคม ใหใชพิจารณายายไดถึงวันที่ 31 มกราคม 
ของปถัดไป หากพนกําหนดเวลาคํารองใดไมไดรับการพิจารณาอนุมัติใหถือวาคํารองขอยายนั้น
เปนอันยกเลิก หากขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูใดประสงคยายใหยืน่คํารองขอยาย
ใหม 
   1.1.2 การยายกรณีพิเศษ ใหยื่นคาํรองขอยายไดเม่ือมีคุณสมบัติที่จะ 
ยายกรณีพิเศษ สําหรับการยายติดตามคูสมรส ตองขอภายใน 1 ป นับแตวันทีคู่สมรสไดรับคําสัง่
แตงตั้งไปดํารงตําแหนงใหม  
   1.1.3 การยายไปสวนราชการอื่นใหยื่นคํารองขอยายไดตลอดป 
  1.2 ใหผูบังคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็น และสงคํารองขอยายไปยังสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อดําเนินการ 
  1.3 การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาซึ่งมิใชตําแหนงผูบริหารของ
หนวยงานการศึกษาไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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หรือสวนราชการของผูประสงคขอยายสงคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหรือ
สวนราชการทีรั่บยายเพื่อพิจารณาดําเนินการ  
  1.4 การยายผูบรหิารของหนวยงานการศึกษาไปตางเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวน
ราชการให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงคขอยายใหความเห็นชอบและประสานงาน
ไปยังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหรือสวนราชการทีเ่กี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
  1.5 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาหรือสวนราชการแลวแตกรณีตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือกลั่นกรองกอนนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
  1.6 การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงใน 
หนวยงานการศึกษาภายในเขตพืน้ที่การศึกษาหรือสวนราชการ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
น้ันพิจารณาอนุมัต ิ 
     การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนง 
ตางเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาหรอืสวนราชการให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศกึษาที่รับยายพิจารณาอนุมัต ิ
   การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาที่รับยายเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ 
   ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการที่รับ
ยายสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการผูน้ันตอไป และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 
  1.7 เม่ือออกคําสั่งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสาํนักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
 2. การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการใหดําเนินการตามวธิีการยายกรณี 
ปกติและการยายกรณีพิเศษ ตั้งแตขอ 1.5 - 1.7 
  กรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 
 2.3  ปฏิทินการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 
 การยายกรณีปกติ   
 1. ใหยื่นคํารองขอยายไดปละ 2 ครั้ง  ดังน้ี 
  - ครั้งที่ 1 ระหวางวนัที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 
  - ครั้งที่ 2 ระหวางวนัที่ 1 – 15  สิงหาคม  
 2. การพิจารณายาย 
  - ครั้งที่ 1  พิจารณาคํารองขอยายถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม ของปเดียวกัน 
  - ครั้งที่ 2 พิจารณาคํารองขอยายถึงวนัที่ 31 มกราคม ของปถัดไป 
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 3.  หากพนกําหนดเวลา  คํารองใดไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ ใหถือวาคํารองนั้นเปน
อันยกเลิก หากขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผูใดประสงคยาย ใหยื่นคํารองขอยาย
ใหม  
 
 การยายกรณีพิเศษ 
 1.  การยายติดตามคูสมรส 
  (1) ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
  (2) คูสมรสตองเปนขาราชการ ลูกจางประจําสวนราชการ พนักงานของรัฐที่
เรียกชื่ออยางอ่ืน หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ ซ่ึงจดทะเบยีนสมรสกอนวันที่คูสมรสไดรับแตงตั้งไป
ดํารงตําแหนงใหม และตองอาศัยอยูดวยกัน 
 2. การยายเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง 
  เปนผูเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง  ตองรักษาตอเน่ืองเปนเวลานานและแพทย
แผนปจจุบันในทองถิ่นไมสามารถรักษาได ซ่ึงมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบนัรับรอง 
 3.  การยายเนื่องจากถูกคุกคามตอชีวติเปนผูประสบปญหาถูกคุกคาม ปองราย โดยมี
หลักฐานทางราชการยืนยนั และบังคบับัญชาชั้นตนใหคํารับรอง 
 4. การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซ่ึงเจ็บปวยรายแรง 
  (1) ผูขอยายเปนบุตรคนเดยีวหรือบตุรซึง่เหลืออยูคนเดียวของบิดามารดา หรือ
เปนคูสมรสตามกฎหมายของผูเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรง 
  (2) บิดา มารดา หรือคูสมรสเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรงตองรักษา
ตอเน่ืองเปนเวลานาน ซ่ึงมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 
 การยายกรณีพิเศษ  ใหยื่นคํารองขอยายไดเม่ือมีคุณสมบัติที่จะยายกรณีพิเศษ 
สําหรับการยายติดตามคูสมรส ตองขอภายใน 1 ป นับแตวันที่คูสมรสไดรับคําสั่งแตงตั้งไปดํารง
ตําแหนงใหม การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ กรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติ
ของผูที่ทางราชการประสงคจะใหยาย  ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพจิารณาไดตามความ
เหมาะสม 
 
 2.4  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  พ.ศ. 2547 ที่เกี่ยวของกับการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ในการดําเนินการยายขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ไดมีการกําหนดใหเปนไปตามมาตรา 59 ดังน้ี 
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 มาตรา  59  การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงใน
หนวยงานการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตองไดรับอนุมัติ
จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงคยายและผูรับยาย  แลวแตกรณี เม่ือ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา  53  สั่ง
บรรจุและแตงตั้งขาราชการผูน้ันตอไป 
 
 2.5  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
  การศึกษา 
 การบริหารงานบุคคลของขาราชการครู  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เปนการบริหารงานโดยองคคณะบุคคล หรือคณะกรรมการ ไดมีสวนรวมในการ
วินิจฉัย ตัดสินใจ และกําหนดนโยบายในสวนที่มีความสําคัญ และตองอาศัยการพิจารณาอยาง
รอบคอบ การเปดโอกาสใหองคคณะบุคคลหรือคณะกรรมการไดปฏิบัติงานดังกลาว จะชวยให
การตัดสินใจนั้นละเอียด ถีถ่วน มีโอกาสผิดพลาดนอย ซ่ึงทําใหเกิดผลดีอยางยิ่งตอการ
บริหารงาน  ซ่ึงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได
กําหนด ชื่อเรียก บทบาทอํานาจหนาที่ ของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)ดังน้ี 
 มาตรา 23  ให  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู  และบคุลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา  รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ย
อัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบาย  การบริหารงานบคุคล  ระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 
 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (3) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา  
ผูบริหารการศกึษา  ในหนวยงานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษา  และขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการการอุทธรณ  
และการรองทกุขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 
 (5) สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนา  การเสริมสรางขวญักําลังใจ การปกปองคุมครอง
ระบบคุณธรรม  การจัดสวัสดิการ  และการยกยองเชดิชูเกียรตขิาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
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 (6) กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (7) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 
 (8) จัดทํารายงานประจําปทีเ่กี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาเพือ่เสนอ ก.ค.ศ. 
 (9) พิจารณาใหความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาที่ไมอยู
ในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารในหนวยงานการศึกษา 
 (10) ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี  หรือตามที่  ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 
 มาตรา  26 ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกบัการบริหารงาน
บุคคลสําหรับขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดังตอไปน้ี 
 (1) กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย  กฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวธิกีารตามที่ ก.ค.ศ.  และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
กําหนด 
 (2) เสนอความตองการจํานวนและอัตราตาํแหนงของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
 (3) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศกึษา 
 (4) ปฏิบตัิหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
 ใหนําความในมาตรา  16  มาใชบังคบัแกคณะกรรมการสถานศึกษาโดยอนุโลม 
 มาตรา  27 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (1) ควบคุม  ดูแล  ใหการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย  กฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวธิกีารตามที่  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา
กําหนด 
 (2) พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 (3) สงเสริม  สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมี
การพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 (4) จัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
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 (5) ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศกึษา 
 (6) ปฏิบตัิหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 องคคณะบุคคล นอกจากจะเกี่ยวของในการกําหนดหลักเกณฑ การพิจารณายาย
ขาราชการคร ูมีบทบาทหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 กําหนดแลว ตองใชหลักการบรหิารงานบุคคล โดยมีพ้ืนฐานจากการศึกษา สภาพ
ปจจุบันและปญหาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อีกสวนหนึ่ง 
 

3.   การบริหารงานบุคคล 
 3.1 ความหมาย 
  สําหรับคําวา “บุคคล” ในราชการไทย หมายความถึงขาราชการทุกตําแหนง ทุกระดับ  
ตั้งแตปลัดกระทรวง ระดับ 11 ลงมา จนถึงขาราชการระดับ 1 ตลอดจนลูกจาง  พนักงาน
คนขับรถ  คนสวน  นักการภารโรง  แตเดิมมากระบวนการหรือกิจกรรมในการบริหารงานบุคคล
ของราชการไทยมุงเนนที่การเลือกสรรและคัดเลือกบคุคลที่มีความรูความสามารถดวยวิธทีี่เปน
ธรรม ไดแก การสอบแขงขันและการออกกฎ  ตลอดจนจํานวนคนในราชการที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น  
มีปญหาตาง ๆ  ในการปฏบิัติงาน  จึงตองมีการพัฒนาหรือวิธีการใหไดมาซึ่งคนดี มีความรู และ
การทําใหคนเหลานี้ทํางานอยางเต็มที่และอยูปฏิบตัิงานนาน ๆ  จึงเริ่มหันมามุงพิจารณาถึง
ความตองการพื้นฐานของบคุคลและหาวธิีสรางขวัญกาํลังใจใหแกบคุคลผูปฏิบตัิงานใหสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอยางเต็มที่ มีการคํานึงสภาพแวดลอมในการทํางาน  การดูแลรักษาผูมี
ความสามารถไวในหนวยงาน  ตอมา  ภายหลังหนาที่และกระบวนการในการบริหารงานบุคคล
ในระบบราชการจึงกวางขวางขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ตลอดมานับแตมีการตั้งองคการกลาง
บริหารงานบคุคลขึ้นครั้งแรกในป  พ.ศ.  2471  ดังน้ัน  จึงอาจสรุปไดวาในปจจุบันกระบวนการ
บริหารงานบคุคลในราชการมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
 - การวางแผนกําลังคน 
 - การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
 - การสรรหาและเลือกสรรบคุลาเขารับราชการ 
 - การบรรจุ แตงตั้ง 
 - การโอน ยาย 
 - การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
 - การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ 
 - การดําเนินการเรื่องวินัย 
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 - การออกจากราชการ 
 - การจัดสวัสดิการ 
 บุคลากรหรือบุคคล  เปนปจจัยที่สําคัญทีสุ่ดของการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
บริหารการศึกษา ในกระบวนการบริหารจึงไดกําหนดใหบุคลากรเปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหาร ทั้งน้ี เพ่ือใหหนวยงานสามารถดึงดูดและบํารุงรกัษาคนดี มีความรูความสามารถไวใน
หนวยงานใหมากที่สุดและนานที่สุดเทาที่หนวยงานตองการการทําเชนนี้ไดจะตองมีการ
บริหารงานบคุลากรที่ดีเปนสวนสําคัญของการบริหาร  ซ่ึงคาํวา “การบริหารงานบุคคล” มีผูให
ความหมายทีส่ําคัญ ๆ คือ 
 ธงชัย  สันตวิงศ (2525: 212 213) ไดบันทึกขอบเขตการดําเนินการบริหารงาน
บุคลากรไววา ควรประกอบดวย การวางแผนกําลังคนสําหรับองคการ การเสาะหาตัวบุคคล  
การคัดเลือกตวับุคคล  การโยกยายและการเลื่อนขั้นตัวบุคคลไปยังตาํแหนงที่สูงขึน้  การอบรม
และการพัฒนาคน 
 วิจิตร (ธีระกลุ)  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีระกุล  (2520: 52)  ใหความเห็นวาการ
บริหารงานบคุลากรคือการเลือกสรรบคุคลเขาทํางานการบรรจุคนใหเหมาะกับงาน การดูแลการ
ปฏิบตัิงานใหเปนไปตามหนาที่ที่กําหนดไว รวมทั้งการทํานุบํารุงและดูแลใหปูนบําเหน็จรางวัล
ดวยความเปนธรรม  และมีความเจริญกาวหนาในวชิาชีพ  มีการบํารุงรักษา และใหความ
ปลอดภัยเม่ือจะออกจากงานก็อํานวยความสะดวกและมีบําเหน็จ บํานาญ ตามสมควรแกโอกาส 
สมาน รังสิโยกฤษณ (2522: 33)  มีความเห็นวา  การบริหารงานบุคลากร เปนกระบวนการ
เกี่ยวกบัการวางนโยบายการวางแผน การวางระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัตใิน
องคการเพื่อจะใหไดมาใชประโยชนและบาํรุงรักษา ไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและ
ปริมาณเพียงพอในการปฏบิัติงานใหบรรลุวตัถปุระสงค 
 อุทัย  หิรัญโต (2523: 2) ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  การบริหารงานบุคคล คือ  
การปฏิบตัิการเกี่ยวกบัตวับุคคล หรือตวัเจาหนาที่ในองคการใดองคการหนึ่ง นับตั้งแตการสรร
หาคนเขาทํางาน การคัดเลอืก การบรรจุ การแตงตั้ง การโอนการยาย การฝกอบรม  การ
พิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนเงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา  การดําเนินการทาง
วินัย การใหพนจากงาน  ตลอดจนการจายบําเหน็จบํานาญ เม่ือออกจากราชการไปแลว 
 สมพงศ  เกษมสิน (2526: 4)  มีความเหน็วา  การบรหิารงานบุคลากรเปนการจัดการ
เกี่ยวกบับุคคลตั้งแตการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบตังิาน การดูแลรักษา จนกระทั่งพนไปจากการ
ปฏิบตัิงาน 
 บัณฑิตย  อินทรชื่น (2526: 4)  เสนอวา กระบวนการบริหารงานบคุลากร มีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี คือ การออกแบบการวางแผนกาํลังคน  การกําหนดตําแหนงการกําหนดเงินเดือน 
การสรรหาบุคคล การบรรจแุตงตั้ง การจดัทําทะเบยีนประวตัิพนักงาน การพัฒนาบุคคล การ
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ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ระเบียบวินัย  ผลประโยชนเกื้อกูลและสวสัดิการการใหพนจากงาน
และการใหบําเหน็จบํานาญ 
 บีช (Beach. 1965: 34)  กลาววา การบริหารบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานตาง ๆ 
เกี่ยวกบับุคคล  การคัดเลือกบุคคล  การฝกอบรมการกําหนดสิ่งตอบแทน ตาง ๆ การควบคุม
อัตรากําลัง การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 
 สตาหล  (Stahl. 1971: 25) เห็นวา  การบริหารบุคลากร คือ ผลรวมของความ
เกี่ยวของของทรัพยากรบุคคลในองคการ  ซ่ึงมีความแตกตางกันใหเกิดประโยชนกับองคการให
มากที่สุด  เพราะการบริหารเปนวธิีปฏบิตัิงานใหบรรลเุปาหมาย 
 ฟลิปโป  (Flippo. 1971: 4 – 7)  กลาวเสริมวา  การบรหิารบุคลากร หมายถึง การ
วางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ การควบคุม เกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา การให
คาตอบแทน  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และการทํานุบํารุงรักษาไวซ่ึงบุคลากรขององคการ  
เพ่ือบรรลถุึงจุดประสงคตาง ๆ ขององคการในเรื่องนี้ 
 ไพเกอร และไมเออซ  (Pigors and Myers. 1977: 13)  เชื่อวา การบริหารบุคลากร 
คือ ศิลปะในการแสวงหาและบํารุงรักษาบคุลากรไวใหดี  และสามารถที่จะใชคนเหลานั้น ทํางาน
ใหประสบผลสําเร็จดวยความมีประสิทธภิาพมากที่สุด ทั้งประหยัด และบรรลุเปาหมายของ
องคการ 
 เวอรเธอร และเดวิส (Werther and Davis. 1982: 17) ไดใหความหมายวา 
กระบวนการบริหารงานบคุลากร หมายถึง กรรมวิธเีปลี่ยนแปลงตวัปอน อันประกอบดวย ขอมูล
ขาวสาร ทรัพยากรมนุษย การศึกษาและทักษะเพื่อประสานผลประโยชน โดยมีจุดประสงค
รวมกันซึ่งเกิดจากความรูความสามารถ ความตั้งใจในการทํางาน และการมีผลยอนกลับกระทบ
ถึงกระบวนการบริหารทั้งหมด 
 อารมสตรอง และ โลเรนทเซน (Armstrong and Lorentzen. 1982: 3) ไดให
ความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา คือ วิธีจัดหาบุคคล  การวางตวับคุคล และการจูงใจ
ทรัพยากรมนษุย  เพ่ือใหไดตามความประสงคของการบริหารงานพรอมกับการพัฒนารูปแบบ
และบรรยากาศขององคการ  เปนการพยายามสงเสริมความรวมมือรวมใจ ใหงานมีประสิทธผิล
กับชวยใหบคุคล อยูในระเบียบขอบังคับ  สอดคลองกับสังคม ทําใหบุคลากร ไดรับสวัสดิภาพ มี
คุณภาพชีวติในการทํางาน 
 วิจิตร ศรีสอาน และอวยชัย  ชะบา (2529: 18-19) ไดสรุปสาระสําคญัของความหมาย
ของการบริหารงานบุคคลไว ดังน้ี 
 1. การบริหารงานบุคคลเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือใชคนใหเหมาะสมกับ
งานตามวตัถปุระสงคและความตองการของหนวยงาน 
 2. การบริหารงานบุคคลมีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมตัง้แตการแสวงหาและ 
การเลือกสรรบุคลากรเขาหนวยงาน จนกระทั่งพนจากการปฏิบตัิงาน 
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 3.  พิจารณาในแงกระบวนการบริหารงานบคุคล เปนกระบวนการที่เกีย่วเนื่องกันเปน
ลูกโซตั้งแตการวางนโยบาย การกําหนดแผนและความตองการดานบุคลากร การสรรหา การ
พัฒนา การกําหนดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การเลื่อน
ตําแหนง การโอนยายและการพนจากการปฏิบตัิหนาทีบุ่คลากร 
 
 3.2  วัตถุประสงคและความมุงหมาย 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการอันสําคัญของการบริหารองคการ  โดยมี
วัตถุประสงค  หรือความมุงหมายที่แคสเตทเตอร (Castetter. 1976: 33)  ไดระบุไวดังน้ี 
 1. เพ่ือใหความมุงประสงค (Purpose)  ของระบบไดบรรลผุล 
 2. เพ่ือชวยใหสมาชิกไดรับความสําเร็จในตําแหนง  และการปฏิบตัิงานที่เปน
มาตรฐานที่กาํหนดไว 
 3. เพ่ือพัฒนาการอาชีพของบคุลากรใหมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด 
 จากเปาประสงคทั้ง  3  น้ี  แคสเตทเตอร  ไดกระจายออกเปนจุดประสงค (objective)  
ยอย ๆ เพ่ือสะดวกในการปฏิบัตติามเนื้อหาของการบริหารโดยมุงใหปรากฏผลออกมา   
รวม  11  ประการดวยกันคือ 
 1. วางแผนกําลังคน  ทั้งแผนระยะสั้น  และระยะยาว 
 2. กําหนดนโยบายตาง ๆ ที่จะแนะแนวการพัฒนาและเปนเครื่องมือของแผนหลัก  
(Master plan)  ของบุคลากร  ซ่ึงจะสนองความตองการของมนุษย 
 3.  สรรหาบุคลากรใหมีจํานวนเพียงพอ  และมีคุณภาพดีที่จะสามารถนําบริหาร 
การศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธผิลมอบใหกับผูศกึษา 
 4.  คัดเลือกบุคลากรตามความตองการกําลังคน 
 5. ประเมินการปฏบิตัิงานของบุคลากร  เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
 6. วางแผนการใหการศึกษาตอเน่ือง  เพ่ือพัฒนาการอาชีพของบุคลากรใหถึงขีดสูงสุด 
 7. จัดระบบการใหรางวัล  เพ่ือจะไดชวยรกัษาจุดมุงหมายขององคการที่บุคลากร 
มีหนาที่อยู 
 8. จัดทําแผนการจูงใจบุคลากรเขาสูหนวยงาน (Induction  plan)  เพ่ือชวยเหลือ 
บุคลากรใหม  ใหความสะดวกตอบคุลากรและลดความสับสนในระบบงาน 
 9. จัดทําระบบขาวสาร  เพ่ือใหบุคลากรไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม  และถูกตอง 
 10. มีกระบวนการใหบุคลากรไดเขารวมมือในเรื่องที่ตนสนใจ  จัดใหมีความสัมพันธกัน 
ในระหวางกลุมรูปนัย  และกลุมอรูปนัย  เพ่ือผลในการประสานงานกนั  และใหความรวมมือใน
การปฏิบตัิงาน 
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 11. รวบรวม  และเชื่อมโยงหนาที่หลักของบุคลากร  กบัหนาที่รอง ๆ ลงไปในเรื่องของ 
โปรแกรมการศึกษา การสงกําลังบํารุง และการวางแผนงาน  เพ่ือใหเขากับความตองการตาง ๆ 
ในปจจุบันของบุคลากร  และความคาดหวังขององคการ 
 กิจกรรมและจุดมุงหมายเหลานี้  เราอาจรวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เปน
จุดมุงหมายเดียวกันได  น่ันคือพยายามที่จะทําอะไรก็ตามที่จําเปนทีจ่ะทําใหบุคลากรที่ทํางาน
อยูในองคการมีทักษะ มีความสามารถ มีความตั้งใจ  และมีเง่ือนไขการทํางานที่จําเปนที่จะทําให
งานไดดีที่สุด  เพ่ือความคงอยูขององคการหรือของหนวยงาน  จุดมุงหมายของการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนจะตองทําอะไรก็ตามที่จําเปน  ที่จะทาํใหบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถ
สอดคลองกับงานที่บุคลากรรับผิดชอบ  และความตั้งใจของบุคลากรที่ใชความสามารถของตน
อยางสูงสุด  และตองจัดเงื่อนไขการทํางานที่สามารถปรับปรุงความสามารถของบคุลากรใหเกิด
ความกาวหนาตองานการศกึษาของโรงเรียนอยางมีประสิทธผิลสูงสดุ 
 ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคอันสําคญัของการบรหิารบุคคลนั้น  ไดแก การ
เลือกสรรผูที่มีความรู  ความสามารถเขามาทํางานใหมีจํานวนเพียงพอ  เพ่ือใหการใชกําลังคน
ไดเกิดประโยชนเต็มที่  เพ่ือรักษากําลังคน  บํารุงสงเสริมสมรรถภาพ  และกําลงัใจ  เพ่ือให
บุคคลสามารถปฏิบตัิงานไดดีมีประสิทธภิาพสูงสุด  หรือกลาวอีกนยัหนึ่ง  การบริหารงานบุคคล
มีวัตถุประสงคดังน้ี  คอื 
 1. เพ่ือสรรหาและเลือกสรรใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความประพฤติดี 
 2. เพ่ือใชประโยชนของบุคคลใหเกิดผลสูงสดุ 
 3. เพ่ือรักษาไวซ่ึงบุคคลใหทํางานอยูกับองคการนาน ๆ  
 4. เพ่ือพัฒนาใหบุคคลมีสมรรถภาพเพิ่มขั้นอยางไมหยุดยั้ง 
   การที่จะใหบรรลุถึงซ่ึงวัตถปุระสงคดังกลาวนี้  ในทางปฏิบตัิเจาหนาที่ขององคการ 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล  จะตองมีความเขาใจทั้งทางทฤษฎแีละแนวความคิดของ
การบริหารบคุคล  ซ่ึงมิไดมีขอบเขตจํากัดอยูเฉพาะปจจุบันสมัยเทานั้น  หากแตแนวความคดิ
และการดําเนนิงานจะตองกวางไปไกล  ตัง้แตยังมิไดรับคนเขาทํางาน  และตองพิจารณาตอไป
ถึงสถานภาพในอนาคตของผูที่กําลังทํางาน  เม่ือเขาตองออกจากงานไปแลวดวย 
   
 3.3  กระบวนการและขอบขายของการบริหารงานบุคคล 
 ในกระบวนการบริหารงานบคุคล  การใชคนใหถูกเปนปญหาที่สําคญัที่สุด งานใดที่ได
คัดเลือกคนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ งานนั้นยอมกาวหนาไปสูความสําเร็จอยางแนนอน 
การเลือกอะไรในโลกนี้ไมมีอะไรยากเทากับการเลือกคน  ดังน้ันในกระบวนการบรหิารบุคลากร  
การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร ใหมีความรูความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งโดยเฉพาะในระบบราชการไทยนั้น การแตงตัง้น้ันงายแตการถอดถอนนั้นยาก ดังน้ัน 
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กระบวนการบริหารงานบคุคล จึงมีขั้นตอนในการพจิารณาอยางรอบคอบ  จึงมีนักการศึกษาทั้ง
ตางประเทศและของไทยไดกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกบังานบริหารบุคคล ดังน้ี 
 สมพงศ  เกษมสิน (2526: 4)  ไดกลาววา กระบวนการบริหารงานบคุคลนั้น 
เริ่มตั้งแตการสรรหาบุคคลเขามาปฏิบตัิงานในองคการ  การอํานวยการเกี่ยวแกบคุคล ระหวางที่
ปฏิบตัิงานในองคการจนกระทั่งพนจากงาน  อาจจําแนกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล 
ดังน้ี 
 1. การวางนโยบาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับบุคคล 
 2. การวางแผนในการจัดอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 3. การวางโครงการ 
 4. การกําหนดหนาที่คุณสมบตัิของผูปฏบิัตงิานในตําแหนงตาง ๆ  
 5. การจัดขั้น ตําแหนง 
 6. การกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง 
 7. การสรรหาคนเขาทํางาน และการสอบไล 
 8. การคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้ง 
 9. การทดลองใหปฏิบตัิหนาที่ราชการ 
  10. การจัดทําทะเบียนและประวัต ิ
  11. การยายและโอน 
  12. การพัฒนาบุคคล 
  13. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
  14. การพิจารณาความดีความชอบ 
  15. การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 
  16. การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
  17. การจัดสวัสดิการ 
  18. การปกครองบังคับบัญชา 
  19. การรักษาวินัย 
  20. การใหพนจากงาน 
  21. การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ 
 อุทัย  หิรัญโต (2531: 3) กลาววา  หลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคล คือ การ
จัดใหบุคคลทีเ่ลือกสรรอยางดีแลว ไดทํางานในตําแหนงที่เหมาะสม ใหเขามีจิตใจ ที่ทุมเทและ
รับผิดชอบงานโดยการใหความเปนธรรมในการกําหนดเงินเดือนและคาจาง รวมทั้งการเลื่อน
ตําแหนง ฐานะ และเงินเดือน ฝกอบรมเขาใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น  ตลอดจนสวัสดิการ
หรือประโยชนเกื้อกูลใหเขามีกําลังขวัญดี ซ่ึงการที่จะดําเนินการใหบรรลุผลดังกลาวนี้การ
บริหารงานบคุคลจึงมีกระบวนการเปนอันมาก  ซ่ึงอาจลําดับขั้นทีส่ําคัญไดดังตอไปน้ีคือ  
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 1. การกําหนดนโยบายและการวางระเบียบเกี่ยวกับตวับุคคล 
 2. การวางแผนในการจัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับวตัถปุระสงค 
 3. การวางโครงการปฏิบตั ิ
 4. กําหนดหนาที่และคุณสมบตัขิองผูปฏิบตัิงานในตําแหนงตาง ๆ  
 5. การจําแนกตําแหนง 
 6. การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 
 7. การสรรหาคนมาทํางาน 
 8. การเลือกสรรและทดสอบ 
 9. การใหทดลองปฏิบตัิงาน 
  10. การบรรจุแตงตั้ง 
  11. การยายและโอน 
  12. การพัฒนาตวับุคคล 
  13. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
  14. การพิจารณาความดีความชอบ 
  15. การเลื่อนตําแหนงฐานะ 
  16. การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
  17. การจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูล  
  18. การปกครองบังคับบัญชา 
  19. การรักษาวินัย  
  20. การใหพนจากงาน 
  21. การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ 
  22. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัตัวบุคคล 
 สุรัฐ  ศลิปอนันต  (2530: 7) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารบุคคลวาประกอบดวย
ขั้นตอนการปฏิบัตติอเน่ือง 4 ขั้นตอน 
 1. กระบวนการสรรหาบุคลากร 
 2. กระบวนการใชบุคลากร 
 3. กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
 4. กระบวนการธาํรงรักษาบุคลากร 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2529: 20)  ไดสรุปหลักการบริหารงานบคุคล พอสรุปหลัก
ใหญ ๆ ได 4 ประการ 
 1. การคัดเลือกและสรรหาบคุลากร 
 2. การบํารุงรักษาบุคลากร 
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 3. การพัฒนาบุคลากร 
 4. การใหบุคลากรพนจากงาน 
 แคสเทตเตอร (Castetter. 1981: 20)  ไดเสนอกระบวนการบริหารบุคคลไวเปนขั้นๆ 
ดังตอไปน้ี 
 1. การวางแผนกาํลังคน (Manpower Planning)  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานหลักในเรื่องการ
คาดคะเนกําลงัคน  การทําโครงสรางขององคการ  การเตรียมกําลังคน ที่มีอยู การคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงกําลังคนในปจจุบัน  การทําโปรแกรมสนับสนุนและเพ่ิมพูนกําลังคน และการ
วางแผนควบคุมกําลังพล 
 2. การสรรหาบุคลากร  (Recruitment of Personnel)  ไดแก การแสวงหาแหลง
กําลังคน การวางแผนการสรรหา  และการจัดระบบการสรรหา 
 3. การคัดเลือกบคุลากร  (Selection of Personnel)  ไดแก การรวบรวมรายละเอียด
ของผูสมัคร  การประเมินผลผูสมัคร  และการจัดกระบวนการคัดเลือกตาง ๆ  
 4. การจูงใจบุคลากรเขาสูหนวยงาน  (Induction of Personnel)  ไดแก การปรับตวั
เขากับชุมชนของบุคลากรใหม การปรับตัวเขากบัระบบงาน  การปรับตวัเขากับตาํแหนงและการ
ปรับตวัเขากบับุคลากรอื่น ๆ ในหนวยงาน 
 5. การประเมินคาการปฏิบตัิงานของบุคลากร  (Appraisal of Personnel 
Performance)  ไดแก  การประเมินคาการปฏิบตัิงานตาง ๆ การจัดการประสานงาน การ
พิจารณาผลตาง ๆ จากการประเมินคา 
 6. การพัฒนาบุคลากร  (Development of Personnel)  ไดแก  การใชแผนพัฒนา  
การพัฒนา  การประสานงาน การประเมนิผลของการปฏิบตัิงาน 
 7. ผลตอบแทนใหกับบุคลากร  (Compensation of Personnel)  ไดแก  เงินเดือน 
คาแรง รายไดที่ไมใชเงินเดือน เงินปนผล 
 8. สวัสดิการ  (Security)  การใหสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและ
บริการตาง ๆ การจาง การปองกันขูเข็ญ  และการเปนอิสระทางวิชาการ 
 9. การใหบริการตอเน่ืองแกบคุลากร (Continuity of Personnel Service)  ไดแก  
การใหการศึกษาเพิ่มเติม การใหบริการชดเชย การใหความรูและบรกิารดานสุขภาพ และ   
ความปลอดภยั 
 จากความคิดของนักวิชาการทางการศึกษาหลายทานดังกลาวมาแลว สรุปไดวา 
กระบวนการบริหารบุคลากรเปนขั้นตอนที่ปฏิบตัติอเน่ืองกันตั้งแตขั้นการวางแผนกําหนดความ
ตองการบุคลากร  การรับบคุลากรเขาในหนวยงาน จนกระทั่งบคุลากรนั้นพนจากงานไป สําหรับ
หนวยงานใดจะปฏิบตัติามกระบวนการดังกลาวมากนอยเพียงใด ตั้งแตขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใด
แลวแตภารกจิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่จะกําหนดใหเหมาะสมกับแตละ
หนวยงาน ซ่ึงในสวนการบรหิารงานบุคคลของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
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มีภารกิจ ตามกระบวนการบริหารบุคลากร ตั้งแตการวางแผนการบริหารบุคลากรจนถึงให
บุคลากรพนจากงาน  
 สรุปไดวา การบริหารงานบคุลากร หมายถึง การมุงใชคนใหเหมาะสมกับงานตั้งแต
การสรรหาเขามาปฏิบัติงาน  การดูแลบํารุงรักษา การพัฒนาใหบุคลากรมีความรูความสามารถ
เหมาะสมที่จะปฏิบตัิงาน ตลอดจนใหบําเหน็จบํานาญเมื่อบุคคลพนจากงานซึ่งเปนการจูงใจให
บุคลากรมีความพึงพอใจรวมกัน 
 
 3.4  หลักการจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารบคุคลไดมุงเนนการพัฒนาตัวคน  เพ่ือเปนการเพิ่มพูนสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  รวมทั้งไดประยุกตเอาความกาวหนา  ทางดานการบริหารมา
ประกอบการบริหารงานบคุคลดวย  การบริหารงานบคุคลแผนใหม  จึงยึดหลักการสําคัญ  12  
ประการ  เปนหลักในการจดัระบบบริหารงานบุคคล  (วิจิตร  ศรสีอาน  2529: 18-19)  คือ 
 1. หลักความเสมอภาค  ยึดถือการเปดโอกาสที่เทาเทียมกัน  สําหรับผูที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ตองการสมัครเขาทํางาน 
 2. หลักความสามารถ  ยึดความรูความสามารถหรือหลักคุณวุฒิเปนเกณฑ 
 3. หลักความมั่นคง  คือความปฏิบตัิงานเปนอาชีพที่ม่ันคงถาวร 
 4. หลักความเปนกลางทางการเมือง  คือขาราชการประจําจะตองไมฝกใฝทาง
การเมืองมุงปฏิบัติงานใหบงัเกิดผลดีตอประชาชน  และขาราชการประจํา  มีความเปนอิสระใน
การปฏิบตัิหนาที่โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
 5. หลักการพัฒนา  ไดแกการจัดใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากร
โดยการใหการศึกษาอบรมเพื่อเกิดความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 
 6. หลักความเหมาะสม  เปนหลักของการใชคนใหเหมาะสมกังงาน  โดนการแตงตัง้
เพ่ือมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความรูความสามารถและความถนัดของตน 
 7. หลักความยุติธรรม  เปนหลักปฏิบตัิในการบริหารงานบุคคลโดยละเวนจากการ
เลือกที่รักมักที่ชัง 
 8. หลักสวัสดกิาร  ไดแกการจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ทีจ่ะเอ้ืออํานวยใหผูปฏิบตัิงาน
สามารถอุทิศตนใหกบังานไดเต็มที ่
 9. หลักเสริมสราง  ไดแกเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรม 
  10. หลักมนุษยสัมพันธ  ไดแกการยอมรับนับถือคุณคาและศักดิ์ศรีของบุคคลแตละคน
โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการทํางาน 
  11. หลักประสิทธิภาพ  คือการดําเนินใดๆ จะตองพยายามทําใหเกิดผลดีที่สุด  โดยใช
คนเวลาและคาใชจายนอยทีสุ่ด 
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  12. หลักการศึกษาวิจัย การบริหารงานบคุคลจําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสม
และทันสมัยอยูเสมอจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยปญหาอุปสรรคตางๆ เพ่ือจะไดนําเอาวิทยาการ
น้ันมาปรับปรงุการบริหารงานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
 

4. ลักษณะหนาที่และบทบาทของครู 
 วัฒนธรรมการยกยองครูในสังคมไทยวาเปนปูชนียบุคคล  เกิดขึ้นสบืเนื่องมาแตครั้ง
พระสงคทําหนาที่ผูนําทางศาสนาควบคูไปกับหนาที่ครูในการจัดการศึกษาสมัยโบราณลวงมาใน
สมัยรัตนโกสนิทร  แมจะมีฆราวาสทําหนาที่ครูแทนพระสงฆ  การใหความเคารพยกยองครูตาม
วัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงมีอยู  เพราะผูทําหนาที่ครูประพฤตปิฏิบตัตินใหเปนแบบฉบบัที่ดีงาม  
ชี้แนะสั่งสอนอบรมใหคนอ่ืนๆ ไดเรียนรู  และทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมตอไป ครูรุนแรกๆ  
ที่เปนฆราวาสไดรับการฝกหัดใหมีความรูความสามารถในการทําหนาที่ครู  ในชมุชนที่หางไกล
ความเจริญ  ผูเปนครูไดรับการยอมรับนับถือวาเปนผูรู  ผูเชี่ยวชาญ  เปนที่ปรึกษาของชุมชน  
สังคมไทยเปรยีบเทียบครเูสมือนแสงเทียนสองทางชีวติของเยาวชนไทย  อาชีพครูเปนอาชีพที่
คนสมัยกอนถอืวาเปนอาชพีที่มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  การเปนขาราชการครูเปนที่นับหนาถือตา  
และเปนที่ภาคภูมิใจของวงศตระกูล (สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชลี  โพธิ์ทอง. 2542: 92) 
 สถานภาพของครูไทยมีการเปลี่ยนแปลงในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ซ่ึงเปน
ชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  และเงินเฟอมีผลทําใหคาครองชีพสงูขึ้น  รัฐบาลไมสามารถปรับ
เงินเดือนขาราชการใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป กาํลังซ้ือลดลง  
ขาราชการทุกฝายรวมทั้งครตูองหารายไดเพ่ิม  การกํากับดูแลเสื่อมถอยประกอบกับการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตครูเพ่ือรองรับการขยายการศึกษาทุกระดับ  ทําใหคณุภาพการผลิตลดลง  
คุณภาพของครูต่ําลงทั้งในสวนที่เปนครกูอนประจําการและครปูระจําการ  สภาพการณเหลานี้
เปนสาเหตสุําคัญที่ทําใหสถานภาพของครูตกต่ําลง (สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชล ี โพธิ์ทอง. 
2542 : 92-93) 
 ในขณะที่สถานภาพของครูโดยทั่วไปตกต่ําลงกวาสมัยกอน  สังคมไทยกลบัคาดหวัง
การแสดงบทบาทและการทําหนาที่ของครูสูงขึ้นกวาสมัยโบราณ  ฆราวาสผูทําหนาที่ครูแทน
พระสงฆในสมัยกอนมีหนาที่หลักในการสั่งสอนอบรมกลุบตุรกุลธิดา ใหอานออก เขียนได  คิด
เลขเปนและมีความประพฤติเรียบรอย  เม่ือมีการขยายการศึกษาใหเปนระบบโรงเรียนมีขนาด
ใหญขึ้น และมีจํานวนมากขึ้น  จําเปนตองมีระบบการบริหารงานและบุคคลทีเ่ปนแบบฉบับ     
ครูจึงตองทําหนาที่บริหารและจัดการในโรงเรียนเพ่ิมขึน้  ในชวงที่มีการเรงรัดพัฒนาชนบทตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  รัฐบาลคาดหวังใหครูระดับประถมศึกษาที่มีกระจายอยู
ทั่วประเทศทําหนาที่ผูทําการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชมุชนควบคูไปกับพัฒนากรดวย  
ตอมาในระยะที่แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเรื่องทรัพยากรมนุษยเปนทีย่อมรับในวงการศึกษา  
นักศึกษาในระยะ  30  ปทีผ่านมาเชื่อม่ันวา  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
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ทรัพยากรมนษุย  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ  บทบาทของครูจึงเพ่ิมขึ้นในฐานะเปน
ผูพัฒนาทรัพยากรมนุษย  รวมทั้งแนวคดิของนักบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกรโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยเริม่เปนที่ยอมรับในวงการศึกษา  ครูในฐานะสมาชิกของ
สถานศึกษาซึง่เปนองคกรรูปแบบหนึ่งจึงมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ิมขึ้นดวย  
ครูซ่ึงมีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยงัตองพัฒนาตนเอง  นอกเหนือจากการ
พัฒนาผูเรียนดวยและในกระบวนการพัฒนาบุคคลนั้น  ครูตองแสวงหาความรู  สรางองคความรู
ใหมใหทันกับความตองการของสังคมที่กาวหนาอยางรวดเร็วน้ันหมายความวา  ครูในปจจุบัน
ตองเปนนักวจัิยดวย (สมศกัดิ์  คงเที่ยง และอัญชลี  โพธิ์ทอง.  2542: 93) 
 ครูในปจจุบันมีหนาที่ความรับผิดชอบมากขึ้น  และตองแสดงบทบาทหลายดานหนาที่
และบทบาทของครูแยกกลาวไดเปน  6  ดาน ดังน้ี  (สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชล ี โพธิ์ทอง. 
2542: 94-95) 
 1. หนาที่และบทบาทดานสั่งสอนอบรม  การสั่งสอนอบรมของครูคือการใหความรูแก
ผูเรียน  ฝกฝนจิตใจผูเรียนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย  ครูมีหนาที่หลกัคือ หนาที่สั่งสอนอบรม  
ครูตองสอนใหผูเรียนมีวิชาการที่ดี  ที่ถูกตองแนนแฟน  มีความรูความสามารถและมีหลักการใน
การประกอบอาชีพได  ครูตองฝกหัดอบรมจิตใจและความประพฤตขิองผูเรียนใหรูเหตุ รูผล และ
ความผิดชอบชั่วดี  รูจักสรางสรรคตามแนวทางที่สุจริตยุติธรรม  และครูตองสั่งสอนอบรมให
ผูเรียนมีกําลังและสุขภาพสมบูรณทั้งกายและใจ  การทีค่รูจะดําเนินหนาที่และบทบาทดานนี้ได
อยางสมบูรณ  ผูสอนตองมีจิตวิญญาณความเปนครู  มีจิตใจเปนครแูท  เปนแบบฉบับ  เปนผูนํา 
และเปนที่พ่ึงที่แทจริงของศิษย  คุณสมบัตขิองครูที่แทจริงและครตูามแบบฉบบัคอื ครูที่พรอม
ดวยคุณธรรม  เชน  ความเมตตาปราณี  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเสียสละอดทน  ความขยัน
อุตสาหะพากเพียร  เปนตน  และการฝกฝนตนเองใหแตกฉานแมนยาํชํานาญในวชิาความรูและ
วิธีสอนเพื่อสามารถอบรมสั่งสอนไดอยางกระจางแจงและถูกตองสมบูรณรวมทั้งตองบําเพ็ญตน
ประพฤตตินใหอยูในระเบยีบแบบแผนทีดี่งาม  เปนแบบอยางใหแกศิษย   
 2. หนาที่และบทบาทดานการประเมินและการวัดผลการศกึษา  ครูมีหนาที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งคือ  หนาที่และบทบาทการเปนผูวัดและประเมินผล  การวัดและการประเมินผล
การศึกษานบัวันจะมีความสําคัญตอการจัดการศึกษามากขึ้น  ในการเรียนการสอนครูใช
ประโยชนจากการวัดผล  วนิิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน  ติดตามดูความกาวหนาของผูเรียน  
ตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนหรือไม  และใชปรับปรงุการเรียนการ
สอน  รวมทั้งประเมินผลการเรียนและผลการสอน  นอกจากนี้ในการบริหารการศึกษา  การวัด
และประเมินผลการศึกษายงัเปนประโยชนสําหรับผูบรหิารระดับสูงในการวัดประสทิธิภาพของ
การดําเนินงาน  การรับรองวิทยฐานะ  และการประกันคุณภาพ  ครูทุกคนจึงตองมีความรู
ความสามารถในการสรางแบบวัด  ใชแบบวัดได  พัฒนาโครงการประเมินและดําเนินการ
ประเมินผลไดอยางถูกตองสมบูรณและเปนธรรม 
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 3. หนาที่และบทบาทดานการใหคําปรึกษาแนะแนว  โดยที่ผูเรียนทีเ่ขามาในระบบ
โรงเรียน  มีความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเปนครตูองชวยเหลือชี้นําใหผูเรียนแตละคนพัฒนา
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  ความรู  ความสามารถไดเต็มตามศักยภาพของแตละคน  การให
คําปรึกษาแนะแนวเปนงานบริการอีกดานหนึ่งที่ครูจะชวยใหนักเรียนพัฒนาไปสูเปาหมายได  
โรงเรียนที่มีบริการใหคําปรกึษาแนะแนวที่ดีจะลดปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ความ
ขัดแยง  และสรางเสริมความสามัคคี  ตลอดจนคุณธรรมดานอ่ืน ๆ  รวมทั้งชวยชีนํ้าแนวทาง
การศึกษาตอ  การเลือกอาชีพ  และการปรับตวั  การใชชีวติในสังคมใหนักเรียนไดเปนอยางดี 
 4. หนาที่และบทบาทดานการบริหารและนเิทศ  ภาระหนาที่ดานการบริหารในระบบ
การศึกษาปจจุบันมีขอบขายกวางขวางในระดับชาติและนานาชาติ ระดับกระทรวง  กรม  กอง  
และระดบัโรงเรียน  ครูที่ทําหนาที่บริหารมีภาระหนาที่แตกตางกันตามตําแหนงครูที่เปนผูบริหาร
โรงเรียนหรือหัวหนาหนวยงานจะมีบทบาทในการตัดสนิใจ  วางแผน  ประสานงาน  ติดตาม
กํากับดูแล  ควบคุม  และประเมินผลการดําเนินงานสูงกวาครูทัว่ไป  ผูบริหารโรงเรียนหรือ
หนวยงาน  ตองรับผิดชอบการพัฒนางานทุกดาน  ตั้งแตงานวชิาการ  บุคลากร  อาคารสถานที่
บริเวณ  วัสดอุุปกรณ  ครุภัณฑ  งานบริการและธุรการ  งานเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกบั
ชุมชน  และเสริมสรางความเจริญใหกับสังคม  นอกจากนี้ครูยังตองทําหนาที่เปนผูนิเทศ  คือให
คําแนะนํา  ชวยเหลือและชีแ้นะใหเพ่ือนครูและผูเกี่ยวของกับการศกึษาที่ทําหนาที่สอนเกิดความ
งอกงามและมีการพัฒนางานในความรบัผิดชอบ 
 5.  หนาที่และบทบาทดานที่เกีย่วของกับชุมชน  นอกเหนือจากหนาที่และบทบาทของ
ครูในโรงเรียนทั้ง  4  ดานที่กลาวขางตนแลว  ครูยังมีหนาที่และบทบาทเวลาที่อยูนอกโรงเรียน
อีกดวย  เพราะครูเปนสมาชกิของสังคมและเพราะนโยบายการจัดการศึกษาในปจจุบันให
ความสําคัญกบัการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม  โดยการรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน  ครูตองสรางความสมัพันธอันดีกับผูปกครอง  เพ่ือใหไดความรวมมือในการสั่งสอนอบรม
นักเรียน  ตองสรางความสมัพันธอันดีกับผูนําชุมชน  เพ่ือประสานงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
 6. หนาที่และบทบาทดานที่เกีย่วกับการพัฒนาตนเอง  คุณสมบัติของการเปนครูที่ดี
ประการหนึ่งคอื  การพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ  คุณธรรม  และสุขภาพทั้งรางกาย
และจิตใจดียิ่งขึ้น  ในดานการพัฒนาความรูความสามารถ  ครูตองสวมบทบาทผูเรียน  ฝกฝน  
คนควาวิทยาการ  ในดานการพัฒนาคุณธรรมและสขุภาพกายและใจ  ครูตองประพฤติปฏบิัตติน
ใหเปนแบบอยางที่เหมาะสมและควรแกการที่คนทัว่ไปใหความเคารพยกยอง 
 กลาวโดยสรุปรวม  หนาที่และบทบาทของครูตามความคาดหวังของสังคมมีมากขึ้น  
และเปนหนาที่ที่หนัก  รวมทั้งมีอุปสรรคในการทําหนาที่  แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรง
ตําหนักในเรื่องน้ี  แตก็ทรงมีพระราชดาํริวา  ครูทุกคนตองทําหนาทีข่องตนเพื่อสรางเสริมให
บานเมืองกาวหนา  และสรางบารมีของตน  อาชีพครูเปนอาชีพที่สรางบารมี  เพราะไดสรางลูก
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ศิษยจํานวนมากใหมีความรูและเปนมนษุยที่มีประโยชนตอสังคม  ครูจึงเปนอาชีพที่ยากจะหา
อาชีพอ่ืนเทียบไดยากในการสรางอนุชนรุนหลัง  (ไกรยทุธ  ธีรตยาคนัีนท.  2531)   
   

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
   ในการที่องคกรจะสามารถธาํรงรักษาบุคลากรใหปฏิบตังิานในองคกรไดอยางมี
ความสุข  มีขวัญมีกําลังใจในการทํางาน รวมพัฒนาองคกรใหกาวหนา ไมคิดลาออก ไมขอยาย 
เปลี่ยนงาน คณุภาพชีวิตการทํางาน ที่มีพ้ืนฐานมาจากชีวติความเปนอยูที่ดี นับเปนปจจัยสําคัญ 
ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานและความผกูพันตอองคกรของบุคลากรอยางยิ่ง 
 
  5.1  ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 มีผูใหความหมายคุณภาพชีวติการทํางานไวตาง ๆ กัน  ทั้งน้ี  ขึ้นอยูกับแนวคิดใน
เรื่องการทํางานหรือในเรื่องเก่ียวกับบุคคล 
 คําวา “คุณภาพชีวติการทํางาน”  ถาพิจารณาแยกคํา  จะมาจากคํา  3  คํา  คือ 
“คุณภาพ” (Quality) “ ชีวิต”  (Life) และ  “ การทํางาน”  (Working) จากความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  พ.ศ.2525  ไดกลาวถึงคําวา  “ คุณภาพ”  หมายถึงความ
เปนเลศิที่มีปริมาณมากนอยตางกัน ลักษณะความดี ลกัษณะประจําของบุคคลหรอืสังคมหรือ
ลักษณะที่แสดงถึงผลการกระทําหรือผลของกระบวนการประกอบการที่บังเกิดผลดีเลศิ  และ
ความเปนเลศินี้วัดไดจากการเปรียบเทียบผลของการกระทํากับเกณฑมาตรฐาน  ซ่ึงแตละ
วิชาชีพไดกําหนดไว  (Froibe and  Bain.  1976: 34) 
 “ชีวติ”  หมายถึงความเปนอยู  และคําวา  “การทํางาน”  หมายถึง  การทําหนาที่เพ่ือ
ชีวติหรือความเปนอยูที่ดีเลิศ ซ่ึงวัดไดจากการเปรยีบเทียบกบัเกณฑมาตรฐานหรือตัวบงชี้ที่
กําหนดในการทํางานนั้นๆ 
 สําหรับ  Hackman and Suttle (1977: 14)  ไดใหความสําคัญและอธิบายวา คณุภาพ
ชีวติการทํางาน เปนสิ่งที่ตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบตัิงานทุกๆ  คนใน
องคการ ไมวาจะเปนระดับคนงาน  หัวหนางาน  ผูบริหารงาน หรือแมแตเจาของบริษทัหรือ
หนวยงาน การมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี นอกจากมีสวนทําใหบคุลากรพึงพอใจแลว  ยงัอาจ
สงผลตอความเจริญทางดาน อ่ืน ๆ ดังเชน  สภาพแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกิจหรือผลผลติ
ตาง ๆ  และทีส่ําคัญคุณภาพชีวติการ ทํางานจะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคการได นอกจากนี้  ยังชวยให อัตราการขาดงาน การลาออก และอุบัติเหตลุด
นอยลง ขณะที่ประสิทธิผลขององคการในแงขวัญ และกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจน
คุณภาพและปริมาณผลผลติเพ่ิมสูงขึ้น  สอดคลองกบั Huse and Cummings  (1985: 198–
200) ไดนิยามความหมายของ “คุณภาพชีวติการทํางาน” วาเปนความสอดคลองกันระหวาง
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ความสมปรารถนาหรือ  ความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธผิลขององคการ  หรืออีกนัย
หน่ึงคุณภาพชีวติการทํางานคือ ประสิทธผิลขององคการอันเนื่องจากความผาสุกในงานของ
ผูปฏิบตัิงาน เปนผลสบืเนื่องมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน ซ่ึงทําใหพนักงานมี
ความ พึงพอใจในงานนั้น ๆ  และไดอธิบายอีกวา  คุณภาพชีวติการทํางานจะสงผลตอองคการ  
3  ประการ  คือ  ประการแรก  ชวยเพิ่มผลิตผลขององคการ  ประการที่สอง  ชวยเพ่ิมพูนขวัญ 
และกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปนแรงจูงใจแกพวกเขาในการทํางาน  และประการ
สุดทาย คุณภาพชีวติการทาํงานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฎิบตัิงานอีกดวย 
 Umstot (1984: 422-423) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวติการทาํงานคอนขาง
คลุมเครือ  และกวางมาก  อยางไรก็ดีอาจสรุปหมายถึง  สิ่งที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอสภาพ
ความเปนอยูในการทํางานของแตละบุคคล  และการปรบัปรุงประสทิธิภาพขององคการ  โดย
จุดเนนของคุณภาพชีวิตการทํางาน  คือผลลัพธที่ออกมาจะสงผลโดยตรงตอพนักงานแตละคน  
กลาวคือ “งาน” สามารถทีจ่ะสงผลทําใหพนักงานรูสึกและปฏบิัติงานไดดีขึ้นอยางไร  ในขณะที่  
Ozley and Ball (เชิดชัย  คงวัฒนกุล. 2530: 120;  อางอิงจาก  Ozley and Ball. n.d.)  ได
วิเคราะหคุณภาพชีวติการทํางานใหเห็นวา  หมายถึง  กิจกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นในทุกระดับของ
องคการ  โดยวิธีการที่ทําใหศักดิ์ศรีของความเปนมนษุยและความจําเริญเตบิโต (human dignity  
and  growth)  ของพนักงานในองคการมมีากขึ้น  ทํางานดวยกันดวยความรวมมือกันอยาง
ใกลชิด การมสีวนรวมในการตัดสินใจ  การเปลี่ยนแปลงงานและทําใหเปาหมายของพนักงาน
สอดคลองกับเปาหมายขององคการ 
 Hodgetts  (1993: 192)  ไดใหความหมายไววา  คุณภาพชีวติในการทํางานหมายถึง
การออกแบบที่จะชวยปรับปรุงใหคนทํางานอยางมีความสุขและมีประสิทธผิลโดยคํานึงถึง 
 1.  ผลกระทบของงานที่มีตอพนักงานและประสิทธผิลขององคการ 
 2.  ความพึงพอใจของพนักงานตอการแกปญหาบุคลากรภายในองคการ 
 Mondy and  Noe  (1996: 45) ไดใหความหมายคุณภาพชีวติการทาํงาน  คือ
ขอบเขตทั้งหมดของปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของพนักงานในการทํางาน จากการทํางานใน
องคการนั้น ๆ  หรือระดับของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่ไดรับการสนองตอบ
ความตองการของเขาจากการทํางานนั้นเอง 
 Amold  and  Feldman  (นฤดล  มีเพียร.  2541: 12; อางอิงจาก  Amold and 
Feldman.  n.d.)  ไดใหความหมายไววาคุณภาพชีวติในการทํางาน  หมายถึง  คุณภาพของ
ความสัมพันธระหวางพนักงานและสภาพแวดลอมทุก ๆ  อยางในการทํางาน  ทั้งในเรื่องของ
บุคคล  เทคโนโลยี  และสภาวะเศรษฐกจิ  ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคลเกิดการเรียนรูและการ
พัฒนา  เพ่ือเตรียมตวัใหพรอมวาจะตองทําอะไรและทาํอยางไร  และทําใหเกิดความพึงพอใจ
และใหความสาํคัญกับการใหรางวัลแกบคุคล  ในขณะที่  Fomburn and others (นฤดล  มีเพียร.    
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2541: 12;  อางอิงจาก Fomburn and others.  n.d.) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวติการ
ทํางานไววา  ประกอบไปดวยองคประกอบอยางนอย  3  องคประกอบ  คือ 
 1.  เปนชุดของผลลัพธ  ( Outcome)  ของพนักงานแตละคน  ซ่ึงเกี่ยวของกับความ
พึงพอใจในการทํางาน  ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานและหวัหนา  อัตราการเกิดอุบัติเหตุมี
นอย 
 2.  เปนชุดของการปฏิบตัิการขององคการ  ( Organization  Practices )  ไดแกการ
บริหารแบบมีสวนรวม  การทํางานใหมีคณุคา  ระบบการใหรางวัล  และผลตอบแทนสภาพการ
ทํางานที่ดี 
 3.  เปนรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในองคการ การปรับปรุงคุณภาพชีวติการทํางาน
เปนกลยทุธในการบริหารทรัพยากรมนษุย เพ่ือใหคณุภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหดีขึ้น 
และปรบัปรุงประสิทธิผลขององคการทั้งในดานผลผลติและคุณภาพ 
 Demotte  and  Takeaway  (สุจินดา  ออนแกว. 2537: 10 – 11; อางอิงจาก  
Demotte  and  Takeaway.  1984)  ไดกลาววาแนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพชีวติการทํางานนั้นมา
จากแนวคิดของคุณภาพชีวติ ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาใหบุคคลนั้นๆ มีสภาพความเปนอยูที่ดี  
โดยใหพนักงานมีสภาพการทํางานที่ดี อยูภายใตการทํางานที่เหมาะสม  มีความปลอดภัย ไดรับ
ผลประโยชนและสิทธิต์าง ๆ  อยางยุติธรรมและเสมอภาคในสังคม และกลาวถึงคณุภาพชีวิตการ
ทํางาน หมายถึง ผลดีของงานที่จะมีผลตอพนักงาน  ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงหนวยงาน และ
ลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษเกี่ยวกบัการสงเสริม
ชีวติการทํางานในแตละบุคคล  และรวมไปถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจ
ในงานการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย 
 Davis  (1977:  53) ใหความหมายวา คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง คุณภาพของ
ความสัมพันธระหวางผูปฏบิัติงานกบัสภาพแวดลอมโดยสวนรวมในการทํางาน  โดยเนนมิติ
เกี่ยวกบัความเปนมนุษย ซ่ึงมักจะถูกละเลยจากปจจัยทางเทคนคิและปจจัยทางเศรษฐศาสตรใน
การออกแบบการทํางาน 
 Hues and Cummings  (1985: 198–200) ไดนิยามความหมายของ “คุณภาพชีวิต
การทํางาน”วาเปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของ
บุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวติการทํางานคือ  ประสิทธผิลของ
องคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบตัิงาน  เปนผลสบืเนื่องมาจากการรับรู
ประสบการณในการทํางานซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ  และไดอธิบายอีกวา
คุณภาพชีวติการทํางานจะสงผลตอองคการ  3  ประการ  คือ  ประการแรก  ชวยเพ่ิมผลติผล
ขององคการ  ประการที่สอง  ชวยเพิ่มพูนขวัญและกําลงัใจของผูปฏบิัติงานตลอดจนเปน
แรงจูงใจแกพวกเขาในการทํางาน  และประการสุดทายคุณภาพชีวติการทํางานจะชวยปรับปรงุ
ศักยภาพของผูปฏิบตัิงานอีกดวย 
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 Hackman and Suttle  (1977: 14)  เสนอวา  คุณภาพชีวติการทํางานเปนสิ่งที่
ตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบตังิานทุกๆ คนในองคการ  ไมวาจะเปนระดับ
คนงาน หัวหนางานผูบริหารงาน  หรือแมแตเจาของบริษัทหรือหนวยงาน การมีคุณภาพชีวิต
การทํางาน  ที่ดีนอกจากมีสวนทําใหบุคลากรพึงพอใจแลว  ยังอาจสงผลตอความเจริญทางดาน
อ่ืน ๆ  ดังเชน สภาพแวดลอมทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  หรือผลผลิตตาง ๆ  และที่สําคัญ
คุณภาพชีวติการทํางานจะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการได  
นอกจากนี้ยังชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออกอุบัติเหตลุดนอยลง  ขณะที่ประสิทธผิลของ
องคการในแงขวัญและกําลงัใจ  ความพึงพอใจในงานตลอดจนคุณภาพและปริมาณผลผลติเพ่ิม
สูงขึ้น 
 ติน  ปรัชญาพฤทธิ์ (2532: 266)  ไดใหความหมายคุณภาพชีวติการทํางานไววา 
หมายถึง ชีวติการทํางานทีมี่ศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาของความเปนมนุษยของ
บุคลากร  น่ันก็คือ  ชีวิตการทํางานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และ สามารถตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานที่กําลังเปลีย่นไปในแตละยุคสมัย 
 บุญแสง  ธีระภากร  (2533: 6)  ไดใหความหมายคุณภาพชีวติการทํางาน  หมายถึง 
ความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล  เพราะตางมีพ้ืนฐาน ภูมิหลัง
ลักษณะอ่ืน ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะตวั บางคนอาจสนใจที่เน้ือหาของงาน บางคนสนใจ
สภาพแวดลอมและคาตอบแทนบางคนเนนความกาวหนาในอนาคต และลักษณะอื่น ๆ  ที่
แตกตางกันออกไปมากมาย 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  บุคคลจะมีความรูสกึและรับรูในคณุภาพชีวิตการ
ทํางานตามลกัษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่แตกตางกันไป การทํางานมีผลตอการดําเนินชีวติ  
การผสมผสานระหวางงานกับชีวติใหพอเหมาะพอควร  หมายถึง  การที่บุคคลมีความรูสึกที่ดีตอ
การปฏิบตัิงาน  มีความพึงพอใจ  รูสึกม่ันคง เปนที่ยอมรบัของสังคม  สามารถสนองความ
ตองการของตนเอง  ใหรูสึกวาตนมีคุณคา  มีศักดิ์ศรี ยอมนําไปสูการดําเนินชีวติที่มีความสุข
อยางแทจริง 
 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา คุณภาพชีวติการทํางาน  หมายถึง  ทัศนคติหรือความรูสึกของ
บุคลากรซึ่งไดรับมาจากประสบการณการทํางานของเขา  ทําใหเขามคีวามพึงพอใจ  มีความสุข
ในการทํางานและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ  คุณภาพชีวติการทํางานเปนการสนองตอบความ
ตองการและความคาดหวังของบุคลากร  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอองคการและสมาชกิในรูปแบบ
ตางๆ  หากองคการใดสมาชิกมีคุณภาพชีวติการทํางานต่ํา  ยอมกอใหเกิดปญหาติดตามมา
มากมาย  ในทางตรงกันขาม  หากองคการไดดําเนินการใหบุคลากรไดมีคุณภาพชีวติการทํางาน
ที่เหมาะสมแลว  ยอมนําไปสูความพึงพอใจงานอันสงผลตอประสิทธิภาพของบุคลากรของงาน  
และขององคการได 
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 5.2  องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ในการดําเนินการโดยทั่วไป มีองคประกอบที่สําคัญหลายประการในการกําหนด
คุณภาพชีวติในการทํางาน ซ่ึงมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกบัองคประกอบไวหลายทาน  ดังน้ี 
 Hues and  Cumming  (1985: 198 – 200)  ไดวิเคราะหลักษณะคุณภาพชีวติการ
ทํางานและเสนอวาจะตองประกอบดวยลกัษณะตาง ๆ 8  ดาน  ไดแก 
 1. รายไดและผลประโยชนตอบแทนที่ยตุธิรรมและเพียงพอ (Adequate and fair 
Compensation)หมายถึง  การไดรับรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ  และสอดคลองกับ
มาตรฐานทีส่ังคมกําหนดไวและมาตรฐานของผูรับ  มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทยีบกับรายได
จากงานอื่น 
 2. สถานที่ทํางานที่ทํางานที่ถกูสุขลักษณะและปลอดภัย ( Safe and Healthy 
Environment)  หมายถึง การที่พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  สถานที่
ทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสียงตออันตราย 
 3. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของผูปฏบิัติงาน ( Development of Human 
Capacitties)  หมายถึง  การที่ผูปฏิบตัิงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจาก
งานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ทํา  โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ 
ไดแก  งานที่ใชทกัษะ  และความสามารถหลากหลายงานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบตัิ ไดแก 
งานที่ใชทักษะ และความสามารถหลากหลายงานที่มีความทาทาย  งานที่ปฏิบตัมีิความเปนตวั
ของตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวาสําคัญ 
 4.  ความกาวหนา  (Growth)  หมายถึง  การที่ผูปฏิบตัิงานมีโอกาสที่จะกาวหนาใน
อาชีพและตําแหนงมีความมั่นคงในอาชีพ 
 5.  ความสัมพันธภายในหนวยงาน (Social  Integration) หมายถึง การที่ผูปฏิบตัิงาน
เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร  มีความอบอุนเอ้ืออาทร 
ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา  ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน 
 6.  การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค (Constitutionalism) หมายถึง  การมี
ความ ยุตธิรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัตติอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิ
สวนบคุคลผูบงัคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอ
ภาคและความยุติธรรม 
 7.  ความสมดุลของชวงเวลาทีใ่ชในการทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอนมีความเปน
สวนตัว (The Total Life Space) หมายถงึ ภาวะที่บคุคลมีความสมดลุของชวงเวลาการทํางาน
กับชวง เวลาการดําเนินชีวติโดยสวนรวม มีความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวางและ
เวลาที่ใหกบัครอบครัว  มีชวงเวลาที่ไดคลายเครยีดจากภาวะหนาทีรั่บผิดชอบ 
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 8.  ความภูมิใจในองคการ (Organizational Pride)  หมายถึง ความรูสึกของพนักงาน
ที่มีความภูมิใจที่ไดปฏิบตัิงานในองคการที่มีชื่อเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชน และ
รับ  ผิดชอบตอสังคม 
 Walton  (สุพรรณา  ประทมุวัน. 2544: 14–18;  อางอิงจาก  Walton.  n.d.)  เปนผู
ศึกษาคุณภาพชีวติในแนวทางความเปนบุคคล ( Humanistic ) และสภาพแวดลอมตัวบุคคลหรอื
สังคม เรื่องสังคมขององคการที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ ผลผลติของงานและการเติบโตของ
ภาวะเศรษฐกจิที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคลในการทํางาน และ
กําหนดวาบุคคลที่มีคุณภาพชีวติการทํางานตองมีขอบงชี้ตาง ๆ ใน  8 ดาน เปนเกณฑตัดสนิ
ดังน้ี 
 1.  การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิรรม (Adequate and Fair Compensation) 
คาตอบแทนเปนสิ่งหน่ึงที่บงบอกถึงคุณภาพชีวติการทาํงานได  เน่ืองจากบุคคลทกุคนมีความ 
ตองการทางเศรษฐกิจ  และจะมุงทํางานเพื่อใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงความ
ตองการนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวติอยูรอด  บุคคลนอกจากจะสรางความคาดหมายใน
คาตอบแทนสาํหรับตนแลว  บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในประเภทของงานแบบ
เดียวกัน ดังน้ันเกณฑในการตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนที่จะบงชีว้ามีคุณภาพชีวติการทํางานนั้น
จะพิจารณาในเรื่องความเพียงพอ คือ  คาตอบแทนทีไ่ดจากการทํางานนั้น เพียงพอที่จะ
ดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม ความยตุิธรรม ซ่ึงประเมินจากความสัมพันธระหวาง
คาตอบแทนมลีักษณะงาน  พิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนที่ไดรับจากงานของ
ตนเองกบังานอื่นที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน 
 2.  สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  (Safe and Healthy 
Working Condition)  คือ ผูปฏิบตัิงานควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและ
สิ่งแวดลอมของการทํางานที่ปองกันอุบัตเิหตุ และไมเกดิผลตอสุขภาพและควรจะไดกําหนด
มาตรฐานที่แนนอนเกี่ยวกบัการคงไวซ่ึงสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพและปลอดภัย ซ่ึงเปน 
การควบคุมสภาพทางกายภาพ 
 3.  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ( Opportunity for  Continued  Growth  
and Security)  คือ งานที่ผูปฏิบตัิไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว  และการขยาย
ความสามารถของตนเองไดไดรับความรูและทักษะใหมๆ  มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อน
ตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้นในลกัษณะของคณุภาพชีวิตการทํางาน ตัวบงชี้เรื่องความกาวหนาและ
ความมั่นคงในการทํางานมีเกณฑการพิจารณา  คือ 
    3.1  มีการทํางานที่พัฒนา  หมายถึง  ไดรับผิดชอบ  ไดรับมอบหมายงานมากขึ้น 
    3.2  มีแนวทางกาวหนา  หมายถึง มีความคาดหวังที่จะไดรับการเตรียมความรู 
ทักษะเพื่อในหนาที่ที่สูงขึ้น 
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    3.3  โอกาสความสําเร็จ  เปนความมากนอย ของโอกาสที่จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จในองคการ  หรือในสายงานอาชีพอันเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน  สมาชิกครอบครัว
หรือผูที่เกี่ยวของ 
   3.4  ความมั่นคง หมายถึง  มีความมั่นคงของการวาจางและรายไดทีค่วรไดรับ 
 4.  โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง (Opportunity for Developing  and 
Using Human  Capacity) การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการทํางานนี้เปนการให
ความสําคัญเกี่ยวกับการศกึษา อบรม  การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล เปนสิ่งบง
บอกถึงคุณภาพชีวติการทํางานประการหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหบุคคลสามารถทําหนาที่โดยใชศักยภาพ
ที่มีอยูอยางเตม็ที่  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  และเม่ือมีปญหาก็จะใชการแกไขตอบสนองใน
รูปแบบการดาํเนินชีวติทีเ่หมาะสมพึงกระทําเปนผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวติการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคลนี้สามารถพจิารณาจากเรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
    4.1  ความเปนอิสระหรือการเปนตัวของตวัเอง  หมายถึง  ความมากนอยที่
ผูปฏิบตัิงานมีอิสระ  สามารถควบคุมดวยตนเอง 
    4.2  ทักษะที่ซับซอน เปนการพัฒนาจากความมากนอยของงานที่ผูปฏิบตัิไดใช
ความรูความชํานาญมากขึน้กวาที่จะปฏบิัติดวยทักษะคงเดิม  เปนการขยายขีดความสามารถใน
การทํางาน 
    4.3  ความรูใหมและความเปนจริงที่เดนชัด  คือบุคคลไดรับการพัฒนาใหรูจักหา
ความรูเกี่ยวกบักระบวนการทํางาน  และแนวทางตาง ๆ  ในการปฏบิัติ  ตลอดจนผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากแนวทางนั้นๆ  เพ่ือทําใหบุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏบิัติงาน และผลที่จะ
เกิดขึ้นอยางถกูตองและเปนที่ยอมรับ 
   4.4  ภารกิจทั้งหมดของงาน เปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ทํางานผูปฏิบตัิจะไดรับการพัฒนาใหมีการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญที่จะปฏบิัติงานนั้นได
ดวยตนเองทกุขั้นตอน  มิใชปฏิบตัิไดเปนบางสวนของงาน 
 5.  การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน  ( Social  Integration) 
    การทํางานรวมกัน เปนการที่ผูปฏิบตัิงานเห็นวาตนเองมีคุณคา  สามารถปฏิบตัิ 
งานใหประสบผลสําเร็จได  มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี  ซ่ึงเปนการเกี่ยวของกับ
สังคมขององคการธรรมชาตคิวามสัมพันธระหวางบคุคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการ
ทํางาน ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้พิจารณาไดจาก 
    5.1  ความเปนอิสระจากอคติ  เปนการพิจารณาการทํางานรวมกัน  โดยคํานึงถึง
ทักษะความสามารถ  ศักยภาพของบุคคล  ไมควรมีอคติหรือไมควรคํานึงถึงพวกพองและยึดถือ
เรื่องสวนตวัมากกวาความสามารถในการทํางาน 
    5.2  ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการหรือทีมงาน 
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    5.3  การเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกัน  คือ  ควรมีความรูสึกวาบุคคลทุกคนมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิมได 
    5.4  มีการสนับสนนุในกลุม  คือ  มีลักษณะการทํางานที่ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มี
ความเขาใจในลักษณะของบุคคล  ใหการสนับสนุนทางอารมณ  สังคม 
    5.5  มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันที่ดีในองคการมีความสําคัญ 
    5.6  มีการติดตอสือ่สารในลักษณะเปดเผย  คือ  สมาชิกในองคการ  หรือบุคคลที่
ทํางานควรแสดงความเห็น ความรูสึกของตนเองอยางแทจริงตอกัน 
 6.  สิทธิของพนักงาน  (Employee  Rights)  หมายถึง  การบริหารจัดการที่ให
เจาหนาที่ พนักงานไดมีสิทธิ์ในการปฏบิตัิตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิ์
ซ่ึงกันและกัน  หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน  บุคคลตองไดรับการเคารพในสทิธิ
สวนตัว เปนองคประกอบหนึ่งของการบงชี้คุณภาพชีวติการทํางาน  ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจาก 
    6.1  ความเฉพาะตน เปนการปกปองขอมูลเฉพาะของตนในลักษณะการปฏิบตัิ 
งานผูบริหารอาจตองการขอมูลตาง ๆ  เพ่ือการดําเนินงาน  ซ่ึงผูปฏิบตัิก็จะใหขอมูลเฉพาะที่
เกื่ยวของกับ การปฏิบตัิงาน มีสิทธิที่จะไมใหขอมูลอ่ืน ๆ ที่เปนเฉพาะสวนตวั ครอบครัว ซ่ึง   
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบตัิงาน 
    6.2  มีอิสระในการพูด  คือ  การมีสิทธิที่จะพูดถึงการปฏิบตังิาน  นโยบาย
เศรษฐกิจหรือสังคมขององคการตอผูบริหารโดยปราศจากความกลวัวาจะมีผลตอการพิจารณา
ความดีความชอบของตน 
  6.3  มีความเสมอภาค เปนการพิจารณาถึงความตองการรกัษาความเสมอภาคใน
เรื่องของบุคคล  กฎระเบียบ ผลที่พึงไดรับ  คาตอบแทน และความมั่นคงในงาน 
  6.4  ใหความเคารพตอหนาที่  ความเปนมนษุยของผูรวมงาน 
 7.  ความสมดุลระหวางชวีิตการทํางานกับชวีิตดานอ่ืน (Work and Total Life Space)  
คือ การที่บุคคลจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชวีติ
ของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 8.  ความเปนประโยชนตอสังคม  (Social Relevance of Wickliffe)  คือ กิจกรรมการ
ทํางาน ที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงจะกอใหเกิดความเพิ่มคุณคา
ความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบตัิ  เชน  ความรูสึกของกลุมผูปฏิบตัิงานที่รับรูวา 
องคการของตนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกบัผลผลติ  การกําจัดของเสีย  เทคนิค
ทางการตลาด  การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมือง  และอ่ืน ๆ 
 สิทธิโชค  วรานุสันติกลู ( 2531: 16 )  ไดกลาวถึงองคประกอบคุณภาพชีวติการ
ทํางาน 8 ประการ ดังน้ี 
 1.  คาจาง  สวัสดิการและการชดเชยที่เหมาะสม 
 2.  อนามัยและความปลอดภัยในสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
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 3.  การชวยพัฒนาศักยภาพของคนทํางาน  โดยเปดโอกาสใหไดใชทักษะและความรู
หลายอยางในการทํางาน  ซ่ึงมีผลตอการนับถือตนเอง  ความสําเรจ็จากการทํางานที่ทาทาย 
 4.  ความมั่นคงและความเจริญงอกงาม  คนงานควรไดรับงานที่สงเสริมศักยภาพของ
เขามากขึ้นกวาที่จะทําใหเขาลาหลัง  ไดงานที่เตรยีมตวัเขาสูสําหรับตําแหนงหนาที่  ซ่ึงสูงขึ้นไป
และโอกาสที่จะเจริญกาวหนา 
 5.  การทําใหคนงานสามารถมีบูรณาการกับสังคม  สงเสริมคนใหคนงานเขากับคนอ่ืน 
ๆ ในสังคมไดโดยไมมีการรังเกียจเดียดฉันท 
 6.  สอดคลองกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
 7.  ชีวติโดยสวนรวมของคนทาํงานมีความสมดุล  มีเวลาใหแกครอบครวัและเวลา
สําหรับตนเอง 
 8.  สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
 นอกจากนี้เชิดชัย  คงวัฒนกุล  (2535: 38–39)  ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับองคประกอบ
คุณภาพชีวติการทํางานไว  16  ประการ  ดังน้ี 
 1.  ความมั่นคง 
 2.  ความเสมอภาคในเรื่องคาจางและรางวลั 
 3.  ความยตุิธรรมในสถานทีท่าํงาน 
 4. ปลอดภัยจากระบบความเขมงวดในการควบคุม 
 5.  งานที่มีความหมายและนาสนใจ 
 6.  กิจกรรมและงานหลากหลาย 
 7.  งานที่มีลักษณะทาทาย 
 8.  มีขอบเขตการตัดสินใจของตนเอง 
 9.  โอกาสการเรียนรูและความเจริญกาวหนา 
 10. ผลสะทอนกลับและความรูเกี่ยวกับผลลัพธ 
 11. อํานาจหนาที่ในงาน 
 12. ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 
 13. ไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
 14. มีอนาคตที่ดี 
 15. สามารถสัมพันธตามกับสภาพแวดลอมภายนอก 
 16. มีโอกาสเลือก  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสนใจ  ความชอบ และความคาดหวงั 
 สรุปไดวา  คณุภาพชีวิตการทํางาน  มีองคประกอบทีท่ําใหผูปฏบิัตงิานเกิดความ   
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานไดหลายอยางดวยกัน  แตสามารถจําแนกออกเปน  2  ประเภทใหญ
ดวยกัน คือ  ประเภทแรกคาํนึงถึงตวับุคคลไดแก  รายไดและผลประโยชน ความปลอดภัย   
การพัฒนาขีดความสามรถ ความกาวหนา  เปนตน ประเภทที่สองเปนประเภทที่ตวับุคคลมี
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ความสัมพันธกับสังคม ไดแก  ความสัมพันธภายในหนวยงาน  การบริหารงานที่เปนธรรมและ
เสมอภาค  ความภูมิใจในองคการ เปนตน 
 
  5.3  ประโยชนของการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 Schuler and others  (สุพรรณนา  ประทมุวัน. 2544: 24–25; อางอิงจาก  Schuler 
and others. n.d.) กลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวติในการทํางาน  มีดังน้ี 
 1.  เพ่ิมความพึงพอใจในการทาํงานสูงสุด  เสริมสรางขวญัและกําลังใจใหพนักงาน 
 2.  ทําใหผลผลติเพ่ิมขึ้นอยางนอยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง 
 3.  ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นจากการที่พนักงานมีสวนรวมและสนใจงานมาด
ขึ้น 
 4.  ลดความเครียดอุบัติเหตุ และความเจบ็ปวยจากการทํางาน  ซ่ึงจะสงผลถึง 
  4.1  การลดตนทุนดานคารักษาพยาบาล รวมถึงตนทุนคาประกันดานสุขภาพ 
  4.2  การลดอัตราและการจายผลตอบแทนคนงาน  จากปริมาณของการเบกิจาย
ลดลง 
 5.  ความยืดหยุนของกําลังคนมีมาก และความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมี
มากขึ้น ซ่ึงเปนผลจากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวติในการทํางานที่ดีขององคการ 
 6.  อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้น  เน่ืองจากความนาสนใจที่มากขึ้นของ
องคการจากความเชื่อถือเรือ่งคุณภาพชีวติในการทํางานที่ดีขององคการ 
 7.  ลดอัตราการขาดงานและการเปลี่ยนพนักงาน  โดยเฉพาะพนักงานทีดี่ 
 8.  ทําใหพนักงานรูสึกสนใจงานมากขึ้น  จากการใหพนักงานมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจการใหสิทธิออกเสยีง  การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน  การเคารพสิทธิของ
พนักงาน 
  

6.  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
   6.1  ความหมายของสภาพแวดลอม 
  สภาพแวดลอม (Environment) วินัย วีระวัฒนานนท (2530: 1) ไดกลาวถึงคําจํากัด
ความตามทียู่เนสโก (UNESCO) ใหไววา สภาพแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตวัมนุษยทั้งที่
เปนธรรมชาตแิละสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และรวมทั้งสิ่งแวดลอมทางสังคมมนุษยดวย 
  สตัลท (วรรณภา ณ สงขลา. 2530: 18 ; อางอิงจาก Stahl. 1956: 386)  ไดให
ความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพแวดลอมตัวผูทํางานที่มีความ
กระทบกระเทอืนตอสุขภาพทางรางกายหรือวัตถุ (Physical Working Condition) อันครอบคลุม
ไปถึงชัว่โมงการทํางาน การหยุดพักผอน ลักษณะของงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 
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รวมทั้งสุขภาพจิต และสภาพแวดลอมที่มีความกระทบกระเทือนตอการสังคมและเศรษฐกิจ 
(Social and Economic Well – Being) ของผูทํางาน อันครอบคลุมถึงการสังสรรคกับผูรวมงาน 
การกีฬา การสันทนาการ การรองเรียน เงินเดือนหรือรายได เพราะถาสิ่งเหลานี้ไดรับการ
พิจารณาใหอยูในสถานที่เหมาะสมยอมเปนการจูงใจคนใหทํางานไดนาน 
 มอนด้ี  (มาลินี  แซเตือง. 2534: 21; อางอิงจาก Mondy. 1989: 53-55)  ไดกลาวถึง
สภาพแวดลอมในการทํางานวา หมายถึง องคประกอบตางๆ ภายในหนวยงานที่จะสงผลตอ 
การปฏิบตัิงานที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบตัิงานใหดําเนนิไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบ 
ไปดวยบรรยากาศในการทํางาน มีความอิสระความผูกพัน การมีสวนรวม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบาย วิธีการสงเสรมิการทํางานและลดความคบัของใจของผูปฏิบตัิงานโดยการ
สนองตอบตอความตองการดังกลาว ดังน้ัน แนวทางการบริหารงานบคุคลสมัยใหมจึงมุงไปที่ 
การจัดสภาพแวดลอมภายใตเง่ือนไขที่คนจะทํางานไดอยางมีความสุขใจและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งอุทิศแรงกาย แรงใจใหองคการประสบความสําเร็จ 
 จากคํานิยามของนักวิชาการตาง ๆ พอจะสรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนษุยทั้งที่มีชีวติและไมมีชวีิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มองเห็นไดและไมสามารถจะมองเห็นได เชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ ซ่ึงเปนความรับรูหรือความเขาใจที่ผูปฏิบตังิานมีตอ
หนวยงานที่เขากําลังทํางานอยูในแงตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นเปนหนวยงาน ไดแก โครงสรางของ
หนวยงาน เปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งพฤติกรรมการบริหารในแงตาง ๆ เชน การตัดสินใจ 
การใหรางวัลตอบแทนหรือลงโทษตอผูปฏิบัติงาน อันจะสงผลกระทบตอการปฏบิตัิงานหรือ
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบตัิงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานได 
   
 6.2  ความสําคัญของสภาพแวดลอม 
 พอรเตอร และสเตรยีร  (Porter and Steer. 1983: 364) ไดชี้ใหเห็นวาสภาพแวดลอม
เปนตวัแปรสําคัญในการศึกษาองคการของมนุษย ทั้งน้ี เพราะสภาพแวดลอมจะมีสวนในการ
กําหนดพฤตกิรรมของผูปฏิบัติงานในองคการ และนอกจากนี้ยังกลาววาการวเิคราะหบทบาท
ของสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ซ่ึงมีตอการปฏิบตัิงานและประสิทธิผลขององคการจะไม
สมบูรณโดยเฉพาะอยางยิ่งในแงซ่ึงมีผลกระทบตอทัศนคติและพฤตกิรรมในการทาํงาน ซ่ึงเรียก
สภาพแวดลอมภายในองคการวา “บรรยากาศขององคการ” (Organization Climate) ซ่ึงเปน
ลักษณะของสภาพแวดลอมในการทํางานในองคการ และมีผลตอพฤติกรรม (ภรณี (กีรติบตุร) 
มหานนท. 2529: 25) 
 บราวน และโมเบอรก (กนกวรรณ รวมไทย. 2530: 20; อางอิงจาก Brown and 
Moberg. 1980: 3687) ชี้วาสภาพแวดลอมในองคการมีอิทธิพลตอสมาชิกในองคการเพราะชวย
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วางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองคการตอองคประกอบตาง ๆ ขององคการซึ่งจะชวย
กระตุนใหมีทศันคติที่ดีตอองคการและความพอใจที่จะอยูในองคการ นอกจากนี้ยังเห็นวา หาก
ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการแลว สิ่งที่จะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอ่ืน 
คือ บรรยากาศองคการ เพราะบรรยากาศองคการถูกสั่งสมจากความเปนมา วัฒนธรรม กลยุทธ
ขององคการตัง้แตอดีต 
 เฮลลลีเกล และสโลคัม (กนกวรรณ รวมไทย. 2530: 20 ; อางอิงจาก Hellriegel and 
Slocum. 1974: 485-486) เห็นวานักบริหารทุกคนควรใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เพราะสภาพแวดลอมในการทํางานจะชวยใหนักบริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงไดดีขึน้ 
นอกจากนี้หากมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่สนองความพึงพอใจของผูปฏิบตังิานแลวก็จะ
ชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะบรรลุเปาหมายขององคการไดเร็วขึน้ 
 นอกจากนี้ การศึกษาสภาพแวดลอมยังทาํใหเขาใจสภาพแวดลอมของการทํางานและ
ทําใหรูจุดออนขององคการที่ผูปฏิบตัิงานไมพึงพอใจ ดังน้ัน แนวความคิดเรื่องสภาพแวดลอมจะ
ชวยใหเกิดสภาพตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  เขาใจถึงผลกระทบขององคการตอคนและบุคลิกภาพของคน บรรยากาศองคการ 
มีผลกระทบตอหนาที่ตาง ๆ ของคนในองคการ รวมทัง้ความสามารถขององคการในการเพิ่ม
ผลผลติ 
  2.  สภาพแวดลอมจะชวยในการศึกษากระบวนการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบ
ตาง ๆ ของการบริหารที่มีตอคน ตอพฤติกรรมขององคการและสขุภาพขององคการ 
 โดยสรุปจะเห็นไดวา สภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ทํางาน กลาวคือ หากผูปฏิบัติงานพอใจในสภาพแวดลอมของหนวยงานที่ตนทํางานอยูแลวเขาก็
จะรูสึกพอใจทีจ่ะทํางาน และเต็มใจที่จะทาํงานนั้นอยางเต็มความสามารถ จนทําใหงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลในที่สุด 
   
 6.3  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 สภาพแวดลอมในการทํางานที่จะกลาวถงึน้ี หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ภายใน
หนวยงานที่จะสงผลตอการปฏิบตัิงานใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบตัิงานใหดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบไปดวย บรรยากาศในการทํางาน ความมีอิสระ ความผูกพัน การมีสวน
รวม และสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย วิธกีารสงเสริมการทํางานและลดความคบัของใจของ
ผูปฏิบตัิงาน โดยการสนองตอบตอความตองการดังกลาว ดังน้ัน แนวทางการบริหารงานบุคคล
สมัยใหมจึงมุงไปที่การจัดสภาพแวดลอมภายใตเง่ือนไขที่คนจะทํางานไดอยางมีความสุขใจและ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุทศิแรงกาย แรงใจใหองคการประสบความสําเร็จ 
 นอกจากบรรยากาศที่เอ้ือตอการทํางานของบุคคลแลว ยังมีอาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก ซ่ึงหมายถึง ตวัอาคาร หองพัก หองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ 
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ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ก็มีบทบาทอยางมากตอชีวติการทํางานประจําวัน
เพราะคนเราถาไมมีความพึงพอใจในการทํางานก็จะทนทําไปเพื่อใหหมดเวลาไปเพียงวันหนึ่ง ๆ 
เทานั้น อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษาก็เปนสิ่งจําเปนและสําคัญ
เชนกัน (Castaldi. 1969: 107) ดังเชนทีว่จิิตร  วรตุบางกูร (2525: 145-177) ไดกลาวถึงการจัด
สํานักงานธุรการ ควรนึกถึงหนาที่บุคลากร ความสัมพันธของเจาหนาที่ทุกฝาย การติดตอกับ
บุคคลภายในและภายนอก ความสะดวกในการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณและการสัญจรไปมาการ
ออกแบบตกแตงสํานักงานธรุการเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะเปนสิ่งทีเ่ชิดหนาชูตาของสถาบัน 
ความชื่นชมยนิดีและความฝงใจในกิจการของมหาวิทยาลัยจะเริ่มตนจากสวนนี้ นอกจากนี้
สภาพแวดลอมในองคการควรจะสมบูรณแบบและสนบัสนุนการปฏิบตัิงานใหมากที่สุด จะตอง
คํานึงถึงความสมดุลของปจจัย ดังน้ี 
 1.  การจัดบริเวณและความงามของบริเวณ การจัดสภาพแวดลอมที่ดีและสวยงามมี
ผลดีตอจิตใจผูอยูอาศัย ทําใหมีทัศนคติทีดี่ตองานและยังสามารถลดปญหาและความกดดัน   
ตางๆ ที่เกิดขึน้ในชวีิตประจําวันได 
  2.  อุณหภูมิสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความสุขสบายทางรางกาย คือ ปจจัยที่เกี่ยวกบั
อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ในปจจุบันเราสามารถปรับระดับรอนหนาวภายในอาคารได
ตามที่เราตองการทําใหการปฏิบตัิงานไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย ไมเครียด ไมหงุดหงิด ไมทําอะไร
ผิดพลาดอยูเสมอ ไมเกิดความเบื่อหนาย 
 3.  แสง สี เสียง การมองเห็นตองใหพอเหมาะพอดีกับสภาพหองทํางาน ตองใหทั้ง
ประโยชนใชสอย ประหยัด และมีประสทิธิภาพที่จะปฏบิัติงาน 
 4.  ความปลอดภยัตองมีการตดิตั้งเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ จะตองใหไดมาตรฐานและ
ถูกตองตามหลักวชิา เพ่ือใหสะดวกในการใชของผูปฏบิัติงาน 
 สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนษุย ถาสามารถจัด
สภาพแวดลอมใหดีแลว ก็จะสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของมนุษยใหเปนไปในทางที่ดีได
โดยงาย สิ่งที่ทําใหผูปฏบิัตงิานมีทัศนคตติอการปฏิบตังิานอยางหนึ่ง ไดแก การปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน ในที่น้ีผูวิจัยไดศึกษาสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ดังน้ี ดานสิ่ง
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน ดานสัมพันธภาพกับผูบังคบับัญชา และดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน
รวมงาน 
    
 6.3.1  ดานสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  เม่ือบุคลากรมคีวามพึงพอใจในการทํางาน รักงาน สามารถที่จะทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ องคการควรจะจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบตัิงานอยางเพียงพอ
เพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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  เมธี ปลันธนานนท (2528: 119) ไดกลาวถึงการกําหนดลักษณะของสิ่งอํานวยความ
สะดวกวา ผูใชเปนผูกําหนด โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ตองพัฒนาถึงการใชประโยชน ความ
สวยงาม และงบประมาณทีใ่ชจายดวย 
 โชคดี รักทอง (2531: 171-174) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่จะทําใหบุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการทํางานและมคีวามผูกพันตอหนวยงาน ไดแก 
 1. อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะใชในสํานักงาน บุคลากรมีความรู
เหมาะสมกับงาน อุปกรณในการปฏิบตัิงานมีเพียงพอและสะดวกทีจ่ะนํามาใช ซ่ึงจะทําใหเกิด
ความคลองตวัและมีประสทิธิภาพ 
  2. เงินเดือน หนวยงานมีแนวทางเพิ่มพูนรายไดใหแกบุคลากรใหไดรับเพ่ิมขึ้นโดยการ
จัดหางานพิเศษใหทํานอกเวลาราชการ มีกฎเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบเปน
แนวทางเดียวกัน การจัดที่พักอาศัย บรกิารดานรักษาพยาบาล บรกิารดานสันทนาการ การ
สํารองเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรและคารักษาพยาบาล 
 จากงานวจัิยของ บารี (Bary. 1988: 1960-A) พบวาการแนะนําใหบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัไดรูจักใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเปนผลที่สรางความพึงพอใจในการสราง
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลขององคการ 
 
  6.3.2 ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบญัชา 
  ในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จน้ัน มิใชเกิดจากความสามารถของผูบริหารแต
เพียง ผูเดียว แตเปนผลมาจากเพื่อนรวมงานภายใตการนําของผูบังคับบัญชา เพ่ือใหไดความ
รวมมือดวยดีจากผูใตบังคบับัญชานัน้ ผูบังคับบัญชาที่ดีจะตองพยายามใชอํานาจภายใน เชน 
ความเชื่อถือศรัทธาที่ผูใตบงัคับบัญชามีตอผูบังคับบญัชามากกวาอํานาจภายนอก การสั่งงานก็
เปนเรื่องการสรางความเขาใจรวมกันที่จะทํางานมากกวาที่จะเปนการกําหนดภาระหนาที่ใหทํา
โดยไมตองออกความคิดเห็นโตแยงแตประการใด การบังคับบัญชาในโรงเรียนเปนความสัมพันธ
ระหวางผูบังคบับัญชากบัผูใตบังคบับัญชาควรเปนไปในเชิงสรางสรรค ผูบังคับบัญชามีหนาที่
ดูแลทุกขสขุของผูใตบังคบับัญชา ในขณะเดียวกันก็สรางบรรยากาศใหผูใตบังคบับัญชามีความ
กระตือรือรนที่จะทํางานใหแกหนวยงานอยางเต็มที่ การที่จะทําไดเชนนี้ ผูบังคบับัญชาคงจะตอง
ใชวธิีการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรูจักสรางน้ําใจในการทํางาน และการรูจักสรางมนุษย
สัมพันธที่ดีตอผูใตบังคับบญัชา (กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2532) 
 ฟดเลอร เซมมอร และมอฮาร (Fiedler, Chemer and Morhar. 1976: 36)  ไดวิจัย
พบวาผูบริหารและผูรวมงานที่มีความสัมพันธอันดีตอกันยอมทําใหสภาพการทํางาน การบังคับ
บัญชาของผูบริหารราบรื่น เพราะความสมัพันธจะสรางความศรทัธาตอผูรวมงานอยางดีและ 
ชวยใหผูรวมงานพึงพอใจตอสภาพการทํางานอีกดวย 
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 ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานมีความสําคญัมากที่สุดตอทัศนะของ
ผูรวมงานที่มีตอการทํางาน หากผูรวมงานมีความศรทัธาในตัวผูบรหิารและใหการยอมรับการให
ความสนับสนนุในการปฏิบตัิก็จะเปนไปดวยดี ในทางตรงกันขามหากผูบริหารไมไดรับความ
ไววางใจจากผูรวมงานก็ยอมไมไดรับความรวมมือดวยดี ทําใหผูบริหารมีความวติกกังวลงานที่
ปฏิบตัิอยูอาจลมเหลวได (Fiedler and Garcia. 1987: 52) 
 ในทํานองเดยีวกันผูใตบังคบับัญชาจะตองเรียนรูมาตรฐานการทํางานของ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหการทํางานของตนประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น การปรับตวัใหเขากับ
ผูบังคับบัญชาเปนสิ่งที่จําเปน เพราะเปนการลดความผิดพลาด วิตกกังวล ลดปญหาการบริหาร 
และชวยสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี ซ่ึงวิจิตร อาวะกุล (2528: 170-175) เสนอแนะถึงการ
สรางความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา มีดังน้ี 
 1.  เรียนรูนิสัยของผูบังคับบญัชา การเรียนรูนิสัยผูบังคบับญัชาจะนําไปสูการทํางาน
ใหถูกใจ พอใจผูบังคับบัญชาได 
  2.  ทํางานใหดี หลีกเลีย่งการประจบสอพลอ 
 3.  หาทางทําใหความคิดของผูบังคับบัญชาเกิดผล พยายามชวยปองกนัความผิดให
และหาวธิีทีถ่กูตองเปนทางออกให 
 4.  อยากอเรื่องกับเพ่ือนรวมงาน การทะเลาะเบาะแวงกันในสํานักงานยอมนําความ
เดือดรอนใจ รําคาญใจมาสูผูบังคับบัญชา ทําใหเกดิความแตกแยก งานดําเนินไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะคอยแตขัดแยงกัน ระแวงไมไววางใจกัน 
 5.  อยารบกวนผูบังคับบัญชาในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ 
 6.  อยานินทานายลับหลัง จะเปนการทําลายความสัมพันธและสรางความขัดแยง 
 7.  ใหความเคารพยกยองผูบังคับบัญชาตามฐานะ 
 8.  แสดงความขอบคุณเม่ือผูบงัคับบัญชาปฏิบัตติอเรา แสดงถึงความรูสึกสํานึกใน
บุญคุณเปนการรูคุณ มีความกตัญู เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเรากบั
ผูบังคับบัญชา 
 9.  สรรเสริญความดีของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร 
 10. อยาบนถงึความลําบากตอหนาผูบังคบับัญชา ตองคิดวาตนจะกาวหนาสูงขึ้นไป
และฟนฝาอุปสรรค งานที่ยากลําบากจะเปนโอกาสที่จะแสดงฝมือ 
 11. ลองประเมินตัวเองดูบาง เพ่ือนํามาคิดวิเคราะหประมวลเพ่ือการปรับปรุง 
   
 6.3.3 ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
 การทํางานในองคการ บุคลากรจะทํางานเปนกลุมไมมีใครทํางานคนเดียว ดังน้ัน    
ถาคนหนึ่งคนใดไมทํางานก็อาจกอใหเกิดความเดือดรอนใหคนอ่ืนดวย หรือถาคนงานคนหนึ่ง 
คนใดทํางานดีกวาคนอื่น คนงานคนอื่น ๆ ก็จะไดรับความกดดันใหทํางานใหดีขึ้นดวย ซ่ึงเปน
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กฎธรรมดาภายในกลุมเม่ือบุคคลเห็นคนอื่นทําอะไรดีกวา หรือทําไดสําเร็จก็อยากจะทําบางตาม
มาตรฐานนั้น ทั้งน้ีก็อาจเนื่องจากบุคคลมคีวามรูสึกตองการแขงขัน ในองคการทั่วไปก็
เชนเดียวกัน จะมีการแขงขนัและคอยจับตาดูวาคนอื่นเขาทําอยางไร มีความรูสึกและสนใจตอ
งานอยางไรบาง (อารี  เพชรผุด.  2530: 11)  
 การปฏิบตัิงานขององคการหรือหนวยงานจะบรรลวุตัถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
น้ัน นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการงานของบุคลากรแลว ยังเปนผลของความ 
สัมพันธอันดีของบุคลากรในหนวยงานอีกดวย ไมวาบคุลากรจะมีความรูความสามารถสูงเพียงใด
ก็ตาม ถาปราศจากความรวมมือของเพ่ือนรวมงานเสียแลวแรทํางานก็จะไมบรรลวุตัถุประสงคไป
ได ดังน้ัน เพ่ือนรวมงานจึงเปนกําลังสําคญัของเราที่จะตองใหความสนใจ การที่เราเขาใจเพื่อน
รวมงานเปนเรื่องที่จําเปน ไมเพียงเพ่ือนรวมงานระดับเดียวกันแมแตผูบริหารที่จะอยูไดนานก็
เพราะเพื่อนรวมงานสนับสนุนชวยเหลือ เพราะถาเขารกัเรา เขาจะเตม็ใจอุทิศเวลาใหเรา คงไมมี
ผูใดปฏิเสธไดเลยวา เพ่ือนรวมงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
ดังจะเห็นไดจากตัวเราเอง หากมีเพ่ือนรวมงานที่มีความรู ความสามารถ เขาใจเราเต็มที่จะ
ทํางานรวมกบัเรา จะทําใหตัวเราเกิดความรูสึกมีแรงจูงใจกําลังใจ อยากทํางานใหกับหนวยงาน
ใหกาวหนาขึน้ไป แตในทางตรงกันขาม หากเราทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงานที่ไมเขาใจกันหรอื
เกิดความรูสึกเบื่อหนายเพื่อนรวมงานขึ้นมา เราจะมีความรูสึกเบื่องานไมอยากที่จะทํางานถา
จําเปนตองทําเลี่ยงไมไดก็ทาํงานนั้นดวยความรูสึกเซ็ง ผลงานที่ออกมาจะตรงกันขามกับการ
ทํางานรวมกบัเพ่ือนรวมงานที่เขาใจกัน งานของเราก็ชวย จะเกิดความสนุกสนานในการทํางาน 
อันจะนําไปสูผลงานที่มีประสิทธิภาพ (วจิิตร  อาวะกุล. 2528-179) 
 เสถียร เหลืองอราม (2527: 206) กลาววา เพ่ือนรวมงานควรจะสรางบรรยากาศใน
การทํางานใหเปรียบเสมือนฉันทพ่ีนอง มีความรักใครกลมเกลียวกัน คอยชวยเหลอืกระตุนการ
ปฏิบตัิงานของกลุม และแนะนําชวยเหลือการงานซึ่งกันและกัน ปฏบิตัิงานตรงตอเวลาไตถาม
ทุกขสุขซ่ึงกันและกัน พูดจากันดวยความสนุกสนาน และขากบัเพ่ือนรวมงานไดเสมอจะทําให
การทํางานในองคการประสบความสําเร็จดี 
  

7.  ทฤษฎีสองปจจัย 
  เปนทฤษฎีเกีย่วกับแรงจูงใจที่ไดรับความสนใจและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย รูจัก
กันในนามทฤษฎีการจูงใจ-ค้ําจุน (The Motivation–Hygiene Theory) เฮอรซเบิรก (Herzberg. 
1959: 45-49) ไดสรางทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาถึงสาเหตุของความพอใจในงาน และความไม
พอใจในงานของวิศวกร และพนักงานบัญชีในโรงงานที่เมืองฟตสเบิรก จํานวน 200 คน โดย
วิธีการสัมภาษณในสวนทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติงาน พบวาความตองการทางดานงานของบุคคล
สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
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  กลุมแรก เฮอรซเบิรก เรียกวา “ปจจัยจูงใจ” (Motivator Factors) มีความสัมพันธ
โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานที่ทํา (Job Content) เชน ความสําเร็จของงาน การ
ยอมรับนับถือ ฯลฯ ปจจัยจูงใจทําใหบุคคลเกิดความชืน่ชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถ
ของตนเอง ถาตอบสนองปจจัยเหลานี้ของผูปฏิบตัิงานแลวจะทําใหผูปฏิบตัิงานเกดิแรงจูงใจ
ตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได ปจจัยเหลานี้ ไดแก 
 1.  ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บคุคลสามารถทํางานไดเสรจ็
สิ้นและประสบผลสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 
 2.  การไดรับความยอมรับนับถอื (Recognition) การไดรับความยอมรับนับถือจาก 
ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน กลุมเพ่ือนและบคุคลอื่นโดยทั่วไป ซ่ึงการยอมรับนับถือน้ีบางครัง้
อาจจะแสดงออกในรูปของการยกยองชมเชย 
 3.  ลักษณะของงาน (Work ltself) หมายถึง ความรูสึกที่ดีและไมดีตอลกัษณะงานวา 
งานนั้นเปนงานที่จําเจ นาเบื่อหนาย ทาทายความสามารถ กอใหเกิดความคิดริเร่ิม สรางสรรค 
หรือเปนงานที่ยากหรืองาย 
 4.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึน้จากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดขอบอยางเต็มที ่
 5.  ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
สถานะหรือตาํแหนงของบุคคลในองคการ แตในกรณทีี่บุคคลยายตาํแหนงจากแผนกหนึ่งไปยงั
แผนกหนึ่งขององคการโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือเปนเพียงการเพิ่มโอกาสใหมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น เรียกไดวา เปนการเพิ่มความรับผดิชอบ แตไมใชความกาวหนาในตําแหนง
การงานอยางแทจริง 
 กลุมที่สอง เฮอรซเบิรก เรียกวา “ปจจัยค้ําจุน” (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ
โดยตรงกับสิ่งแวดลอมภายนอกของงาน (Jop Context) เปนปจจัยทีล่ดความไมพอใจในงานอัน
จะทําใหคนทาํงานไดเปนปกติในองคการเปนเวลานาน ปจจัยเหลานีไ้มถือวาเปนสิง่จูงใจให
คนทํางานมากขึ้น แตมีสวนชวยใหการทํางานสุขสบายมากขึ้น ปองกันมิใหคนผละออกจากงาน 
ถาปจจัยน้ีไมมีงาน หรือจัดไวไมดี จะทําใหขวัญของคนทํางานไมดี (Herzgerg. 1959: 98) 
ปจจัยเหลานี้ไดแก 
 1.  เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความถึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 
 2.  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) นอกจากจะ
หมายถึง โอกาสที่บุคคลไดรับการแตงตั้งโยกยายตําแหนงภายในหนวยงานหรือองคการแลวยงั
หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และไดรับสิ่งใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่จะเอ้ือตอ
วิชาชีพของเขา 
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  3.  ความผูกพันกบัผูบังคบับัญชา (Interpersonal Relation Supervisor) หมายถึง 
การพบปะสนทนา ความเปนมิตร การเรยีนรูงานจากผูบังคับบัญชาการชวยเหลือเกื้อกูลจาก
ผูบังคับบัญชา ความซื่อสัตย ความเต็มใจรับฟงขอเสนอแนะจากลูกนอง ความเชือ่ถือไววางใจ
ลูกนองของผูบังคับบัญชา 
 4.  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relation Peers) หมายถึง การ
พบปะสนทนา ความเปนมิตร การเรียนรูงานในกลุม และความรูสึกเปนสวนหนึ่งในกลุม 
 5.  ความสัมพันธกับผูใตบังคบับัญชา (Interpersonal Relation Subordinates) 
หมายถึง การพบปะสนทนา และปฏิสัมพันธในการทํางาน ที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน 
 6.  สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง องคประกอบของสถานะอาชีพที่ทําใหบคุคล
รูสึกตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง การมีอธิสิทธิต์าง ๆ  
 7.  นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานขององคการ การใหอํานาจแกบุคคลในการใหเขาดาํเนินงานให
สาํเร็จรวมทั้งการติดตอสื่อสารในองคการ เชน การทีบุ่คคลจะตองทราบวาเขาทาํงานใหใคร น่ัน
คือนโยบายขององคการจะตองแนชัด เพ่ือใหบุคคลดําเนินงานไดถูกตอง 
 8.  สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพที่
จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน เชน แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 
รวมทั้งปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
 9.  ความเปนอยูสวนตัว (Factors in Personal Life) หมายถึง สถานการณหรือ
ลักษณะบางประการของงานที่สงผลตอชวีิตความเปนอยูสวนตวั ทําใหบุคคลมีความรูสึกอยางใด
อยางหนึ่งตองานของเขา เชน ถาองคการตองการใหบุคคลยายที่ทํางานใหม อาจจะไกลและทํา
ใหครอบครวัตองลําบาก เปนตน 
  10.  ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสกึของบุคคลทีมี่ตอความ
ม่ันคงในงาน ความมั่นคงขององคการ 
  11.  การปกครองบังคับบัญชา (Supervisor-Technical) หมายถึง ความรูสึก
ความสามารถของผูบังคับบญัชาในการดาํเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจน
ความเต็มใจหรือไมเต็มใจของผูบังคับบัญชาในการใหคาํแนะนํา หรือมอบหมายความรับผิดชอบ
ตาง ๆ ใหแก ลูกนอง 
 

 8.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   จากการศึกษาวิจัยของไทยและตางประเทศที่เกี่ยวกบัสาเหตุการยาย  ไดประมวล
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
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  8.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วุฒิพงศ  เตชะดํารงสิน  และคณะ  (2537)  ไดศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการคงอยู  
การลาออก  หรือโอนยาย  ของคณาจารยมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  ผลการศึกษา  พบวา
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการลาออกหรือโอนยายที่มีความสําคัญไดแก การมีโอกาสไดรับเงินเดือน
ที่เหมาะสมกวาเดิม  รองลงมาคือ  ความตองการอยูกับครอบครวั  การไมมีโอกาสใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่  ความไมมีอิสระในการทํางาน  แนวความคิด  และการกระทําของ
ผูบริหารระดบัสงูกวาภาควิชา  การไมมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มขึน้  ความไม
ปลอดภัยตอชวีิต  และทรัพยสิน  ความตองการมีโอกาสดูแลผูมีอุปการคุณ  และแนวความคิด
การกระทําของผูบริหารระดบัภาควชิา 
 ประทีป  โพธิค์ง (2535: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง”การวิเคราะหการขอ
ยายของขาราชการครู ในสงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก”ผลการวิจัยพบวา 
สภาพทั่วไปของขาราชการครู ที่ขอยายตางอําเภอมากกวาภายในอําเภอ เพศหญิงขอยาย
มากกวาเพศชาย สมรสแลวขอยายมากกวาโสด ปริญญาตรีขึ้นไปขอยายมากกวาต่ํากวา
ปริญญาตรี อายุราชการสูงกวา 5 ปถึง 10 ป ขอยายมากที่สุด เหตุผลและความจําเปนในการ 
ขอยายตามความคิดเห็นของขาราชการครู ปรากฏวา ขาราชการครู ใชเหตผุลในการยายกลบั
ภูมิลําเนามากที่สุด มีความพอใจผลการพิจารณายายและมีความพอใจหลักเกณฑการพิจารณา 
ครูที่ไดยายใชเหตุผลเพ่ืออยูรวมกับคูสมรส ครไูมไดยายใชเหตุผลเพื่อกลับภูมิลําเนา ควรนํา
ระยะเวลาในการทํางานในโรงเรียนปจจุบนั มาตัดสินขัน้สุดทาย ควรมีการพิจารณายายปละ     
2 ครั้ง รูสึกมีการวิ่งเตนขอยาย ครูมีความปรารถนาทีจ่ะทํางานแหงใหม ครูตองการทํางานใกล
บาน  ครูตองการขอยายอีกในปตอไป 
  อารมณ  จินดาพันธ  (2536)  ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน
ของขาราชการครูสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ผลการศึกษา  พบวา  ขาราชการ
ครูที่มีอายุนอยกวา  40  ป  มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานมากกวาขาราชการครูที่มีอายุงาน
มากกวา  40  ป  ขาราชการครูที่วุฒิสูง  (ปริญญาตรีหรือสูงกวา)  มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน
มากกวาขาราชการครูทีวุ่ฒิต่ํากวา  (ต่ํากวาปริญญาตรี)  ขาราชการครูระดับ  3  มีความตั้งใจที่
จะเปลี่ยนงานมากกวาขาราชการครู  ระดับ  5-6 
 สมดุลย ดีรัมย  (2544)  ไดศึกษาวิเคราะหเรื่อง การวเิคราะหการขอยายของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนที่ไดยายกับผูบริหารโรงเรียนที่ไมไดยาย ที่มีตอเกณฑการประเมินเพ่ือยายผูบริหาร
สถานศึกษาและผูชวยผูบรหิารสถานศึกษา ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดับุรีรัมย พ.ศ.
2542 ซ่ึงมีทั้งหมด 12 องคประกอบ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 11 องคประกอบคือ ดานอายุ
ราชการ ดานอายุการดํารงตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษาในปจจุบัน ดานเหตุผลในการขอยาย 
ดานผลการปฏิบัติงานในรอบ 10 ป  ดานคุณวุฒิของผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ดาน 
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การเปนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ตาม พ.ร.บ.หรือคณะทํางานดานบําเหน็จความชอบประจําป 
ดานการรักษาวินัย ดานลําดับของโรงเรียนที่ขอยาย ดานการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพตนเองและ
ดานความเหน็ของผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นแตกตางกันเพียงดานเดียว คือองคประกอบดาน
สภาพที่ตั้งโรงเรียนเดิม  
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน  (2531: 283-284)  ไดวิจัยเรื่องปญหา
การสูญเสียกําลังคนระดับสมองในราชการพลเรือน  พบวา  ปจจัยทีท่ําใหขาราชการพลเรือน
ลาออกจากราชการ  หรือเปลี่ยนงานใหมเรียงตามลําดบัความสําคัญ  ไดแก 
  1. ปจจัยดานรายไดและสวัสดกิาร  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสภาพการเงินไมพอใช
จายในสิ่งที่จําเปน  หรือพอใชจายแตตองประหยัดมาก  ทําใหตองลาออกจากราชการหรือ
เปลี่ยนงานใหม  และสิ่งที่จูงใจของงานใหมดีกวาก็คือ  คาตอบแทนที่ดีกวา 
  2. ปจจัยดานผูบังคับบัญชา  และการปกครองบังคับบญัชาพบวา กลุมตวัอยางรอยละ  
90 มีปญหาเกี่ยวกับผูบังคบับัญชาและการปกครองบังคับบัญชา  ทาํใหตองลาออกจากราชการ 
  3. ปจจัยดานโอกาสกาวหนาและตองการศกึษาตอ  พบวา  ลักษณะงานที่ไมกาวหนา
ไมเปดโอกาสใหพัฒนาตนเอง  ผูบังคับบญัชาไมสนับสนุนใหกาวหนาทําใหตองลาออกจาก
ราชการ 
  4. ปจจัยดานการบริหารงานของระบบราชการ  พบวา  ผูที่ไมพอใจในระบบราชการมี
อยูถึงรอยละ  90  ทําใหตองออกจากราชการ 
  ปจจัยทั้งสี่น้ีเปนปจจัยหลัก  สวนปจจัยรองที่ทําใหขาราชการตองลาออกจากราชการ  
ไดแก  นโยบายและการบรหิาร  ความยุติธรรม  สภาพการทํางาน  โอกาสในการแสดงความรู
ความสามารถ  ลักษณะของงาน  โอกาสไดริเริ่มงานใหม  ความมีอิสระในการปฏบิตัิงาน  
ระเบียบของทางราชการ  อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  การยอมรับนับถือ  
และความมั่นคงของงานใหม  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.  2531: 285) 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ไดกลาวมา  ทําใหสรุปไดวา 
 1. องคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอความตั้งใจทีจ่ะเปลี่ยนงาน  มีดังน้ี 
     1.1 ปจจัยดานบุคคล  เชน  อายุนอย  บุคลิกภาพ  ระดับตาํแหนงต่ํา 
    1.2 ปจจัยดานความพอใจในงาน  เชน  รายได  ความตองการอยูกับครอบครัว  
การมีโอกาสที่จะไดเลื่อนตําแหนง  การบังคับบัญชา  และผลตอบแทนอื่น ๆ 
    1.3 ปจจัยดานงานที่ทํา  เชน  ผลการปฏบิัตงิาน  ความมีอิสระในการทาํงาน  
แนวความคิดและการกระทาํของผูบริหารและลักษณะของงานที่ทํา 
  2. บุคคลมีความพึงพอใจในงาน  ทั้งในดานลักษณะงาน  การบังคับบัญชา  เพ่ือน
รวมงาน  การเลื่อนขั้น  เลื่อนตําแหนง  ความสําเร็จในการทํางานและรายได  ซ่ึงความพึงพอใจ
ในงานสงผลตอความตั้งใจทีจ่ะเปลี่ยนงาน 
 3. การรับรูเกี่ยวกับงานที่ทําในดานตาง ๆ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ 
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 4. ความคลุมเครอืในบทบาท  ความขัดแยงในบทบาท  และภาระงานในบทบาท  
สงผลตอความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน 
   มงคล  มีสมภพ (2529: ก-ข)  ไดทําการวจัิยเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และหัวหนาหนวยงาน  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของกรมสามัญ  ผลการวิจัย พบวา   
การบริหารงานบุคลากร ของกรมสามัญศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ การสรรหาบุคลากร  การใชและ 
การธํารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการใหบุคลากรพนจากงาน มีการปฏิบตัิอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนปญหาที่พบคือ ปญหาความลาชาของการสอบบรรจุ  และกระบวนการ 
สรรหาบุคลากรใชเวลานานเกินไปไมทนักับความตองการของโรงเรียน การพิจารณาความดี
ความชอบ  ขาดหลักเกณฑและยังไมยตุิธรรมพอ  การพิจารณายายไมเปนไปตามที่โรงเรียน
ตองการ และการยายครูบางคนไดยายไปโรงเรียนที่ไมพึงประสงค ทาํใหเสียขวัญ 
  ธนโชติ  ชนะศรี, พันตํารวจตรี  (2548:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรือ่ง ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความตองการขอโอนยายของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตาํรวจนครบาล 
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสอบสวนรอยละ 59.8 คิดวาจะโอนยาย โดยสวนใหญตองการ
โอนยายระหวางหนวยงานปฏิบตัิ แตยังอยูในสายสอบสวน รอยละ 37.07 เม่ือพิจารณาถึง
เหตุผลในการโอนยาย พบวา เหตุผลแรกคือโอนยายเพื่อตองการรายได คาตอบแทน สิทธิ
ประโยชน หรือสวัสดิการทีดี่กวาเดิม สวนคุณภาพชีวติในการทํางานโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาองคประกอบคุณภาพชวีิตในการทํางาน 6 ดาน ไดแก คาตอบแทน
สิทธิประโยชนและสวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน การพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากร ความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ ความสมดุลระหวางวิถีชวีติกับการทํางาน   
การไดรับการยอมรับจากสังคม พบวา คาตอบแทนสทิธิประโยชน และสวัสดิการกบัความสมดุล
ระหวางวถิีชวีติกับการทํางานมีคะแนนเฉลี่ยระดับต่ํา สวนองคประกอบอื่นๆ อยูในระดับ      
ปานกลาง 
 ชินภัทร  ภูมิรัตน  (2538)  ไดกลาวถึงคณุภาพการศึกษาวา  เม่ือทําการศึกษาเรื่อง
คุณภาพการศกึษาควรจะพจิารณาในเชิงระบบ  คือ  ตวัปอน  กระบวนการ  และผลผลติ  ซ่ึง
ปจจัยตัวปอนของระบบการศึกษา  รวมไดตั้งแตปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร  ความ
พรอมในดานบุคลากร  อาคารสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกอุปกรณการเรียนการสอน  และ
งบประมาณ  สําหรับดานกระบวนการนัน้ประกอบดวย  การบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  
และการวัดผลประเมินผล  สวนผลผลติจะครอบคลุมทัง้ดานบริหารและคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา  จากที่กลาวมาทุกปจจัยลวนแตสงผลตอคณุภาพการศึกษาทั้งสิ้น  โดยเฉพาะในดาน
กระบวนการคณุภาพการศึกษาจะอยูในแตละขั้นตอนของกระบวนการ  เริ่มจากการกําหนด
เกณฑของหลกัสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  ซ่ึงผลผลิตที่เกิดขึ้น
ไดแก  คุณภาพของผูเรียนซึ่งจะสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร 
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  จากแนวคิดของนักการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวา  สวนใหญจะมี
แนวความคิด ที่คลายกันและแตกตางกันบาง  แตพอจะสรุปไดวาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไดแก  ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานครู  และปจจัยดานผูบริหาร
โรงเรียน  อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน  เปนตวัแปรที่สําคัญอีกตวัแปรหนึ่ง  ทัง้น้ีเพราะ
งานวิจัยหลายฉบับชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางประสทิธิผลของโรงเรียนกับอัตราสวนระหวาง
ครูตอนักเรียนดังเชน  งานวิจัยของอุมาพร  หลอสมฤดี  (2527)  ที่พบวาอัตราสวนระหวางครู
ตอนักเรียนมีความสัมพันธกับคุณภาพทางการศึกษา  ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอที่
มีความหนาแนนของประชากรตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับมนัส  ภาคภูมิ  และบุญจง  เรืองสะอาด  
(2527: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาพบวาอัตราสวนระหวางครตูอนักเรียน  (ซ่ึงสัมพันธในทางลบ)  มี
ความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอที่มีขนาดตางกัน  และ
จากการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ  (2523: 178-195)  ในเรือ่ง
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน  พบวาตัวแปรอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน  
อัตราสวนระหวางครตูอนักเรียน  จํานวนนักเรียน  จํานวนครู  มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  และมัธยมศึกษาปที่ 3  สําหรับในระดบั
ประถมศึกษา  ชํานาญ  เงินทอง  (2521)  ศึกษาวิจัยพบวาการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีปญหาในดานครูมีชั่วโมงสอนมากเกินไป  รับผิดชอบนกัเรียนตอหอง
มากเกินไป  นอกจากนี้  ศิริชัย  ชินะตังกูร  (2527)  ไดวิเคราะหหาอัตราสวนระหวางครตูอ
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาทีเ่หมาะสมพบวาอัตราสวนโดยเฉลี่ยระหวางจาํนวนครตูอ
นักเรียนทั้งประเทศ  มีคาเทากับ  1:21  และเสนอแนะวา  อัตราสวนระหวางครตูอนักเรียน
สําหรับโรงเรยีนประถมศึกษาที่นาจะมีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  ชวงระหวาง  21-33  คน 
 
 8.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   สําหรับงานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกบัการวิเคราะหสาเหตุและความจําเปนในการ
ยายของขาราชการครูไมมี แตมีผูวิจัยเรื่องที่ใกลเคียงกนัและนาสนใจพอที่จะศึกษาได ดังน้ีคือ 
   โรสซาโน  (Rossano. 1985:  2530 - A)  ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกบัความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนงานของบุคลากรในศนูยความรวมมือในเขตเทศบาลรฐัโอไฮโอพบวา  บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตัิงานต่ํามีความตั้งใจทีจ่ะเปลี่ยนงานสูง  และยังพบวาความพึงพอใจขึ้นอยูกับรายได  
ลกัษณะของงาน  และเพ่ือนรวมงาน 
   อเลกซานเดอร  (Alexander.  1986: 1935 - A)  ไดศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนงาน
ของครูอาชีวศกึษา  ความสมัพันธของงาน  และความพึงพอใจในงาน  พบวาครูทีล่าออกจาก
งานสวนใหญเปนสุภาพสตรอีายุนอยที่แตงงานแลวแตไมมีบุตร  และกลุมครูประเภทนี้ไมมีความ
พึงพอใจตองานที่ทํา 
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   เมอรเรย  (Murray.  1988: 3225-A)  ไดศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
ที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน  และการเปลี่ยนงานของพยาบาลในโรงพยาบาลนวิเจอรซี  
พบวาองคประกอบของความพึงพอใจในงานของพยาบาลไดแก  ความสัมพันธระหวางบุคคล  
ความกาวหนาของงานที่ทํา  การเขาใจงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  และพบวา  บุคลิกภาพ
และความหลากหลายของงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายมีความสมัพันธกับการคงอยูหรือ
การเปลี่ยนงานของพยาบาลอีกดวย 
   ไฮท  (Haigh.  1989: 695-A)  ไดศึกษาความพึงพอใจในงานและการเปลี่ยนงานของ
พลตํารวจในเมืองคอนเนกติคัท  พบวาความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปของพลตํารวจ  จะสัมพันธ
กับความตองการของบุคคล  ตามทฤษฎีของมาสโลว  (Maslow)  ซ่ึงความตองการความมั่นคง
ปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่สุด  และความพงึพอใจในงานยังสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  ลักษณะของ
งานที่ทํา  เขาไมมีความพึงพอใจตอโอกาสที่จะกาวหนา  การเลื่อนตาํแหนง  และการควบคุมใน
การปฏิบตัิงาน  ความไมพึงพอใจตอปจจัยเหลานี้จะสมัพันธกับความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานอยางมี
นัยสําคัญ 
  ลินสตรอม  (Lindstrom. 1989: 1160-A)  ไดศึกษาความพึงพอใจในงานของ
ศึกษาธิการ  ความพึงพอใจของคณะกรรมการ  และผลของการเปลีย่นงานของศกึษาธิการ  
พบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางความพึงพอใจในงานกับประเดน็ปญหาที่
เกี่ยวกบับทบาทของศึกษาธิการ  และผลการวิจัยยังพบวาศึกษาธิการที่เปลีย่นงานบอย ๆ มี
ความพึงพอใจในงานแตกตางกับศกึษาธิการที่ยังอยูในตําแหนง 
  แบคคาแรค และแบมเบอรเกอร  (Bacharach and  Bamberger. 1990: 316 - 344)  
ไดศึกษาความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานของครูชั้นประถมและมัธยม  ในรัฐนิวยอรคจํานวน 3,200 คน  
พบวา  สหสัมพันธระหวางความตั้งใจที่จะเปลีย่นงานกบัความพอใจในงานของครูประถมเทากบั 
-.30 และครูมัธยมเทากบั  -.46 
  เฮอรร่ิง  (Herring. 1985: 2147-A)  ไดศกึษาความพึงพอใจในงานทีส่ัมพันธกับการ
เปลี่ยนงานของลูกจางโดยใชแบบสอบถาม  JDI  พบวาการเปลี่ยนงานเกิดจากความไมพึงพอใจ
ในงานดานการมีโอกาสเลื่อนตําแหนง  และรายได 
  อีเทล  (Eitel. 1989: 24)  ไดศึกษาความพึงพอใจในงานกับการเปลีย่นงานของครสูอน  
แอโรบิค  ในโครงการพัฒนาสุขภาพในเมอืงวอชิงตัน  พบวา  ครูสอนแอโรบิคจะเปลี่ยนงานโดย
เฉลี่ยทุก  1.25  ป  ซ่ึงมากกวาเกณฑปกติ  ถึง  4.6  เทา  และพบวา  ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการยึดม่ันในอาชีพ  เงินเดือน  ผลตอบแทนอื่น ๆ  และ
สถานภาพของอาชีพ 
  คูเปอร  และคนอื่น ๆ  (Cooper  and  others.  1979: 117 - 125)  พบวาคุณลักษณะ
สวนตัว  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับของวิชาชีพ  มีอิทธิพลตอความพงึพอใจในงาน  ความพึง
พอใจจะเพ่ิมขึน้ตามอายุ  ปจจัยภายนอก  ไดแก  เงินเดือน  ความมั่นคง  โอกาสการเลื่อนขั้น  
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เลื่อนตําแหนง  มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานและไดคนพบอีกวาความพึงพอใจในงานมีชวง
วางลําดับชั้น  (Hierarchy gab)  ผูจัดการมีความพึงพอใจในงานมากกวาคนงานรายชั่วโมง 
 จากการศึกษาและวิจัยของพอรเตอรและเสตียร  (Porter and Steers. 1975)  ได
ชี้ใหเห็นวาความสําคัญของความพึงพอใจในงาน  เปนองคประกอบที่มีผลตอการเปลี่ยนงานและ
การขาดงาน  ดังน้ี 
 1.  ความพึงพอใจในงานเปนตวัทํานายการลาออกจากงาน  ผูปฏิบตัิงานสวนมาก
เปลี่ยนงานเนือ่งมาจากความไมพอใจในงาน  และไมสามารถไดรับในสิ่งที่คาดหวัง 
  2.  คาจางและการใหความดีความชอบ  เปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนงาน 
 3.  แบบของการนิเทศงาน  (supervisory  style)  เปนองคประกอบสาํคัญตอการ
เปลี่ยนงาน ผูปฏิบตัิงานจะชอบหัวหนางานที่มีลักษณะเปนมิตร  รูจักชมเชยการปฏิบตัิงานและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 4.  ขนาดของหนวยงาน  จะมีผลตอการเปลี่ยนงาน  และการขาดงาน  หนวยงาน
ขนาดเล็กจะไมพบปญหาการหยุดงานและการเปลีย่นงานมากนัก 
 5.  การขาดความพึงพอใจในเพื่อนรวมงาน  จะมีความสัมพันธอยางสูงกับการเปลีย่น
งาน 
 6.  การเปลี่ยนงานจะมีความสัมพันธกับความไมพึงพอใจในงาน  ลักษณะงานนั้นจะ
เปนแนวทางที่สนองความตองการของผูปฏิบตัิงานและความพึงพอใจ  รวมทั้งความคับของใจ
และความขัดแยงภายในบคุคลดวย 
 7.  ความซ้ําซากของงาน  ความรูสึกไมอิสระ  และการไมไดรับผิดชอบ  จะสัมพันธกับ
การเปลี่ยนงานและการหยดุงาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การยายของขาราชการครู 
สัมพันธกับองคประกอบตางๆ ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุและ
ความจําเปนในการยายของขาราชการคร ูเพ่ือเปนแนวทางในการธํารงรักษาขาราชการครู อันจะ
สงผลถึงประสทิธิภาพการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่มีตอเยาวชน ซ่ึงถือเปนรากฐาน
สําคัญของการพัฒนาประเทศชาตติอไป 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3  ครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากร   
 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือขาราชการครูผูสอน สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา กาญจนบุรี เขต3   
 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือขาราชการครูผูสอน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
กาญจนบุรี เขต3  ป 2549  ที่ขอยาย จํานวน 145  คน  
 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสราง
และพัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถามของ ประทีป  โพธิ์คง (2535) และ สมดุลย  ดีรัมย (2544) ซ่ึง
แบงออกเปน 3 ตอน 
 ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  
เพศ  อายุ ประสบการณทํางาน  การสมรส และลักษณะการยาย   
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุในการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานการทํางาน จําแนกเปน ดานผูบริหาร ดาน
ภาระงาน ดานผูรวมงานและดานสถานที่ จํานวน 40 ขอ  
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 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุในการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานเหตุผลสวนตัว จําแนกเปน ดานครอบครัว 
ดานสุขภาพ และดานคาใชจาย จํานวน 30 ขอ 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรต (Rating  Scale) เกณฑ
การใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
  

3.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามขาราชการครูที่ยื่น    
คํารองขอยาย ใหครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดเกีย่วกับสาเหตกุารยาย ของขาราชการคร ู
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว แบบสอบถามสาเหตุใน
การยาย  โดยคํานึงถึงการใชสํานวนภาษา     ขอคําถาม เพ่ือความเขาใจระหวางผูถามและ
ผูตอบ 
 2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกีย่วของกับวธิกีารสรางแบบสอบถามแบบ 
 3. กําหนดขอบขาย นิยาม สิ่งที่ตองการวัดและศึกษาเนื้อหาที่จะใชในการสราง 
แบบสอบถาม 
 4. สรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุในการยายของขาราชการครู  สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  โดยพัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถามของ ประทีป  โพธิ์คง 
(2535) และสมดุลย  ดีรัมย (2544) ใน 2 ดาน คือดานการทํางานและดานเหตุผลสวนตัว 
 5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาความ
ถูกตองครบถวนตามขอบเขตที่กําหนดและตรวจสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 
 6. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  ไปใหผูเชี่ยวชาญ  4  ทาน  ชวยตรวจสอบโครงสราง
เน้ือหาและแกไขขอบกพรองตางๆแลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะ สําหรับรายละเอียดที่ใชใน
การตรวจสอบความชัดเจน และความครอบคลุมนิยามตัวแปร ตรวจสอบขอคําถามแตละขอวาวดั
ตามนิยามหรือไม ภาษาชัดเจนหรือไม มาตราวัด (Scale) ที่ใชเหมาะสมหรือไม โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเนื้อหาในขอคําถามกับวัตถุประสงค  IOC  (Index  of Item Objective 
Congruence) 
 7. ประมวลความเห็นจากผูเชีย่วชาญทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถามแลวมาปรับปรุง 
นํามาใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณา 
 8. นําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out)  
กับขาราชการครูที่ขอยาย อําเภอพนมทวน อําเภอบอพลอย อําเภอเลาขวัญ อําเภอหนองปรือ 
อําเภอหวยกระเจา อําเภอทามะกา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 
30 คน เพ่ือเปนการตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)  
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 9. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาหาคารายดาน และคาความเชื่อม่ัน  ไดคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ .9558 
  10. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไปใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือขอความรวมมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ขอความอนุเคราะหจาก  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  
เขต 3 เพ่ือขอความรวมมือจากขาราชการครู สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ใน
การตอบแบบสอบถาม 
 3.  สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เปนประชากร โดย
ขอความรวมมือใหตอบแบบสอบถาม  โดยผูศึกษาวิจัยสงและติดตามเก็บแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง ไดแบบสอบถามจํานวน 105 ฉบับ จากจํานวนประชากร 145 คน คิดเปนรอยละ 72.42 
 

5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด  มาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ตรวจใหคะแนนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในแตละตอน เพ่ือนําคะแนนที่ได 
ไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร   
 3. วิเคราะหขอมูลสวนตัวของขาราชการครูที่ขอยาย สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  วิเคราะหดวยคารอยละ (Percentage) นําเสนอขอมูลในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
 4. วิเคราะหขอมูล สาเหตุในการยายของขาราชการครสูังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดวยการหาคาเฉลีย่ (Χ )   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  รายขอ  รายดาน และโดยรวม  โดยอาศัยการแปลความหมายคาเฉลี่ย เปรียบเทยีบ
กับเกณฑ  ดังน้ี 
   ระดับความเปนจริงมากที่สุด 5 หมายถึง ระดับสาเหตุการยายมากที่สุด  ให 5 คะแนน 
 ระดับความเปนจริงมาก       4 หมายถึง ระดับสาเหตุการยายมาก       ให 4 คะแนน 
 ระดับความเปนจริงปานกลาง3 หมายถึง ระดับสาเหตกุารยายปานกลาง ให 3 คะแนน 
 ระดับความเปนจริงนอย       2 หมายถงึ ระดับสาเหตุการยายนอย       ให 2 คะแนน 
 ระดับความเปนจริงนอยที่สุด 1 หมายถึง ระดับสาเหตุการยายนอยทีสุ่ด  ให 1คะแนน 
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คาเฉลีย่ชวงการใหคะแนน ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึงระดับสาเหตุการยายมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับสาเหตุการยายมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับสาเหตุการยายปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับสาเหตุการยายนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับสาเหตุการยายนอยที่สุด 

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
   1.1  คารอยละ (Percentage)   
  1.2  คาเฉลี่ย (X) 
  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (Standard  deviation)    
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  หาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index  of Item Objective Congruence) 
  2.2  หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coeffcient) 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน  
(t-test for independent samples) สําหรับทดสอบสมมติฐานขอ 1 และขอ 5  
  3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับ
ทดสอบสมมตฐิาน ขอ 2 ขอ 3 และ ขอ 4   
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย เรือ่ง การศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการคร ู
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดย
กําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณตาง ๆ แทนความหมายดังตอไปน้ี 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตวัอยาง 
           Χ   แทน คาเฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 t  แทน คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 SS  แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS แทน คาเฉลีย่ของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of 

Square) 
 F  แทน คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
 df  แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกดัสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลในการศึกษา
คนควาครั้งน้ี  แบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทัว่ไปของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 
          ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานการทํางาน และดานเหตุผลสวนตวั 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบสาเหตุการยายของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามสถานภาพของบุคคล และลักษณะการยาย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคํา
บรรยายรายละเอียด ปรากฏดังตาราง  1 – 20  ดังน้ี  
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของขาราชการคร ู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่เปนกลุมตวัอยางในการศึกษาครั้งน้ี จําแนกตาม เพศ อายุ       
ประสบการณทํางาน สถานภาพ และลักษณะการยาย ปรากฏผลดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทัว่ไป ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ       

ประสบการณทํางาน สถานภาพ และลักษณะการยาย 
 

ขอมูลทัว่ไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 
           รวม 

 
34 
71 

105 

 
32.40 
67.70 

100.00 
2.  อายุ 
     นอยกวา 36 ป 
     36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป 
     ตั้งแต 46 ปขึ้นไป 
               รวม 

 
35 
35 
35 

105 

 
33.30 
33.30 
33.30 

100.00 
3.  ประสบการณทํางาน 
     นอยกวา 12 ป 
     12 ปขึ้นไป ถึง23 ป 
     ตั้งแต 23 ป ขึ้นไป 
               รวม 

 
34 
33 
38 

105 

 
32.40 
31.40 
36.20 

100.00 
4. สถานภาพ 

โสด 
สมรส 
หมาย/หยาราง 
          รวม 

 
30 
58 
17 

105 

 
28.60 
55.20 
16.20 

100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขอมูลทัว่ไป จํานวน รอยละ 

5. ลักษณะการยาย 
ยายภายในเขตพื้นที ่
ยายตางเขตพ้ืนที่ 
         รวม 

 
38 
67 

105 

 
36.20 
63.80 

100.00 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูล จากตาราง 1 ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กาญจนบุรี เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 105 คน เปนเพศชาย จํานวน 34 คน คิดเปน 
รอยละ32.40  เปนเพศหญิง จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 67.70  อายุนอยกวา 36 ป จํานวน 
35 คน    คิดเปนรอยละ 33.30 อายุ 36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 33.30 
อายุตั้งแต 46 ปขึ้นไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 33.30 ประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป 
จํานวน 34 คน  คิดเปนรอยละ 32.40  ประสบการณทํางาน 12 ปขึ้นไป ถึง23 ป จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 31.40 ประสบการณทํางานตั้งแต 23 ป ขึ้นไป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
36.20 สถานภาพโสด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 28.60 สถานภาพสมรส จํานวน 58 คน  
คิดเปนรอยละ 55.20  สถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 16.20  ลักษณะ
การยาย ยายภายในเขตพืน้ที่ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 36.20 ยายตางเขตพื้นที่ จํานวน 
67 คน คิดเปนรอยละ 63.80 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานการทํางาน และดานเหตุผลสวนตวั โดยการหาคาเฉลีย่ และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลปรากฏดังตาราง  2  
 
ตาราง 2 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดาน 
 

สาเหตุการยาย Χ  S.D. ระดับ 

1. ดานการทํางาน 
  ดานผูบริหารสถานศึกษา 
  ดานภาระงาน 
  ดานผูรวมงาน 
  ดานสถานที่ทํางาน 
                    รวม 

 
2.56 
2.55 
1.85 
2.60 
2.39 

 
1.23 
  .93 
  .76 
  .83 
  .72 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอย 

ปานกลาง 
นอย 

2. ดานเหตุผลสวนตวั 
  ดานครอบครัว 

       ดานสุขภาพ 
       ดานคาใชจาย 
                         รวม 

 
2.79 
2.06 
2.67 
2.51 

 
     1.06 

  .90 
1 .05 
  .83 

 
ปานกลาง 
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

โดยรวม 2.44 .67 นอย 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 2 พบวาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานการทํางาน มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูใน
ระดับนอย เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานภาระงาน ดานสถานที่
ทํางาน  มีสาเหตุการยาย อยูในระดับปานกลาง ดานผูรวมงาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับนอย 
เม่ือพิจารณาสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัว มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง  
เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีสาเหตุการยายดานครอบครัว ดานคาใชจาย อยูในระดับปานกลาง 
ดานสุขภาพ มีสาเหตุการยายอยูในระดับนอย  
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 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทยีบสาเหตุการยายของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  รายดานและโดยรวม จําแนกตามสถานภาพของบุคคล และ
ลักษณะ การยาย ผลปรากฏดังตาราง  3 – 19  

 

ตาราง 3  การเปรียบเทียบคาเฉลีย่สาเหตุการยายของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่                 
    การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามเพศ  

 

ชาย (n=34) หญิง (n=71) 
สาเหตุการยาย 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
t 

1. ดานการทํางาน 
    ดานผูบริหารสถานศึกษา 
    ดานภาระงาน 
    ดานผูรวมงาน 

         ดานสถานที่ทํางาน 
                  รวม 

 
2.53 
2.68 
2.06 
2.74 
2.50 

    
  1.05 
    .80 
   .78 
   .79 
   .65 

 
2.57 
2.49 
1.74 
2.53 
2.33 

       
 2.57 
  .98 
  .73 
  .84 
.75 

   
    .17 
    .97 
  2.04* 
  1.20 
  1.11 

2. ดานเหตุผลสวนตวั 
    ดานครอบครัว 

         ดานสุขภาพ 
         ดานคาใชจาย 
                  รวม 

 
2.93 
2.13 
2.72 
2.50 

   
1.03 
 .84 
1.00 
 .79 

 
2.73 
2.02 
2.65 
2.46 

  
1.08 
  .93 
1.08 
  .85 

   
   .91 
   .58 
   .31 
   .73 

โดยรวม 2.54 .60 2.39 .70 1.07 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.05 
  
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 3 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตาม เพศชายและเพศหญิง มีสาเหตุการ
ยายโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูรวมงานมีสาเหตุการยายแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยเพศชายมสีาเหตุการยายดานผูรวมงาน มากกวา
เพศหญิง ดานอ่ืนๆ พบวาไมแตกตาง  
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ตาราง 4   การเปรียบเทียบคาความแปรปรวนสาเหตกุารยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ ดานการทํางาน  

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 4 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ ดานการทํางาน มีสาเหตุการ
ยายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาดาน
ภาระงาน มีสาเหตุการยายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ดานสถานที่ทํางาน   
มีสาเหตุการยายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิที่ระดับ .05  ดานอ่ืนๆ พบวาไมแตกตาง  
จึงดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไปดวยวิธีการของ เชฟเฟ ไดผลการวิเคราะห ดังตาราง 5 - 7 
 

สาเหตุการยาย 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานการทํางาน      
ดานผูบริหารสถานศึกษา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

    2 
102 
104 

   8.32 
 149.01 
 157.33 

4.161 
1.46 

2.84 

ดานภาระงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
102 
104 

 9.33 
81 

90.33 

4.66 
 .79 

5.87** 

ดานผูรวมงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
102 
104 

   1.65 
58.86 
60.52 

.82 

.57 
1.43 

     ดานสถานที่ทํางาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
102 
104 

  5.37 
66.57 
71.94 

2.68 
 .65 

4.11* 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
102 
104 

  4.20 
50.72 
54.93 

2.10 
  .49 

4.22* 
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ตาราง  5   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูสาเหตุการยาย ของขาราชการครู สังกดัสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามอายุ ดานการทํางาน  
 

นอยกวา 36 ป 
36 ปขึ้นไป 
ถึง 46 ป 

ตั้งแต 46 ป 
ขึ้นไป อายุ __ 

X 
2.13 2.62 2.42 

นอยกวา 36 ป 2.13 -    .48*   .29 
36 ปขึ้นไป ถงึ 46 ป 2.62  -   .19 
ตั้งแต 46 ป ขึน้ไป 2.42   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.05 
 

ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 5 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ มีสาเหตุการยายดานการ
ทํางาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  โดยขาราชการครูที่มีอายุ 36 ปขึ้น
ไป ถึง 46 ป มีสาเหตุการยายดานการทํางาน มากกวา ขาราชการครูที่มีอายุนอยกวา 36 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ.05  

 
ตาราง  6 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต 
    พ้ืนที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 จําแนกตามอายุ ดานภาระงาน  
 

นอยกวา 36 ป 
36 ปขึ้นไป 
ถึง 46 ป 

ตั้งแต 46 ป 
ขึ้นไป อายุ __ 

X 
2.16 2.88 2.61 

นอยกวา 36 ป 2.16 -    .72*   .45 
36 ปขึ้นไป ถงึ 46 ป 2.88  -   .27 
ตั้งแต 46 ป ขึน้ไป 2.61   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.05 
 

ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 6 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ มีสาเหตุการยายดานภาระงาน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยขาราชการครทูี่มีอายุ 36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป 
มีสาเหตุการยายดานภาระงาน มากกวา ขาราชการครทูี่มีอายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05  
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ตาราง  7 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูสาเหตุการยาย ของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขต 
    พ้ืนที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 3  จําแนกตามอายุ ดานสถานที่ทํางาน  
  

นอยกวา 36 ป 
36 ปขึ้นไป 
ถึง 46 ป 

ตั้งแต 46 ป 
ขึ้นไป อายุ __ 

X 
2.53 2.90 2.36 

นอยกวา 36 ป 2.53 -    .37*   .16 
36 ปขึ้นไป ถงึ 46 ป 2.90  -    .54* 
ตั้งแต 46 ป ขึน้ไป 2.36   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
 

ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 7 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ มีสาเหตุการยายดานสถานที่
ทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  โดยขาราชการครูที่มีอายุ 36 ปขึ้นไป 
ถึง 46 ป มีสาเหตุการยายดานสถานที่ทํางาน มากกวา ขาราชการครูที่มีอายุตั้งแต 46 ป ขึ้นไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ.05  
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ตาราง 8   การเปรียบเทียบคาความแปรปรวนสาเหตกุารยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามอายุ ดานเหตุผลสวนตวั   
 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 8 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ ดานเหตุผลสวนตวั มีสาเหตุ
การยายโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา สาเหตกุารยายดานอ่ืนๆ            
ไมแตกตางกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุการยาย 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานเหตุผลสวนตวั      
 ดานครอบครัว ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

    2 
102 
104 

 3.63 
 114.58 
 118.22 

1.81 
1.12 

1.61 

      ดานสุขภาพ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
102 
104 

  3.77 
82.05 
85.83 

1.88 
  .80 

2.34 

      ดานคาใชจาย ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

     2 
102 
104 

  2.12 
 114.04 
 116.16 

1.06 
1.11 

 .95 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
102 
104 

 2.20 
70.33 
72.54 

1.10 
 .69 

1.60 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบคาความแปรปรวนสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกดัสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานเหตุผลสวนตัว  
 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 9 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานเหตุผล
สวนตัว มีสาเหตุการยายโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา สาเหตกุารยายดาน
อ่ืนๆ ไมแตกตางกัน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุการยาย 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานเหตุผลสวนตวั      
 ดานครอบครัว ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

2 
102 
104 

3.17 
115.04 
118.22 

1.58 
1.12 

1.40 

      ดานสุขภาพ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

4.57 
81.25 
85.83 

2.28 
.79 

2.87 

      ดานคาใชจาย ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

.19 
115.97 
116.16 

9.61 
1.13 

.08 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

1.77 
70.77 
72.54 

.88 

.69 
1.27 
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ตาราง 10    การเปรียบเทยีบคาความแปรปรวนสาเหตุการยายของขาราชการคร ูสังกัด 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3   จําแนกตามประสบการณทํางาน 
     ดานการทํางาน  
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.05 
      ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 
 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 10  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน มีสาเหตุการ
ยายดานการทํางาน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา ดานผูบริหารสถานศึกษา  มีสาเหตุการยายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 และดานภาระงาน มีสาเหตุการยาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จึงดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไปดวยวิธีการของ เชฟเฟ ไดผลการวิเคราะหดังตาราง 11 - 
13 

สาเหตุที่การยาย 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานการทํางาน      
ดานผูบริหารสถานศึกษา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

2 
102 
104 

11.86 
145.47 
157.33 

  5.93 
   

1.42 

4.15* 

ดานภาระงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

10.92 
79.41 
90.33 

5.46 
.77 

 7.01** 

ดานผูรวมงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

3.21 
57.30 
60.52 

1.60 
.56 

2.86 

     ดานสถานที่ทํางาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

.62 
71.32 
71.94 

.31 

.69 
.44 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

5.13 
49.79 
54.93 

2.56 
.48 

5.26** 
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ตาราง 11  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูสาเหตุการยาย ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานการทํางาน  
 

นอยกวา12 ป 
12 ปขึ้นไป  
ถึง 23 ป 

ตั้งแต 23 ปขึน้ไป ประสบการณทํางาน 
 

__ 
X 

2.13 2.42 2.62 
นอยกวา12 ป 2.13 -  .27   .53* 
12 ปขึ้นไป ถงึ 23 ป 2.42  -   .25 
ตั้งแต 23 ปขึน้ไป 2.62   - 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่05 
 

 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 11  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน มีสาเหตุการ
ยายดานการทํางานโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยขาราชการครู
ที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานการทํางาน มากกวา ขาราชการ
ครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป 
 
ตาราง 12  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูสาเหตุการยาย ของขาราชการครู สังกดัสํานักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานผูบริหารสถานศึกษา 
  

นอยกวา12 ป 
12 ปขึ้นไป  
ถึง 23 ป 

ตั้งแต 23 ปขึน้ไป ประสบการณทํางาน 
 

__ 
X 

2.15 2.52 2.96 
นอยกวา12 ป 2.15 -  .37   .81* 
12 ปขึ้นไป ถงึ 23 ป 2.52  -   .43 
ตั้งแต 23 ปขึน้ไป 2.96   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.05 
  

 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 12  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน มีสาเหตุการ
ยายดานผูบรหิารสถานศึกษา แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยขาราชการ
ครูที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 23 ปขึน้ไป มีสาเหตกุารยายดานผูบริหารสถานศึกษา มากกวา 
ขาราชการครทูี่มีประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป 
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ตาราง 13   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูสาเหตุการยาย ของขาราชการครู สังกดัสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานภาระงาน   

 

นอยกวา 12 ป 
12 ปขึ้นไป  
ถึง 23 ป 

ตั้งแต 23 ป 
ขึ้นไป 

ประสบการณทํางาน 
 

__ 
X 

2.11 2.63 2.88 
นอยกวา12 ป 2.11 -  .52   .79* 
12 ปขึ้นไป ถงึ 23 ป 2.63  -   .24 
ตั้งแต 23 ปขึน้ไป 2.88   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่05 
 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 13  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามประสบการณทํางาน มีสาเหตุการ
ยายดานภาระงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่มี
ประสบการณทํางานตั้งแต 23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานภาระงาน มากกวา ขาราชการครูที่
มีประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป 
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ตาราง 14  การเปรียบเทียบคาความแปรปรวนสาเหตกุารยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามสถานภาพ ดานการทํางาน  
  

สาเหตุการยาย 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานการทํางาน      
ดานผูบริหารสถานศึกษา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

2 
102 
104 

5.69 
151.63 
157.33 

2.84 
1.48 

1.91 

ดานภาระงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

1.65 
88.68 
90.33 

.82 

.86 
.95 

ดานผูรวมงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

.58 
59.93 
60.52 

.29 

.58 
.49 

     ดานสถานที่ทํางาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

.10 
71.84 
71.94 

5,41 
.70 

.07 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

1.18 
53.74 
54.93 

.59 

.52 
1.12 

   
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 14  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จําแนกตามสถานภาพ ดานการทํางาน มี
สาเหตุการยายโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาสาเหตุการยายดานอ่ืนๆ  
ไมแตกตางกนั  
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ตาราง 15  การเปรียบเทียบคาความแปรปรวนสาเหตกุารยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน 
     เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ ดานเหตุผลสวนตัว   
 

สาเหตุการยาย 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานเหตุผลสวนตวั      
ดานครอบครวั ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

2 
102 
104 

18.83 
99.38 

118.22 

9.41 
.97 

9.66** 

     ดานสุขภาพ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

1.45 
84.38 
85.83 

.72 

.82 
   .87 

      ดานคาใชจาย ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

6.57 
109.58 

116.165 

3.28 
1.07 

  3.06 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
102 
104 

6.87 
65.66 
72.54 

3.43 
.64 

5.33* 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่01 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 15  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ  ดานเหตุผลสวนตวั     
มีสาเหตุการยายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา ดานครอบครวั มีสาเหตุการยาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
ดานอ่ืนไมแตกตาง จึงดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไปดวยวธิีการของ เชฟเฟ ไดผลการ
วิเคราะหดังตาราง 16 - 17 
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ตาราง 16   การเปรียบเทียบรายคูสาเหตกุารยาย ของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่
    การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ ดานเหตุผลสวนตวั   
 

โสด สมรส หมาย 
สถานภาพ __ 

X 2.10 2.65 2.72 
โสด 2.10 - .54*    .61* 
สมรส 2.65  - 6.97 
หมาย 2.72   - 

 * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่05 
 
 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 16  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู    
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ  ดานเหตุผล    
สวนตัว มีสาเหตุการยายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยขาราชการคร ู
ที่มีสถานภาพสมรส และหมาย มีสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตวั มากกวา ขาราชการคร ู
ที่มีสถานภาพโสด 
 
ตาราง 17  การเปรียบเทียบรายคูสาเหตกุารยาย ของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที ่
     การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ ดานครอบครัว   
 

โสด สมรส หมาย 
สถานภาพ __ 

X 2.13 3.04 3.12 
โสด 2.13 - .91*    .99* 
สมรส 3.04  - 8.28 
หมาย 3.12   - 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่01 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 17  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ ดานครอบครัว มีสาเหตุ
การยายแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานเหตุผลสวนตัว ขาราชการครูที่มี



 88 

สถานภาพหมาย มีสาเหตุการยายมากกวา ขาราชการครูที่มีสถานภาพโสดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 และขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรส  มีสาเหตุการยายมากกวา ขาราชการครู
ที่มีสถานภาพโสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตาราง 18  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาเหตุการยายของขาราชการครู 
    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย รายดาน 
    และโดยรวม  
 

ยายภายในเขต 
(N=38) 

ยายตางเขต  
(N=67) สาเหตุการยาย 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
t 

1. ดานการทํางาน 
  ดานผูบริหารสถานศึกษา 
  ดานภาระงาน 
  ดานผูรวมงาน 

       ดานสถานที่ทํางาน 
รวม 

 
2.52 
2.51 
1.84 
2.57 
2.36 

   
1.23 
1.04 
  .73 
  .90 
.74 

 
2.58 
2.58 
1.85 
2.61 
2.40 

 
1.23 
.87 
.78 
.79 
.72 

 
.24 
.35 
.10 
.24 
.30 

2. ดานเหตุผลสวนตวั 
  ดานครอบครัว 

       ดานสุขภาพ 
       ดานคาใชจาย 

รวม 

 
2.50 
1.97 
2.58 
2.35 

 
1.19 
  .93 
1.04 
.86 

 
2.96 
2.10 
2.72 
2.59 

 
.95 
.89 

     1.06 
.81 

  
  2.06* 

.68 

.61 
1.43 

รวม 2.36 .68 2.49 .66 .94 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี.่01 

 
 ผลการวเิคราะหขอมูลจากตาราง 18  พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย รายดานและ
โดยรวม มีสาเหตุการยายโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานครอบครวั      
ขาราชการครทูี่ยายตางเขตพื้นที่มีสาเหตกุารยายมากกวา ขาราชการครูที่ยายภายในเขตพืน้ที่
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
    การวิจัยครัง้น้ี เปนการศกึษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สรุปไดดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี    
เขต 3 ดานการทํางาน และดานเหตุผลสวนตวั 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกดัเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามสถานภาพของบุคคล และลักษณะการยาย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีกลุมตวัอยางที่ใชเปนขาราชการครู สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบเจาะจงจากขาราชการครู ที่ขอ
ยาย ป 2549 ไดจํานวน 145 คน ผูวิจัยทาํการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยประสานงานกับ
ผูอํานวยการโรงเรียน ครู เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและขอรับคืนดวยตนเอง 
จํานวน 145 ฉบับ ไดรับคนืแบบสอบถามฉบับทีส่มบูรณ สามารถนํามาวิเคราะหได จํานวน 105 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 72.42 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัย
ไดสรางและพฒันาขึ้นมาจากแบบสอบถามของ ประทีป  โพธิ์คง (2535) และ สมดลุย  ดีรัมย 
(2544) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  
เพศ  อายุ ประสบการณทํางาน  สถานภาพสมรส ลักษณะการยาย   
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามสาเหตุการยายดานการทํางานของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนก 4 ดาน คือดานผูบริหารสถานศึกษา,
ดานภาระงาน,ดานผูรวมงานและดานสถานที่ทํางาน จํานวน 40 ขอ 
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตวัของขาราชการครสูังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนก 3 ดาน คือ ดานครอบครวั,ดานสุขภาพ
และดานคาใชจาย จํานวน 30 ขอ 



 90 

 ลักษณะแบบสอบถามตอน 2 และ 3 เปนมาตราสวนประมาณคาแบบลเิคิรต  (Rating 
scale) 5 ระดับคือ สาเหตุมากที่สุด สาเหตุมาก สาเหตปุานกลาง สาเหตุนอย และสาเหตุนอย    
ที่สุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดดําเนินการจัดกระทําขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ตรวจใหคะแนนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในแตละตอน เพ่ือนําคะแนนที่ไดไป
วิเคราะหทางสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร   
 2. . วิเคราะหขอมูลทั่วไปของขาราชการครทูี่ขอยาย สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  วิเคราะหดวยคารอยละ (Percentage) นําเสนอขอมูลในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะหขอมูล สาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดวยการหาคาเฉลีย่  ( x)  และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) รายขอ  รายดาน และโดยรวม  โดยอาศัยการแปลความหมายคาเฉลี่ย เปรียบเทยีบ
กับเกณฑ  ดังน้ี 
   คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึงสาเหตุการยายอยูในระดับมากที่สุด 
    คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงสาเหตุการยายอยูในระดับมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงสาเหตุการยายอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงสาเหตุการยายอยูในระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงสาเหตุการยายอยูในระดับนอยที่สุด 
 4. เปรียบเทียบสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ และลกัษณะการยาย โดยใชสถติ ิt-test  เพ่ือเปรียบเทียบ
คาเฉลีย่ 2 กลุม ที่อิสระจากกัน 
 5.  เปรียบเทยีบสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามอายุ ประสบการณทํางาน สถานภาพสมรส  ดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANNOVA) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลีย่ 3 กลุม และเม่ือพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิจะทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวธิ ีLSD  
 

สรุปผลการวิจัย 
            ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผูวิจัยสรุปขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยดังน้ี 
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            1. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3  มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการทํางาน มี
สาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับนอย ดานผูบริหารสถานศึกษา ดาน ภาระงาน และดาน
สถานที่ทํางาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับปานกลาง ดานผูรวมงาน มีสาเหตุการยายอยูใน
ระดับนอย เม่ือพิจารณาดานเหตุผลสวนตัว มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
สาเหตกุารยายดานครอบครัว ดานคาใชจาย อยูในระดับปานกลาง ดานสุขภาพ มีสาเหตุการ
ยายอยูในระดบันอย  
    2.  สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ 
เขต 3 จําแนกตามเพศ เพศชายและเพศหญิง พบวา เพศชายมีสาเหตุการยายดานผูรวมงาน 
มากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ดานอ่ืนๆ พบวาไมแตกตาง 
    3.  สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ 
เขต 3 ดานการทํางาน จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการครูที่มีอายุ 36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป มี
สาเหตุการยายดานการทํางาน มากกวา ขาราชการครทูี่มีอายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาขาราชการครูที่มีอายุ 36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป มี
สาเหตุการยายดานภาระงาน มากกวา ขาราชการครูทีมี่อายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .01 
 4.  สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ดานการทํางาน จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณ
ทํางานตั้งแต 23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานการทํางาน มากกวา ขาราชการครทูี่มี
ประสบการณทํางานนอยกวา 12 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน
พบวาขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานผูบริหาร
สถานศึกษา มากกวา ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดาน
ภาระงาน มากกวา ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป ดานเหตผุลสวนตวั มี
สาเหตุการยายโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
    5. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ดานการทํางาน จําแนกตามสถานภาพพบวามีสาเหตุการยายโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรส และ หมาย มีสาเหตุการยายดาน
เหตุผลสวนตวั มากกวา ขาราชการครูทีมี่สถานภาพโสด ดานเหตผุลสวนตวั 6.สาเหตุการยาย
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานเหตผุลสวนตวั 
จําแนกตามสถานภาพโสด สมรส และหมาย/หยาราง จําแนกตามสถานภาพโสด สมรส และ
หมาย/หยาราง มีสาเหตุการยายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดย
ขาราชการครทูี่มีสถานภาพสมรส และ หมาย มีสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัว มากกวา 
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ขาราชการครทูี่มีสถานภาพโสด เม่ือพิจารณารายดานพบวา สาเหตกุารยายดานครอบครวั 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ดานอ่ืนไมแตกตาง  
    6.  สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย มีสาเหตุการยายโดยรวมไมแตกตางกันเม่ือพิจารณา      
รายดาน พบวา ขาราชการครูที่ยายตางเขตพ้ืนที่มีสาเหตุการยายดานครอบครวัมากกวา 
ขาราชการครทูี่ยายภายในเขตพื้นที่ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .05 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะหขอมูลการศึกษาสาเหตกุารยายของขาราชการครูสงักัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญและอภิปรายขอคนพบที่ไดจาก
การวิจัยดังน้ี  
          1.  การศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครูใน ดานการทํางานตวั ผลการวิจัย
พบวาสาเหตกุารยายโดยรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการทํางาน มี
สาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับนอย ดานผูบริหารสถานศึกษา ดาน ภาระงาน และดาน
สถานที่ทํางาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกลาวที่มีสาเหตุการยาย
ในดานผูบริหารสถานศึกษา ดานถาระงานและดานสถานที่ทํางาน อยูในระดับปานกลาง อาจ
พิจารณาไดจากสภาพพื้นที่ของสถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ที่มี
ความยากลําบากในการเดนิทาง หางไกล การคมนาคมไมสะดวก ขาราชการครูใชเวลาอยูที่
ทํางานมากกวาบาน มีความสัมพันธสนทิสนมกันระหวางผูรวมงานและผูบริหารสถานศึกษา 
สภาพความขาดแคลนครทูาํใหภาระงานที่ไดรับมีมาก การมีปฏิสัมพันธในเรื่องงาน ดวยความ
ตั้งใจใหคุณภาพการศึกษา ไดพัฒนาไมนอยกวาสถานศึกษาอื่นๆ สภาพของการแขงขันกันทาง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยเฉพาะระบบการสอบบรรจุแขงขัน ที่เปดกวางใหผูจบการศึกษาใน
สาขาวิชาที่หลากหลายเขามารับราชการครู ทําใหไดรับมอบหมายงานที่ไมตรงตามความถนัด 
รวมถึงสภาพการจัดการศึกษาแนวทาง หลักการสอน หลักสูตรที่เปลีย่นแปลงใหทนัตามกระแส
โลก ขนาดของสถานศึกษาที่ใหญเกินไป ก็ทําใหภาระรบัผิดชอบมาก สถานศึกษานอยไป 
สัดสวนของสทิธิประโยชน เชนการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษที่ไดรับ ก็ไดนอยกวาที่อ่ืน เปน
สาเหตุใหขาราชการครูเหน่ือยลาในการทาํงาน ขาดขวญัและกําลังใจ ตองการยายไปสถานที่
ทํางานแหงใหมที่คิดวาดีกวาเดิม สวนดานผูรวมงานทีมี่สาเหตุการยายนอย เพราะมีอายุที่
ใกลเคยีงกันมีประสบการณทาํงานไมมาก ความคิดเห็นตางๆในการทาํงานที่มีรวมกันจึงมักไม
แตกตางกัน  สอดคลองกับเมธี  ปลันธนานนท (2523:245-246) ไดใหเหตุผลการยายหลาย
ประการ โดยเหตุผลของฝายบริหาร มีเหตุผลในการยายเน่ืองจาก มีบุคลากรมากเกินไปใน
หนวยงานมีการรับนักเรียนมากขึ้นหรือนอยลง มีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอนใหมการบริหาร
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หรือการปฏิบตัิงานไมนาพอใจ มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหมีผลตอปริมาณงานที่ใชแรง
มนุษยนอยลงสัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับบุคลากรเสื่อมหรือเลวลงมีการวางแผนเพื่อการ
บริหารงานในอนาคตความพยายามที่จะแสดงใหเห็นถงึความสามารถพิเศษในการบริหารงานใน
อนาคตมีความจําเปนตองรักษาความสมดุลของบุคลากรในโรงเรียนตาง ๆเพ่ือการวางตวั
บุคลากรที่เหมาะสมกวา สวนเหตุผลของฝายบุคลากร มีสาเหตุจาก มีความปรารถนาที่จะได
ทํางานในโรงเรียนแหงใหม มีเรื่องกระทบกระทั่งเปนสวนตัว เหตุผลทางดานสุขภาพ ตองการ
เสี่ยงโชคกับงานใหมๆ การงานมีแตความซ้ําซากนาเบื่อ ปรารถนาจะทํางานในโรงเรียนที่มี
รายไดสูงขึ้น ไมตองการทํางานในโรงเรียนที่มีความเกาลาสมัย ตองการทํางานใกลบาน ตองการ
มีความกาวหนาในสถานภาพของตน  
  2. การศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครูใน ดานเหตุผลสวนตัว จาก
ผลการวิจัยพบวา มีสาเหตกุารยาย สาเหตุการยายดานครอบครวั ดานคาใชจาย อยูในระดับ
ปานกลาง ดานสุขภาพ มีสาเหตกุารยายอยูในระดับนอย โดยพื้นฐานของขาราชการครู และ
บุคคลทุกคน ยอมตองการอยูใกลชิดครอบครัว ทํางานสะดวกสบายใกลบาน ตองการ
ความกาวหนา ประหยัดคาใชจายทีต่องเดินทางไกล เสี่ยงตอสวสัดิภาพความปลอดภัยของการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน หรือสัญจรไปมา  จากสภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบของสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซ่ึงเปนพ้ืนที่สูง มีภูเขา แมนํ้า ทางเลือกของการแกปญหา คือ
การยายไปสถานที่ทํางานใหม ซ่ึงมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ทั้งน้ี แฮคแมนและซัทเทลิ (Hackman 
and  Suttle. 1977 : 14)  ไดใหความสําคัญของการมีคุณภาพชีวติการทํางานทีดี่วานอกจากมี
สวนทําใหบุคลากรพึงพอใจแลว ยังอาจสงผลตอความเจริญทางดานอ่ืนๆ ดังเชน สภาพแวดลอม
ทางสังคม เศรษฐกิจหรือผลผลติตางๆ และที่สําคัญคณุภาพชีวิตการทํางานจะนําไปสูความพงึ
พอใจในการทาํงานความผูกพันตอองคการได  นอกจากนี้ยังชวยใหอัตราการขาดงาน การ
ลาออกและอุบัติเหตลุดนอยลง  ในการทีอ่งคกรจะสามารถธํารงรักษาบุคลากรใหปฏิบตัิงานใน
องคกรไดอยางมีความสุข   มีขวัญมีกําลังใจในการทํางาน รวมพัฒนาองคกรใหกาวหนา ไมคิด
ลาออก ไมขอยาย เปลี่ยนงาน คุณภาพชีวิตการทํางาน ที่มีพ้ืนฐานมาจากชีวิตความเปนอยูที่ดี 
นับเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรอยางยิ่ง 
 3.  ผลการเปรียบเทียบสาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานสถานภาพ ขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรส และ หมาย มี
สาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัว มากกวา ขาราชการครูที่มีสถานภาพโสด  โดยเฉพาะสาเหตุ
การยายดานครอบครวั เพศหญิงขอยายมากกวาเพศชาย เพศชายมีสาเหตุการยายดาน
ผูรวมงาน มากกวาเพศหญงิ ขาราชการครูที่มีอายุ ตั้งแต 36 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานการ
ทํางาน  มากกวา ขาราชการครูที่มีอายุนอยกวา 36 ป ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางาน
ตั้งแต 23 ปขึน้ไป มีสาเหตกุารยายดานการทํางาน มากกวา ขาราชการครูที่มีประสบการณ
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ทํางานนอยกวา 12 ป เม่ือพิจารณารายดานพบวาขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานตั้งแต 
23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานผูบริหารสถานศึกษา มากกวา ขาราชการครูที่มีประสบการณ
ทํางานนอยกวา 12 ป   จากขอมูลจํานวนขาราชการครูของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มีจํานวนขาราชการครเูพศหญิงมากกวาเพศชาย การที่เพศหญงิขอยาย
มากกวาเพศชายจึงเปนปกติของสัดสวนจํานวนครู โดยสถานภาพของเพศหญิงทางเลือกในการ
ประกอบอาชพีนอยกวาเพศชายซึ่งสามารประกอบอาชีพอ่ืนได เชน ทหาร ตํารวจ ชาง ฯลฯ 
ขณะที่ขอจํากดัดานเพศทําใหผูหญิงมีทางเลือกประกอบอาชีพแคบกวา  ในดานครอบครัวเพศ
หญิงที่สมรสแลว จะเปนผู   ดูแลเลี้ยงดูบตุร การไปปฏบิัติหนาที่หางไกลจากครอบครัว จึงเปน
เหตุให เพศหญิงที่สมรสแลวหรือเปนหมาย มีสาเหตุการยายดานครอบครัวมากกวาผูที่เปนโสด 
ขาราชการครทูี่มีอายุมาก ประสบการณทาํงานมาก มีความตองการพัฒนาวิชาชพี เลื่อน
ตําแหนงหนาที่ขั้นเงินเดือนใหสูงขึ้น ในการทํางานจึงมีการแขงขันกนัอยูในที ผูบริหาร
สถานศึกษาทีมี่ภาระงานรับผิดชอบมาก อาจดูแลใหโอกาสสนับสนุนขาราชการคร ูไมเต็มที่ อาจ
มีความเขาใจในระบบการบริหารงานที่ไมตรงกันได สอดคลองกับ หลักเกณฑการยายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไว (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2549) ไดใหความสําคัญของการยายดานเหตุผลสวนตวั ดังจะดูไดจากเหตุผลการยายที่นํามา
พิจารณาการยายกรณีปกต ิ และการยายกรณีพิเศษ ไดกําหนดวาการยายกรณีปกติ ไดแก การ
ยายเพื่ออยูรวมกับคูสมรส การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา การยายกลบัภูมิลําเนา  การยายกรณี
พิเศษ ไดแกการยายตดิตามคูสมรส  การยายเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง  การยายเนื่องจากถูก
คุกคามตอชวีติ การยายเพือ่ดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซ่ึงเจ็บปวยรายแรง ลวนเปนเหตผุล
สวนตัวทั้งสิ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ประทีป  โพธิค์ง (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการการ
วิเคราะหการขอยายของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
พบวา สภาพทั่วไปของขาราชการครู ที่ขอยายตางอําเภอมากกวาภายในอําเภอ เพศหญิงขอ
ยายมากกวาเพศชาย สมรสแลวขอยายมากกวาโสด ปริญญาตรีขึน้ไปขอยายมากกวาต่ํากวา
ปริญญาตรี อายุราชการสูงกวา 5 ปถึง 10 ป ขอยายมากที่สุด เหตุผลและความจําเปนในการขอ
ยายตามความคิดเห็นของขาราชการคร ูปรากฏวา ขาราชการครู ใชเหตุผลในการยายกลับ
ภูมิลําเนามากที่สุด มีความพอใจผลการพิจารณายายและมีความพอใจหลักเกณฑการพิจารณา 
ครูที่ไดยายใชเหตุผลเพ่ืออยูรวมกับคูสมรส ครูไมไดยายใชเหตุผลเพื่อกลับภูมิลําเนา  
 4  ผลการเปรียบเทียบสาเหตุการยายของขาราชการครู สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตามลักษณะการยาย พบวาขาราชการครูขอยายตางเขตพื้นที่
มากกวา ภายในเขตพื้นทีข่าราชการครูทีย่ายตางเขตพ้ืนที่มีสาเหตุการยายดานครอบครัว
มากกวา  ขาราชการครูที่ยายภายในเขตพื้นที่สอดคลองกับงานวิจัยของ ประทีป  โพธิ์คง (2536 
: บทคัดยอ) ไดทําการการวเิคราะหการขอยายของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานการ
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ประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกพบวา สภาพทั่วไปของขาราชการคร ูที่ขอยายตางอําเภอมากกวา
ภายในอําเภอ   เชนเดียวกบั ธนโชติ  ชนะศร,ี พันตํารวจตรี (2548:บทคัดยอ) ไดศกึษาวิจัย 
เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการขอโอนยายของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ผลการวิจัยพบวา พนักงานสอบสวนรอยละ 59.8 คิดวาจะโอนยาย โดยสวน
ใหญตองการโอนยายระหวางหนวยงานปฏิบัติ แตยังอยูในสายสอบสวน รอยละ 37.07 เม่ือ
พิจารณาถึงเหตุผลในการโอนยาย พบวา เหตุผลแรกคือโอนยายเพื่อตองการรายได 
คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการที่ดีกวาเดมิ สวนคุณภาพชีวติในการทํางานโดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาองคประกอบคุณภาพชีวติในการทํางาน 6 ดาน 
ไดแก คาตอบแทนสิทธปิระโยชนและสวัสดิการ สภาพแวดลอมการทาํงาน การพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร ความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ ความสมดุลระหวางวถิีชวีิต
กับการทํางาน   การไดรับการยอมรับจากสังคม พบวา คาตอบแทนสิทธิประโยชน และ
สวัสดิการกับความสมดุลระหวางวถิีชวีิตกับการทํางานมีคะแนนเฉลี่ยระดับต่ํา สวนองคประกอบ
อ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใช 
 1.  ผูที่มีสวนเกีย่วของ ควรใหความสําคัญกบัแนวทางแกไขปญหาการยายของ
ขาราชการคร ู โดยมีการวางแผนสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูไดรับการพัฒนา ทั้งดาน
ความกาวหนาในวิชาชีพ สวัสดิภาพ สวสัดิการสวนบคุคล เพ่ือเปนแรงจูงใจใหขาราชการครู
ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาอยางมีความสขุ ไมยายไปสถานศึกษาใหม 
 2.  หนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาทกุระดบั ควรกาํหนดแนวทางการบริหารงานให 
ผูบริหารสถานศึกษามีและขาราชการคร ูมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานในสถานศึกษา 
เพ่ือความเขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครูในดานอ่ืนๆ เชน พฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศกึษาที่ขาราชการครูพึงประสงค 

2. การศึกษารูปแบบการสรางขวัญและกําลงัใจขาราชการครู เพ่ือลดอัตราการยาย  
ลาออกหรือเปลี่ยนงาน  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง   

ศึกษาการยายของขาราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
………………………… 

 
 1. แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสาเหตุการยายดานการทํางานของขาราชการครู สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัวของขาราชการครู สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอเพ่ือความเที่ยงตรงของขอมูลที่จะนําไปใชในการศึกษา 
วิจัย โดยไมตองระบุชื่อผูตอบแบบสอบถาม 
 3. คาํตอบที่ไดรับจากทาน ผูศึกษาวิจัยจะนําไปใชเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้นและจะไมเปดเผย
ขอมูลของรายบุคคล 
 4. ผูศึกษาวิจัยขอขอบคุณทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้เปนอยางดีเมื่อตอบ
แบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว โปรดสงคืนที่ นางสาววิไลรัตน  คันธาวัฒน กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
         
                         ขอขอบคุณ 
                 นางสาววิไลรัตน  คันธาวัฒน 
            นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงใน (    ) ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากที่สุด 
 
 1. เพศ     
   (    )  ชาย      
   (    )  หญิง    
 
 2. อายุ 
                (    )   นอยกวา  36 ป 
       (    )   36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป 
          (    )  ต้ังแต 46 ปขึ้นไป   
 
 3.  ประสบการณทํางาน     
         (    )  นอยกวา  12 ป 
        (    ) 12 ปขึ้นไป ถึง 23 ป 
           (    )  ต้ังแต  23 ปขึ้นไป  
 
 4. สถานภาพ 
   (    )  โสด 
   (    )  สมรส 
   (    )  หมาย/หยาราง   
 
   5.  ลักษณะการยาย 
   (    )  ยายภายในเขตพื้นที่ 
   (    )  ยายตางเขตพื้นที่ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามสาเหตุการยายดานการทํางาน 

คําชี้แจง  โปรดขีดเครื่องหมาย   ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตวัทานมากที่สดุ 
 

ระดับสาเหต ุ
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ สาเหตุทีค่รูขอยาย 

5 4 3 2 1 
 ดานบริหาร      

1. ผูบริหารสถานศึกษา ขาดความสัมพันธที่ดีกับ
ขาราชการคร ู

     

2. ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหขาราชการครูไมเปนธรรม 

     

3. ผูบริหารสถานศึกษามบีุคลกิภาพไมดี พูดจาไมสุภาพ      

4. ผูบริหารสถานศึกษาไมมีภาวะผูนํา 
ขาดการวางแผน 

     

5. ผูบริหารสถานศึกษาไมรับฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการคร ู

     

6. ผูบริหารสถานศึกษาไมสนบัสนุนสงเสรมิขาราชการ
ครูใหไดรับการพัฒนาใหกาวหนา 

     

7. ผูบริหารสถานศึกษาขาดความสัมพันธทีดี่กับชุมชน      

8. ผูบริหารสถานศึกษาไมใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา      

9. ผูบริหารสถานศึกษายึดตนเองเปนใหญ  
เผด็จการ ไมใหครูมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 

     

10. ผูบริหารสถานศึกษาใหครอบครัวกาวกายการ
บริหารงานในโรงเรียน 

     

       

 ดานภาระงาน      

11. ทานไดรับมอบหมายงานทีมี่ขอบเขตความรับผิดชอบ
มากเกินไป 

     

12. ทานไมมีความเปนอิสระในการปฏิบตัิงาน      

13. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติงานที่มีความนาเบื่อ
หนาย 
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ระดับสาเหต ุ
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ สาเหตุทีค่รูขอยาย 

5 4 3 2 1 
14. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติงานทีไ่มตรงตาม

ความรูความสามารถ 

     

15. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติงานที่มีความ
ยากลําบาก 

     

16. ทานตองปฏิบตัิงานภายใตนโยบายและ 
แนวทางที่ไมสอดคลองกับกฎระเบียบ 

     

17. ขอบขายและความรับผิดชอบในงานของทานไม
ชัดเจน 

     

18. ทานตองทํางานหลายอยางจนกระทั่งไมสามารถ
ทํางานอะไรใหดีไดทุกอยาง 

     

19. ทานไมไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองทางดาน
ความรูและทกัษะในการทํางาน 

     

20. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางไมมี
หลักเกณฑและไมเปนธรรม 

     

       

 ดานผูรวมงาน      

21. ทานมีปญหาขัดแยงกับผูรวมงานหรือบุคลากรใน
โรงเรียน 

     

22. ทานไมไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน      

23. เม่ือทานมีปญหาไมไดรับความชวยเหลือจาก
ผูรวมงาน 

     

24. ผูรวมงานขาดความสามัคค ีแบงพรรคแบงพวกกัน      

25. ปริมาณความขัดแยงที่ทานตองเผชิญมีมากเกินกวาที่
จะทํางานไดสะดวก 

     

26. ผูรวมงานและทานมีความคดิเห็นที่แตกตางกัน  
ไมสามารถทําความเขาใจกนัได 

     

27. มีบอยครั้งที่ทานรูสึกวาตองทํางานคนเดียว 
จนทําไมไหว 

     

 



 108 

ระดับสาเหต ุ
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ สาเหตุทีค่รูขอยาย 

5 4 3 2 1 
28. ผูรวมงานไมมีความเปดเผยและไมมีความจริงใจตอ

ทาน 

     

29. ผูรวมงานของทานไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน      

30. ผูรวมงานของทานชอบปฏเิสธรับงานทีต่อง
รับผิดชอบเพิม่ขึ้น 

     

       

 ดานสถานทีท่ํางาน      

31. ทานมีความปรารถนาที่จะทาํงานในสถานที่ใหม 
เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการทาํงาน 

     

32. ทานตองการทํางานใกลภูมิลําเนา      

33. ทานไมไดรับความสะดวกในการเดินทางไป-กลบั 
ระหวางบานพักกับโรงเรียน 

     

34. สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทางโรงเรียนจัดใหกับคร ู
ไมเพียงพอ เชนบานพัก 

     

35. โรงเรียนที่ทานปฏิบตัิงาน มีความกันดาร ลําบาก  
ไมสะดวก หางไกล 

     

36. โรงเรียนที่ทานขอยายไปมชีื่อเสียงเปนทีย่อมรับ      

37. ทานตองการทํางานในโรงเรียนใหญขึ้น มีผูชวย   
แบงเบาในการทํางาน 

     

38. ทานตองการทํางานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน
นอย 

     

39. สภาพหองทํางานคับแคบ ไมเพียงพอ      

40. โรงเรียนที่ทานปฏิบตัิงาน มีสิ่งแวดลอม 
ที่ไมมีความปลอดภัย 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัว 

คําชี้แจง  โปรดขีดเครื่องหมาย   ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตวัทานมากที่สดุ 
 

ระดับสาเหต ุ
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ สาเหตุทีค่รูขอยาย 

5 4 3 2 1 
 ดานครอบครัว      

41. ทานตองการดูแลบิดา มารดา หรือผูมีอุปการคุณ      

42. ทานตองการอยูรวมกับคูสมรส      

43. ทานตองการกลับภูมิลําเนา      

44. ทานตองการดูแลบุตร      

45. ครอบครวัของทานตองการใหยาย ไมไชจากความ
ตองการของทาน 

     

46. ทานขอยายเพื่อความเจรญิกาวหนาของบุคคล 
ในครอบครวัทั้งหนาที่การงานและการศกึษา 

     

47. ทานขอยายเพื่อความอบอุนในครอบครวั      

48. ทานมีเวลาสวนตัวใหกับครอบครัวและเพ่ือนฝูงนอย
เกินไป 

     

49. ทานรูสึกหางเหินจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง      

50. ทานตองการลดความขัดแยงในครอบครวั      
       

 ดานสุขภาพ      

51. สภาพแวดลอมของโรงเรียนเสี่ยงตอโรคภัย      

52. ทานมีสุขภาพไมดีจําเปนตองอยูใกลสถานพยาบาล      

53. ทานมีสุขภาพไมดีเทาที่ควร เพราะสภาพแวดลอม      

54. ทานมีโรคประจําตัวทีต่องรกัษาตอเน่ือง      

55. ทานตองการยายเพื่อดูแลครอบครวัซ่ึงมีปญหา 
ดานสุขภาพ 

     

56. ทานตองการความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิน 

     

57. ทานรูสึกทอแทหมดกําลังใจในการทํางาน      
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ระดับสาเหต ุ
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ สาเหตุทีค่รูขอยาย 

5 4 3 2 1 
58. ทานรูสึกเครียดและกดดันในสภาพที่เปนอยูปจจุบัน      

59. ทานมีสุขภาพจิตที่ไมดี เปนโรคซึมเศรา      

60. ทานตองการเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองให   
ดีขึ้น 

     

       

 ดานคาใชจาย      

61. ทานตองการลดคาใชจายในการเดินทางไปทํางาน      

62. ทานตองการมีรายไดที่สูงขึน้      

63. ทานมีคาใชจายในการดํารงชีพสูงในทีท่ํางานเดิม      

64. ทานตองการหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในที่ทํางานใหม      

65. ทานมีธุรกิจของครอบครัวที่ตองชวยดูแล      

66. ทานไมพอใจกับรายไดเม่ือเทียบกบัปริมาณงานที่
ทานทํา 

     

67. เงินเดือนที่ทานไดรับไมเพียงพอตอคาครองชีพใน
ปจจุบัน 

     

68. ทานตองการเชาซื้อบานของตนเอง      

69. ทานตองการลดคาใชจายในการรับ-สงลูก ครอบครัว 
ไปโรงเรียน/ทาํงาน 

     

70. เพ่ือคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นในการดานเศรษฐกิจ      
       

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ตารางคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาอํานาจจําแนก 
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ตาราง 20  คะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานการบริหาร 

 

ภายในเขต ตางเขต 
ขอที่ 

 

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ขาดความสัมพันธที่ดีกับ
ขาราชการคร ู

2.63 1.23 2.83 1.43 0.73 

2. ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหขาราชการครูไมเปนธรรม 

2.60 1.28 2.80 1.54 0.67 

3. ผูบริหารสถานศึกษามบีุคลกิภาพไมดี พูดจาไม
สุภาพ 

2.44 1.24 2.37 1.27 0.28 

4. ผูบริหารสถานศึกษาไมมีภาวะผูนํา 
ขาดการวางแผน 

2.52 1.35 2.47 1.30 0.18 

5. ผูบริหารสถานศึกษาไมรับฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการคร ู

2.68 1.41 2.73 1.38 0.16 

6. ผูบริหารสถานศึกษาไมสนบัสนุนสงเสรมิ
ขาราชการครใูหไดรับการพฒันาใหกาวหนา 

2.44 1.24 2.23 1.19 0.84 

7. ผูบริหารสถานศึกษาขาดความสัมพันธทีดี่กับ
ชุมชน 

2.42 1.17 2.44 1.24 0.10 

8. ผูบริหารสถานศึกษาไมใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา 2.47 1.38 2.53 1.47 0.21 
9. ผูบริหารสถานศึกษายึดตนเองเปนใหญ  

เผด็จการ ไมใหครูมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 
2.57 1.40 2.88 1.50 1.01 

10. ผูบริหารสถานศึกษาใหครอบครัวกาวกายการ
บริหารงานในโรงเรียน 

2.39 1.55 2.49 1.48 0.32 

รวม 2.52 1.23 2.58 1.23 0.24 
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ตาราง 21 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานภาระงาน 

 

ภายในเขต ตางเขต 
ขอที่ 

 

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

11. ทานไดรับมอบหมายงานทีมี่ขอบเขตความ
รับผิดชอบมากเกินไป 

2.63 1.19 2.82 1.09 0.82 

12. ทานไมมีความเปนอิสระในการปฏิบตัิงาน 2.57 1.26 2.56 1.11 0.04 
13. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติงานที่มีความนาเบื่อ

หนาย 
2.34 1.07 2.37 0.96 0.15 

14. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติงานทีไ่มตรงตาม
ความรูความสามารถ 

2.50 1.22 2.58 1.14 3.45 

15. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติงานที่มีความ
ยากลําบาก 

2.50 1.13 2.44 1.09 0.23 

16. ทานตองปฏิบตัิงานภายใตนโยบายและ 
แนวทางที่ไมสอดคลองกับกฎระเบียบ 

2.52 1.13 2.70 1.15 0.75 

17. ขอบขายและความรับผิดชอบในงานของทานไม
ชัดเจน 

2.42 1.15 2.53 1.09 0.51 

18. ทานตองทํางานหลายอยางจนกระทั่งไมสามารถ
ทํางานอะไรใหดีไดทุกอยาง 

2.71 1.29 2.88 1.20 0.67 

19. ทานไมไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองทางดาน
ความรูและทกัษะในการทํางาน 

2.50 1.25 2.32 1.07 0.70 

20. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางไมมี
หลักเกณฑและไมเปนธรรม 

2.44 1.28 2.56 1.33 0.44 

รวม 2.51 1.04 2.58 0.87 0.98 
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ตาราง 22 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานผูรวมงาน 

 

ภายในเขต ตางเขต 
ขอที่ 

 

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

21. ทานมีปญหาขัดแยงกับผูรวมงานหรือบุคลากรใน
โรงเรียน 

1.76 0.71 1.68 0.95 0.43 

22. ทานไมไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน 1.68 0.70 1.79 0.92 0.61 
23. เม่ือทานมีปญหาไมไดรับความชวยเหลือจาก

ผูรวมงาน 
1.73 0.76 1.70 0.75 0.22 

24. ผูรวมงานขาดความสามัคค ีแบงพรรคแบงพวกกัน 1.73 0.92 2.00 1.01 1.31 
25. ปริมาณความขัดแยงที่ทานตองเผชิญมีมากเกิน

กวาที่จะทํางานไดสะดวก 
1.81 0.92 1.80 0.95 0.05 

26. ผูรวมงานและทานมีความคดิเห็นที่แตกตางกัน  
ไมสามารถทําความเขาใจกนัได 

1.78 0.87 1.70 0.79 0.52 

27. มีบอยครั้งที่ทานรูสึกวาตองทํางานคนเดียว 
จนทําไมไหว 

2.05 1.03 1.94 1.01 0.54 

28. ผูรวมงานไมมีความเปดเผยและไมมีความ 
จริงใจตอทาน 

2.05 0.89 1.92 1.97 0.95 

29. ผูรวมงานของทานไมมีความไววางใจซึ่งกัน 
และกัน 

1.89 0.92 1.97 0.95 0.39 

30. ผูรวมงานของทานชอบปฏเิสธรับงานทีต่อง
รับผิดชอบเพิม่ขึ้น 

1.89 0.89 2.04 0.97 0.78 

รวม 1.84 0.73 1.85 0.78 0.09 
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ตาราง 23 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานสถานที่
ทํางาน 

 

ภายในเขต ตางเขต 
ขอที่ 

 

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

31. ทานมีความปรารถนาที่จะทาํงานในสถานที่ใหม 
เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการทาํงาน 

2.84 1.24 2.79 1.24 0.20 

32. ทานตองการทํางานใกลภูมิลําเนา 3.60 1.32 3.85 1.15 0.99 
33. ทานไมไดรับความสะดวกในการเดินทางไป-กลบั 

ระหวางบานพักกับโรงเรียน 
2.65 1.40 2.65 1.40 0.00 

34. สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทางโรงเรียนจัดใหกับคร ู
ไมเพียงพอ เชนบานพัก 

2.55 1.17 2.61 1.29 0.23 

35. โรงเรียนที่ทานปฏิบตัิงาน มีความกันดาร ลําบาก  
ไมสะดวก หางไกล 

2.47 1.38 2.35 1.32 0.42 

36. โรงเรียนที่ทานขอยายไปมชีื่อเสียงเปนทีย่อมรับ 2.34 1.23 2.64 1.13 1.25 
37. ทานตองการทํางานในโรงเรียนใหญขึ้น มีผูชวย   

แบงเบาในการทํางาน 
2.42 1.24 2.58 1.22 0.64 

38. ทานตองการทํางานในโรงเรียนขนาดเล็ก มี
นักเรียนนอย 

2.36 1.05 2.34 1.09 0.11 

39. สภาพหองทํางานคับแคบ ไมเพียงพอ 2.23 1.07 2.11 0.96 0.57 
40. โรงเรียนที่ทานปฏิบตัิงาน มีสิ่งแวดลอม 

ที่ไมมีความปลอดภัย 
2.26 1.08 2.22 1.15 0.17 

รวม 2.57 0.90 2.61 0.79 0.09 
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ตาราง 24 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานการทํางาน
โดยรวม 

 

ภายในเขต ตางเขต  

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

ดานผูบริหาร 2.52 1.23 2.58 1.23 0.24 
ดานภาระงาน 2.51 1.04 2.58 0.87 0.98 
ดานผูรวมงาน 1.84 0.73 1.85 0.78 0.09 
ดานสถานที่ทาํงาน 2.57 0.90 2.61 0.79 0.09 

รวม 2.36 0.74 2.40 0.72 0.24 
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ตาราง 25 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานครอบครัว 

 

ภายในเขต ตางเขต 
ขอที่ 

 

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

41. ทานตองการดูแลบิดา มารดา หรือผูมีอุปการคุณ 3.15 1.48 3.67 1.36 2.16 
42. ทานตองการอยูรวมกับคูสมรส 2.47 1.57 2.92 1.53 1.43 
43. ทานตองการกลับภูมิลําเนา 3.10 1.53 3.95 1.13 2.16 
44. ทานตองการดูแลบุตร 2.34 1.56 2.80 1.60 3.23 
45. ครอบครวัของทานตองการใหยาย ไมไชจากความ

ตองการของทาน 
1.73 1.00 2.35 1.36 2.44 

46. ทานขอยายเพื่อความเจรญิกาวหนาของบุคคล 
ในครอบครวัทั้งหนาที่การงานและการศกึษา 

2.39 1.49 2.77 1.48 1.26 

47. ทานขอยายเพื่อความอบอุนในครอบครวั 2.78 1.63 3.28 1.55 1.53 
48. ทานมีเวลาสวนตัวใหกับครอบครัวและเพ่ือนฝูง

นอยเกินไป 
2.42 1.40 2.62 1.34 0.74 

49. ทานรูสึกหางเหินจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง 2.23 1.34 2.74 1.36 1.84 
50. ทานตองการลดความขัดแยงในครอบครวั 2.44 1.51 2.52 1.41 0.25 

รวม 2.50 1.19 2.96 0.95 2.19 
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ตาราง 26 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานสุขภาพ 

 

ภายในเขต ตางเขต 
ขอที่ 

 

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

51. สภาพแวดลอมของโรงเรียนเสี่ยงตอโรคภัย 1.78 0.96 1.83 1.13 0.21 
52. ทานมีสุขภาพไมดีจําเปนตองอยูใกล

สถานพยาบาล 
1.86 1.14 2.02 1.20 0.67 

53. ทานมีสุขภาพไมดีเทาที่ควร เพราะสภาพแวดลอม 1.76 0.97 1.92 1.13 0.74 
54. ทานมีโรคประจําตัวทีต่องรกัษาตอเน่ือง 1.71 1.08 1.89 1.25 0.76 
55. ทานตองการยายเพื่อดูแลครอบครวัซ่ึงมีปญหา 

ดานสุขภาพ 
1.92 1.17 2.20 1.32 1.11 

56. ทานตองการความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิน 

2.21 1.29 2.53 1.45 1.14 

57. ทานรูสึกทอแทหมดกําลังใจในการทํางาน 2.31 1.43 2.22 1.24 0.34 
58. ทานรูสึกเครียดและกดดันในสภาพที่เปนอยู

ปจจุบัน 
2.39 1.38 2.34 1.34 0.18 

59. ทานมีสุขภาพจิตที่ไมดี เปนโรคซึมเศรา 1.68 1.04 1.77 0.96 0.45 
60. ทานตองการเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองให   

ดีขึ้น 
2.13 1.14 2.28 1.30 0.60 

รวม 1.97 0.93 2.10 0.89 0.68 
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ตาราง 27 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานคาใชจาย 

 

ภายในเขต ตางเขต 
ขอที่ 

 

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

61. ทานตองการลดคาใชจายในการเดินทางไปทํางาน 3.07 1.38 3.20 1.61 0.41 
62. ทานตองการมีรายไดที่สูงขึน้ 2.86 1.37 3.10 1.56 0.77 
63. ทานมีคาใชจายในการดํารงชีพสูงในทีท่ํางานเดิม 2.81 1.18 3.08 1.40 1.01 
64. ทานตองการหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดในที่ทํางาน

ใหม 
2.60 1.22 2.77 1.48 0.60 

65. ทานมีธุรกิจของครอบครัวที่ตองชวยดูแล 2.18 1.29 2.01 1.21 0.67 
66. ทานไมพอใจกับรายไดเม่ือเทียบกบัปริมาณงานที่

ทานทํา 
2.26 1.17 2.26 1.17 0.02 

67. เงินเดือนที่ทานไดรับไมเพียงพอตอคาครองชีพใน
ปจจุบัน 

2.55 1.24 2.55 1.39 0.00 

68. ทานตองการเชาซื้อบานของตนเอง 2.36 1.47 2.61 1.54 0.78 
69. ทานตองการลดคาใชจายในการรับ-สงลูก 

ครอบครวั ไปโรงเรียน/ทํางาน 
2.31 1.49 2.40 1.48 0.28 

70. เพ่ือคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นในการดานเศรษฐกิจ 2.84 1.32 3.17 1.45 1.17 
รวม 2.58 1.04 2.72 1.06 0.61 
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ตาราง 28  คะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานสาเหตุการยายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามลักษณะการยาย ดานเหตุผล
สวนตัวโดยรวม 

 

ภายในเขต ตางเขต  

สาเหต ุ
 S.D.  S.D. t 

ดานครอบครวั 2.50 1.19 2.96 0.95 2.19 
ดานสุขภาพ 1.97 0.93 2.10 0.89 1.26 
ดานคาใชจาย 2.58 1.04 2.72 1.06 0.61 

รวม 2.58 1.04 2.72 1.06 1.43 
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ตาราง 29  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามสาเหตุการขายของขาราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ขอ r ขอ r ขอ r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

.9558 

.9565 

.9555 

.9558 

.9558 

.9557 

.9563 

.9564 

.9563 

.9567 

.9559 

.9555 

.9555 

.9557 

.9561 

.9550 

.9547 

.9548 

.9550 

.9543 

.9546 

.9550 

.9551 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

.9544 

.9545 

.9547 

.9552 
9542 
.9541 
.9547 
.9570 
.9551 
.9564 
.9561 
.9559 
.9549 
.9552 
.9568 
.9552 
.9552 
.9543 
.9551 
.9552 
.9567 
.9558 
.9548 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

.9547 

.9546 

.9551 

.9548 

.9540 

.9544 

.9545 

.9545 

.9556 

.9642 

.9550 

.9546 

.9548 

.9640 

.9543 

.9550 

.9544 

.9551 

.9553 

.9548 

.9542 

.9551 

.9557 

.9546 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
 

1. ผศ.คร.วีระ สุภากิจ  อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. ดร.ราชันย   บุญธิมา  อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษา 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. นายศุภชัย  มากสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
  

4. นายโอภาส  เจริญเชื้อ ผูอํานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
  

5. นายสุรเดช  รุงศรีกนก ศึกษานิเทศก 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นางสาววิไลรตัน  คันธาวัฒน 
วันเดือนปเกิด   วันที่ 26  เมษายน  2505 
สถานที่เกิด   สระบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่ 101/72 หมู 9 หมูบานไพศาลวิลล โครงการ 3 
    ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
ตําแหนงหนาที่การงาน  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 7 ว 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  กลุมบริหารงานบุคคล  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.2522 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  จาก  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี 
 พ.ศ.2526 ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกบรรณารักษศาสตร)  
  จาก วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 พ.ศ.2542 นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาหนังสือพิมพ) 
  จาก  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ.2550 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา) 
  จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
       กรุงเทพมหานคร 
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