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     บทคดัย่อ 

 การศกึษาค้นคว้าอสิระนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร            
ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติการท างานในองคก์รขา้ราชการกรมการปกครอง และเพือ่ศกึษาคุณภาพชวีติ
การท างานของข้าราชการกรมการปกครอง ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ จากการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี้คอื ข้าราชการกรมการปกครอง ต าแหน่ง
ระดบัทัว่ไปและระดบัวชิาการ จ านวน 325 คน โดยใช้เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
และท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติ ิไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะหส์ถติกิารถดถอยเชงิเสน้เดีย่ว  

จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการสรรหาทรพัยากรมนุษย์
ขององค์กรขา้ราชการกรมการปกครองโดยภาพรวม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.928 อยู่ในระดบัการ
เหน็ด้วยมาก และ ระดบัคุณภาพชวีติในการท างานขององค์กรข้าราชการกรมการปกครอง กลุ่ม
ตวัอย่างมรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 อยู่ในระดบัมาก และพบว่าตวั
แปรอสิระ(การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององคก์ร) มอีทิธพิลต่อการส่งผลต่อตวัแปรตาม(คุณภาพ
ชวีติในการท างานของขา้ราชการกรมการปกครอง) ในทศิทางบวก และการสรรหาทรพัยากรมนุษย์
มอี านาจการพยากรณ์ ต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการกรมการปกครอง 
 
ค าส าคญั : การสรรหา,คุณภาพชวีติในการท างาน 
 

 

 

 



ABSTRACT 

  This aim of this independent study is to study the recruitment of human resources 
that affect the quality of life in the work of government officer of the Department of Provincial 
Administration and for study the quality of life in the work of government officer of the 
Department of Provincial Administration, The study was a quantitative research and A sample 
was selected from Accidental Sampling. Is this independent study,  the sample was 325 
General Positions and Knowledge Worker Positions government officer of the Department of 
Provincial Administration. The questionnaire was used as the instrument for investigation and 
the data was processed using statistical technique such as frequency, percentage, average, 
standard deviation and Simple Linear Regression. 

The results suggest that the overview of government officials about recruitment level 
was at high with the average of 3.928 and the overview of government officials about quality 
of life at work level was at high with the average of 3.89, It was found that independent 
variables (recruitment of human resources ) had an influence on dependent variables (quality 
of working life of government officials Department of Provincial Administration)  in a positive 
direction and the recruitment has the power of forecasting that affect the quality of life in the 
work of government officer of the Department of Provincial Administration. 

Keywords: recruitment, quality of life in the work 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีผ่่านนัน้ ส่งผลกระทบต่อการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รภาครฐัและเอกชนและกระทบต่อการจา้งงานของภาคแรงงาน ในมุมของ
การบรหิารจดัการองค์กรก็ต้องเผชิญกบัรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการด ารงชีวิตที่ ไม่
เหมือนเดิม และช่วงสถานการณ์โควิด พบว่ามีผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
ว่างงานมากที่สุด 2.11 แสนคน  จากข้อมูลส านักงานก.พ.พบว่ามีผู้สมัครสอบวัดความรู้
ความสามารถทัว่ไป และพบผู้สอบผ่านเพยีง 4 – 5% จากผู้สมคัรสอบทัง้หมด แสดงให้เหน็ถงึว่า
ภาคตลาดแรงงานยงัตอ้งการท างานราชการ เพราะมองถงึความมัน่คงและสวสัดกิารของขา้ราชการ 
แต่ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้องค์กรทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างหนัมาพฒันาองค์กรของตนเองกนัอย่างเร่งด่วน เพื่อดึงดูดให้คนเก่งและบุคคลมี
ศกัยภาพเหมาะสมกับการท างานในองค์กรของเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรมุ่งมัน่ไปสู่การ
พฒันาและเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในองคก์ร (ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม,2564) 

องคก์รต่างยอมรบัว่า “ทุนมนุษย”์ เป็นสิง่ทีม่คี่ามากทีสุ่ด ทุนมนุษยห์รอืทรพัยากรมนุษยใ์น
องคก์ร จงึมสีว่นส าคญัต่อความมปีระสทิธภิาพและความส าเรจ็ขององคก์ร โดยเฉพาะปัจจยัทางดา้น
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององค์ก ร             
การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์คอืกลยุทธ์และกระบวนการในการจดัการบุคลากรในองคก์รตาม
มติติ่างๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บุคลากรทีส่ามารถด าเนินการท างานตามหน้าทีข่องตนใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สูงสุดและเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการ
ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และเพือ่ความส าเรจ็ขององคก์รทีเ่พิม่ขึน้ตามไปดว้ย  

การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ คอืการสรรหาบุคคลมาปฏบิตังิานในองค์กร โดยอาศยัการใช้
เครื่องมอืในการรบัคนเขา้สูอ่งคก์ร โดยจะท าใหอ้งคก์รคดัเลอืกคนทีอ่งคก์รตอ้งการมากทีสุ่ด การใช้
กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรจะท าใหอ้งคก์รไดบุ้คคลากรที่มศีกัยภาพและคุณสมบตัเิหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานและขบัเคลื่อนองคก์รได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร
ข้าราชการ มีระเบียบแบบแผนตามที่ส านักงานก.พ. ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
เดียวกัน แต่ความต้องการด้านคุณภาพชีวิตปัจจยัพื้นฐานของข้าราชการแต่ละคนล้วนมีความ
ต้องการที่แตกต่าง ทัง้โครงสร้างทางสงัคม ครอบครวั ลกัษณะการด ารงชีวติ ฐานะทางการเงิน 
ทัศนคติของแต่ละบุคคล ตามหลักการของ Richard E.walton ได้แบ่งองค์ประกอบส าคัญของ



คุณภาพชวีติการท างานไว ้8 ประการ คอืดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั ดา้นเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตัไิดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถไดเ้ป็นอย่างด ี
ด้านลกัษณะงานที่ส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน ด้านลกัษณะงานมี
ส่วนร่วมด้านบูรณาการทางสงัคมของผู้มาปฏิบตัิงาน ด้านลกัษณะงานที่ตัง้บนฐานของกฎหมาย
หรอืกระบวนการยุตธิรรม ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างานโดยส่วนรวม ดา้นลกัษณะงานมี
สว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง (ผจญ เฉลิมสาร ,2555),(ศิริมา ทองผิว,2563) 

จากขอ้มูลสถติกิารรบัสมคัรข้าราชการเข้ารบับรรจุในกรมการปกครอง มกีารประกาศรบั
สมคัรทุกปี และมกีารเรยีกบรรจุจนหมดบญัชี เพื่อมาทดแทนบุคลากรที่เกษียณและลาออกเป็น
จ านวนมาก จากการสอบถามขา้ราชการในกรมการปกครอง พบว่าในปัจจุบนัมอีตัราการลาออกและ
การโอนยา้ยหน่วยงานเพิม่สงูขึน้ จากปัญหาการลาออกหรอืการโอนยา้ยไปหน่วยงานอื่น ย่อมสง่ผล
ให้องค์กรล้วนได้รบัผลกระทบจากการลาออกของบุคลากร การสูญเสยีงบประมาณในการจดัสอบ 
การสูญเสยีคนเก่งในองคก์ร รวมไปถงึภาพรวมคอืก่อใหเ้กดิการล่าช้าในงานเนื่องจากบุคลากรไม่
เพยีงพอต่อปรมิาณงาน ปรมิาณงานไม่สมดุลกบัปรมิาณบุคลากร (กองการเจ้าหน้าท่ีกรมการ

ปกครอง, 2565) 
แมว้่าจะมกีารศกึษาเรื่องการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นหลายองคก์ร แต่กย็งัไม่มกีารศกึษา

เรื่องการสรรหาทรพัยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานขององค์กร กล่าวได้ว่าการ
สรรหาบุคลากรถอืเป็นเสมอืนด่านแรกของการไดบุ้คคลมาปฏบิตังิานในองคก์ร และอาจน ามาซึ่งผล
ของการมคีุณภาพชวีติในการท างานที่ด ีดงันัน้ การท าวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัสนใจศกึษาเรื่องการสรรหา
ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานในองคก์รขา้ราชการกรมการปกครอง 
ซึ่งเป็นองค์กรที่มผีู้ต้องการสมคัรรบัราชการเป็นจ านวนมากและมบีุคลากรเป็นจ านวนมาก โดย
ผลการวจิยัจะท าให้ทราบว่า การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร จะส่งผลต่อคุณภาพชวีติการ
ท างานของข้าราชการกรมการปกครองมากน้อยแค่ไหน และมผีลต่อคุณภาพชีวติในด้านใดบ้าง
รวมทัง้ภาพรวมของคุณภาพชวีติในการท างานเป็นอย่างไร เพื่อน าผลการศกึษานี้มาเป็นข้อมูลที่
ประโยชน์ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพือ่ศกึษาคุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการกรมการปกครอง 
2. เพือ่ศกึษาการสรรหาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รจะสง่ผลต่อคุณภาพชวีติการท างานของ

ขา้ราชการกรมการปกครองหรอืไม่ 
 
 



สมมติฐานการวิจยั 

 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในองค์กร
ขา้ราชการกรมการปกครอง 

ขอบเขตการวิจยั 

 เป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างประชากรเป็นข้าราชการกรมการ
ปกครอง จ านวน 325 คน 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

(นารี อุดร ,วลันิกา ฉลากบาง ,2562 ) คุณภาพชวีติในการท างาน จากวอลตนั (Walton, 
1973) องคป์ระกอบของการมคีุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน ม ี8 ประการ ดงันี้  

1. ดา้นค่าตอบแทน การทีพ่นักงานไดร้บัค่าตอบแทนที่ยุตธิรรมเหมาะสมต่อการด าชวีติใน
ทุกภาวะเศรษฐกจิ การไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัเนื้องานโดยเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะงานที่
คลา้ยคลงึกนั 

2. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในต าแหน่งงานที่ตนเองด ารงอยู่ การส่งเสริมให้
พนกังานในองคก์รมโีอกาสเตบิโตในสายงานของตนเอง และรูส้กึมัน่คงปลอดภยั 

3. ด้านการพฒันาทกัษะและการใช้ความสามารถ การให้พนักงานได้พฒันาทกัษะความรู้
ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การให้พนักงานได้แสดงออกถึง
ศกัยภาพของตนเอง ท าใหพ้นกังานรูส้กึมคีุณค่าต่องานทีต่นไดร้บัมอบหมาย 

4. ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล การท างานร่วมกนัเป็นทมี การช่วยเหลอืกนัของเพื่อน
ร่วมงาน การพูดคุยปรกึษาปัญหาการท างาน ร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อท าใหอ้งค์กร
สามารถกา้วต่อไปได ้การถูกเพือ่นร่วมงานยอมรบัในความสามารถ 

5. ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย การมีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศดี สะอาด 
ปลอดภยั จะสง่ผลใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพการท างานมากขึน้ 

6. การแบ่งช่วงเวลาการท างานและการใช้เวลาว่างให้กับตนเองและครอบครวั การได้
ประสบความส าเรจ็ทัง้ชวีติการท างานและชวีติครอบครวัไปพรอ้มๆกนั ความสมดุลชวีติส่วนตวัและ
ชวีติของการท างาน 

7. ด้านการท างานที่มปีระโยชน์ต่อสงัคม การสร้างความเชื่อถอืและศรทัธาต่ออาชีพของ
ตนเองและองคก์ร ก่อใหเ้กดิความภาคภูมใิจในอาชพีว่าไดท้ าประโยชน์ต่อสงัคม 

8. การไดร้บัการปกป้องสทิธสิว่นบุคคล หมายถงึการทีพ่นักงานทุกคนควรไดร้บัการบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน การไดร้บัความเสมอในสงัคมภายในองคก์รของตนเอง การเคารพถงึสทิธเิสรภีาพในตวั
บุคคล 



(พนสณฑ์ ภาวกงัวานวงษ์ ,2562) การศึกษาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
ประสทิธภิาพของระบบงานทรพัยากรมนุษยก์บัปัจจยัดา้นคุณภาพในการท างานของบุคคล และการ
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกของความสมัพนัธ์เชิงอ านาจการท านายระหว่างปัจจยัทัง้สอง การน าไปสู่การ
เสนอแนะแนวทางการจดัการคุณภาพชวีติในการท างานที่เหมาะสมกบับุคลากร ผลการศกึษาการ
ประสิทธิภาพการสรรหามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการท างาน              
การสรรหาสามารถพยากรณ์กรการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของ
บุคลากร  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้เป็นขา้ราชการกรมการปกครอง ระดบัประเภททัว่ไปและ
ระดับวิชาการ การทราบตัวเลขประชากรที่แน่นอนผู้วิจัยจึงเลือกใช้การค านวณตามสูตร                            
(Taro Yamane) เพื่อการการค านวนหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างใหเ้หมาะสมกบัแบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การวเิคราะห์ ดงันัน้ผู้ท าวจิยัท าการวจิยัโดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่า
ความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ผูว้จิยัจงึไดก้ลุ่มตวัอย่างมาจ านวน 325 คน เพือ่ความแน่นอนและความ
เชื่อมัน่ในแบบสอบถาม และใช้วธิกีารสุ่มตวัแบบบงัเอญิ โดยการแจกแบบสอบถามให้ขา้ราชการ
จ านวน 325 ชุด โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ประมวลผลขอ้มูลโดยใช้หลกัทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบความสมัพนัธ์เชิง           
เส้นเดี่ยว ( Simple Linear Regression Analysis) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสรและ         
ตวัแปรตาม ว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกนัหรอืไม่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ พบว่า ประชากรข้าราชการกรมการปกครอง จ านวน 325 คน คดิเป็นร้อยละ 67.2 
เปอรเ์ซน็ต ์เป็นเพศหญงิจ านวน 232 คน และอกี 27 เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นเพศชายจ านวน 93 คน 

 อายุ พบว่าช่วงอายุ 26 - 30 ปี มากทีสุ่ดจ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา 31 – 40 ปี จ านวน 117 คน คอืเป็น 33.9 เปอรเ์ซน็ต์ ช่วงอายุ 41 – 45 ปี 28 คนคดิเป็น 
8.1 เปอรเ์ซน็ต์ อายุ 46 ปีขึน้ไป 23 คนคดิเป็น 6.7 เปอรเ์ซน็ต์ และน้อยทีสุ่ด ช่วงอายุน้อยกว่า 25 
ปี จ านวน 12 คนคดิเป็น 3.5 เปอรเ์ซน็ต์ 



 ระดบัการศกึษาสูงสุด พบว่าปรญิญาตรมีจี านวนสูงที่สุด จ านวน 263 คน คดิเป็นร้อยละ 
76.2 เปอรเ์ซน็ต์ รองลงมาคอืปรญิญาโทหรอืสูงกว่าจ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2 เปอรเ์ซน็ต์ 
และน้อยสุดคอื อนุปรญิญา/ปวส. จ านวน 20 คนคดิเป็น 5.8 เปอรเ์ซน็ต์ 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนไม่เกนิ 20,000 บาท มมีากที่สุดจ านวน 
149 คนคดิเป็น 43.2 เปอรเ์ซน็ต์ รองลงมาคอื 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 87 คนคดิเป็น 25.2 
เปอร์เซ็นต์ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทจ านวน 49 คนคดิเป็นร้อยละ 14.2 
เปอรเ์ซน็ต ์และสุดทา้ย 40,000 ขึน้ไป จ านวน 40 คน คดิเป็น 11.6 เปอรเ์ซน็ต์ 

 ระยะเวลาในการท างาน พบว่าผูท้ างาน 5 ปีขึน้ไป จ านวนมากทีสุ่ด 136 คน คดิเป็น 39.4 
เปอรเ์ซน็ต์ และรองลงมาคอื 1ปี – 3ปี จ านวน 85 คนคดิเป็น 24.6 เปอรเ์ซน็ต์ และระยะเวลาการ
ท างาน 3ปี – 5ปี จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 เปอรเ์ซน็ต ์และอนัดบัสุดทา้ยระยะเวลาท างาน
ต ่ากว่า 1 ปี 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.9 เปอรเ์ซน็ต์ 

 ลกัษณะของงาน พบว่า เป็นฝ่ายสนับสนุนจ านวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.3 เปอรเ์ซน็ต ์
และฝ่ายบรกิารจ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.9 เปอรเ์ซน็ต์ 

 สถานภาพ พบว่า สถานภาพโสดมมีากทีสุ่ดจ านวน 233 คน คดิเป็นรอ้ยละ67.5 เปอรเ์ซน็ต์ 
รองลงมาคอืสมรสจ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.9 เปอรเ์ซน็ต ์และล าดบัสุดทา้ย หมา้ย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 เปอรเ์ซน็ต์ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
32 เปอรเ์ซน็ต ์

ระดบัคะแนนตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ผลระดบัคะแนนของตวัแปรการสรรหาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร 

          ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการสรรหาทรพัยากร
มนุษยข์ององคก์รขา้ราชการกรมการปกครองโดยภาพรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.928 อยู่ในระดบั
การเหน็ดว้ยมาก 

ผลระดบัคะแนนของตวัแปรคณุภาพชีวิตในการท างาน 
  ผลการวจิยั พบว่า ระดบัคุณภาพชวีติในการท างานขององค์กรขา้ราชการกรมการ
ปกครอง กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 อยู่ในระดบัมาก 
 
 
 



การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า เมื่อทดสอบการสรรหาทรพัยากรมนุษย์

ขององคก์ร (ตวัแปรอสิระ) ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการกรมการปกครอง (ตวั
แปรตาม) พบว่า ตวัแปรการสรรหาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รมคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ  (R2 =  
0.097) ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพของการสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรเป็นตัวแปร
พยากรณ์ทีส่ามารถท านายคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการกรมการปกครองไดร้อ้ยละ 9.7 
ตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวติในการท างาน อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยการวเิคราะห์ค่าการถดถอยอย่างง่าย การถดถอยเชิงเสน้เดยีว ( Simple Linear 
Regression Analysis) เมื่อทดสอบ Multicollinearity พบว่าตวัแปรไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
เนื่องจากค่า Tolerance ตวัแปรการสรรหาทรพัยากรมนุษย์มคี่า เท่ากบั 1.00 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.2 
และค่า VIF เท่ากบั 1.00 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.5 แสดงถงึขอ้ค าถามในตวัแปรอสิระไม่มคีวามสมัพนัธ์
กนั และการทดสอบ Autocorrelation โดยพบว่า Durbin Watson อยู่ที่ 1.904 ซึ่งมคี่าอยู่ระหว่าง 
1.5 – 2.5 แสดงถงึการไม่เกดิปัญหา Homoscedasticity ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอสิระต่อกนั ดงันัน้จงึ
สามารถใช้ตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) โดยไดว้่า XRe คอืตวัแปรอสิระ (การสรรหาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร)  

 
      Yqwl   =  2.955 + 0.237(XRe) 

คุณภาพชวีติในการท างาน   =  2.955 + 0.237 (การสรรหาทรพัยากรมนุษย)์ 
 

ตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั คุณภาพชวีติในการท างาน (ตวัแปรตาม) อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กบัการสรรหาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร  โดยสามารถอธบิาย
ไดจ้ากสมการ จะพบว่า คุณภาพชวีติการท างาน มคี่าอยู่ในระดบั 2.955 หน่วย และหากการสรรหา
ทรพัยากรเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างาน เพิม่ขึน้ 0.237 หน่วย และมอี านาจ
การพยากรณ์ อยู่ทีร่อ้ยละ 9.7  
 

สรปุผลการวิจยั การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัเรื่อง การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานในองคก์รขา้ราชการกรมการปกครอง ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัสามารถอภปิรายผลดงันี้ 
          1. อภปิรายผลการวเิคราะห์การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององคก์ร ผลจากการวจิยัพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็ในการสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.928 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.9161 ประกอบไปด้วย



ข้อความถาม องค์กรมีการสรรหาบุคคลทัง้ภายในและภายนอก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.00 และ                          
S.D. = 0.9027 ,วิธีการสรรหามีการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.902 แ ละ                    
S.D. = 0.8973 , การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในการรับสมัคร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.855 และ                     
S.D. = 0.8682 , การก าหนดเกณฑ์ในการสรรหา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.972 และ S.D. = 0.9275 ,                 
ระบบการสรรหามคีวามเป็นธรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.772 และ S.D. = 1.0049 ,องค์กรมเีกณฑ์การ
คดัเลอืกตรงความเหมาะสมตามต าแหน่ง ค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.92 และ S.D. = 0.9685 , การสอบขอ้เขยีน 
สมัภาษณ์ในต าแหน่งทีเ่ปิดรบั ค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.960 และ S.D. = 0.8615 , ผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก
มคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งทีร่ะบุไวช้ดัเจน ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.043 และ S.D. = 0.8982 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั (นุรไลลา ตือระ,อานีซะห์ ลาเต๊ะ ,2559) การศกึษากระบวนการสรรหาและคดัเลอืกสรร
บุคลากรในองคก์รเซน็ทรลั เพือ่ศกึษาปัญหาการสรรหาและการเลอืกสรรบุคลากรในองคก์ร กล่าวว่า
การสรรหาขององค์กร เกิดจากการวางแผนด้านทรัพยาบุคคลโดยคาดการณ์เพื่อการบริหาร
ทรพัยากรใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณตามต าแหน่งทไีด้รบัมอบหมาย จงึส่งผลต่อการวางแผนขัน้ตอน
การสรรหาทีม่รีะบบประสทิธภิาพ สง่ผลต่อการไดบุ้คลากรตรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด  
 2. อภปิรายผลการวเิคราะหค์ุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการกรมการปกครองภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 และ S.D. = 0.9343 ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เพยีงพอและยุตธิรรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5285 และ S.D. = 1.1739  ด้านความปลอดภยัและสุขภาพ 
ค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.989 และ S.D. = 0.8460 ดา้นความมัน่คงก้าวหน้าในงาน ค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.742 และ 
S.D. = 1.004  ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.999 และ S.D. = 0.8228  
ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.042 และ S.D. = 0.8454 และดา้นความสมดุลระหว่าง
งาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.009 และ S.D. = 0.9025 สอดคล้องกับแนวคิด Walton 1973 ในด้าน
องคป์ระกอบคุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน (นารี อดุร ,วลันิกา ฉลากบาง ,2562 ) 
 3. อภิปรายการสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน         
ผลจากการศกึษาพบว่า การสรรหาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร สง่ผลต่อคุณภาพชวีติในการท างาน
ของขา้ราชการกรมการปกครอง ผลการวเิคราะหแ์ละทดสอบสมมตฐิานพบว่าตวัแปรอสิระ(การสรร
หาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร) มีอทิธพิลต่อการส่งผลต่อตวัแปรตาม(คุณภาพชวีติในการท างาน
ของข้าราชการกรมการปกครอง ในทิศทางบวก และการสรรหาทรพัยากรมนุษย์มีอ านาจการ
พยากรณ์ ต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการกรมการปกครอง อย่างมรีะดบันัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จากทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการท างานนัน้  ตามทฤษฎีของ Maslow อ้างใน 
(ประภสัภร วฒันา,2560) ในการล าดบัขัน้ตอนความต้องการของมนุษย ์ในดา้นความต้องการทาง
สงัคม ไดก้ล่าวว่า การเขา้มาของของบุคลากรทีเ่กดิจากการสรรหาที่มปีระสทิธภิาพ ย่อมส่งผลต่อ
การยอมรบัทางสงัคมของเพื่อนร่วมงาน การถูกยอมรบัในความสามารถ ส่งผลใหบุ้คลากรสามารถ
ด ารงอยู่ในองค์กรอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและองค์กรเมื่อมีระบบการสรรหาที่ดึงดูดบุคคลที่มี



ความสามารถและมคีุณสมบตัติรงตามต าแหน่ง และผ่านการสรรหาทีเ่กดิจากระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ
และคุณภาพ จะส่งผลต่อการยอมรบั เกิดความร่วมมอืในการท างาน การด ารงอยู่ในองค์กรโดย
ปราศจากอคตขิองผูอ้ื่น จะน าไปสูก่ารด ารงอยู่ในองคก์รไดอ้ย่างมคีวามสุข และในสว่นผลการศกึษา
จากงานวจิยัท่านอื่น ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั (พนสณฑ์ ภาวกงัวานวงษ์ ,2562) เรื่อง การศกึษา
ประสทิธภิาพของระบบงานทรพัยากรมนุษย์ที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากร 
กรณีศกึษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ทีก่ล่าวว่า ดา้นการสรรหาและการคดัเลอืกเป็นผลต่อ
เนื่องมาจากการวางแผนทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร การสรรหาทรพัยากรมนุษยจ์ะส่งผลใหอ้งคก์ร
มอีตัราก าลงัทีเ่พยีงพอส่งผลต่อความสมดุลขององคก์รและคุณภาพชวีติในการท างาน เมื่อการสรร
หาจะเป็นขัน้ตอนแรกของการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ต่กเ็ปรยีบเสมอืนจุดเริม่ต้นของความส าเร็จ
ขององค์กร และจากผลการศึกษาประสทิธิภาพการสรรหามคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบั
คุณภาพชวีติในการท างาน การสรรหาสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชวีติในการ
ท างานโดยรวมของบุคลากรได ้   
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไปจากการวิจยั 

จากการวิจยัเรื่อง การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานในองคก์รขา้ราชการกรมการปกครองผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
           การสรรหาทรพัยากรมนุษย ์ส่งผลต่อการท านายคุณภาพชวีติของขา้ราชการในเปอรเ์ซน็ต์
ทีน้่อย อยู่ทีร่อ้ยละ 9.7 เพราะการสรรหาเป็นเพยีงจุดเริม่ทีจ่ะสรา้งแรงดงึดูดและแรงจูง ใจให้กบัผู้ที่
สนใจและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนเขา้มาสมคัรคดัเลอืกมาเป็นส่วนหนึ่งในองคก์รเท่านัน้ การเขา้มาใน
ระบบแบบคุณธรรม กจ็ะส่งผลใหเ้พื่อนร่วมงานเกดิการยอมรบัในความสามารถในตวับุคคล รวมไป
ถูกการถูกยอมรบัในสงัคมจากเพือ่นร่วมงาน ดงันัน้หน่วยงานตอ้งสรา้งการสรรหาให้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น และควรปรบัเปลี่ยนการสรรหาในองค์กรของข้าราชการให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง           
เพื่อสร้างระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ขององคก์รในภาพรวมใหเ้กดิประสทิธภิาพ  และส่งผล
ต่อคุณภาพชวีติในการท างานของขา้ราชการในหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
จากผลการสรุปการศกึษา ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัการศกึษาวจิยัใน

ครัง้ถดัไปโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1.ควรมกีารศกึษา ปัญหาและอุปสรรค การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรในหลายๆ 

ดา้นเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงและพฒันาองคก์รใหม้คีวามเหมาะสมในยุคเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
เพือ่ถอืเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในองคก์ร 



 2. งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาการสรรหาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร สง่ผลต่อคุณภาพชวีติใน
การท างาน เพื่อใหก้่อประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรขยายไปยงัองคก์รต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นภาพรวมใหญ่ต่อไป 
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