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การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร
ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานในองค์กรข้าราชการกรมการปกครอง และเพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ
การทางานของข้าราชการกรมการปกครอง ใช้รูปแบบการวิจยั เชิง ปริม าณ จากการเลือ กกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้คอื ข้าราชการกรมการปกครอง ตาแหน่ ง
ระดับทัวไปและระดั
่
บวิชาการ จานวน 325 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์สถิตกิ ารถดถอยเชิงเส้นเดีย่ ว
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรข้าราชการกรมการปกครองโดยภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.928 อยู่ในระดับการ
เห็นด้วยมาก และ ระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานขององค์กรข้าราชการกรมการปกครอง กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก และพบว่าตัว
แปรอิสระ(การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร) มีอทิ ธิพลต่อการส่งผลต่อตัวแปรตาม(คุณภาพ
ชีวติ ในการทางานของข้าราชการกรมการปกครอง) ในทิศทางบวก และการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
มีอานาจการพยากรณ์ ต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการกรมการปกครอง
คาสาคัญ : การสรรหา,คุณภาพชีวติ ในการทางาน

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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทีผ่ ่านนัน้ ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาครัฐและเอกชนและกระทบต่อการจ้างงานของภาคแรงงาน ในมุมของ
การบริหารจัดการองค์ก รก็ต้องเผชิญกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการดารงชีว ิต ที่ ไม่
เหมือ นเดิม และช่ว งสถานการณ์ โควิด พบว่ามีผู้ว่างงานที่สาเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึก ษา
ว่ า งงานมากที่สุ ด 2.11 แสนคน จากข้อ มู ล ส านั ก งานก.พ.พบว่ า มีผู้ ส มัค รสอบวัด ความรู้
ความสามารถทัวไป
่ และพบผู้สอบผ่านเพียง 4 – 5% จากผู้สมัครสอบทัง้ หมด แสดงให้เห็นถึงว่า
ภาคตลาดแรงงานยังต้องการทางานราชการ เพราะมองถึงความมันคงและสวั
่
สดิการของข้าราชการ
แต่ ใ นยุค ปั จ จุบัน เป็ น ยุ ค ที่ต้อ งเผชิญ หน้ า กับ ความเปลี่ย นแปลง ส่งผลให้อ งค์กรทัง้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนต่างหันมาพัฒนาองค์กรของตนเองกันอย่างเร่งด่วน เพื่อดึงดูดให้คนเก่ง และบุคคลมี
ศักยภาพเหมาะสมกับการทางานในองค์กรของเราเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในองค์กรมุ่งมันไปสู
่
่ก าร
พัฒนาและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กร (สานักงานสถิ ติแห่งชาติ กระทรวงดิ จิทลั
เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม,2564)
องค์กรต่างยอมรับว่า “ทุนมนุษย์” เป็ นสิง่ ทีม่ คี ่ามากทีส่ ุด ทุนมนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร จึงมีสว่ นสาคัญต่อความมีประสิทธิภาพและความสาเร็จขององค์กร โดยเฉพาะปั จจัยทางด้าน
คุ ณ ภาพของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในการก าหนดโอกาสการเจริญ เติบ โตขององค์ ก ร
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์คอื กลยุทธ์และกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตาม
มิตติ ่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ บุคลากรทีส่ ามารถดาเนินการทางานตามหน้าทีข่ องตนให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด และเกิด ปั ญ หาให้น้ อ ยที่สุ ด รวมถึง การพัฒ นาให้บุ ค ลากรมีศ ัก ยภาพเพิ่ม ขึ้น เพื่อ การ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และเพือ่ ความสาเร็จขององค์กรทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ คือการสรรหาบุคคลมาปฏิบตั งิ านในองค์กร โดยอาศัยการใช้
เครื่องมือในการรับคนเข้าสูอ่ งค์กร โดยจะทาให้องค์กรคัดเลือกคนทีอ่ งค์กรต้องการมากทีส่ ุด การใช้
กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรจะทาให้องค์กรได้บุคคลากรที่มศี กั ยภาพและคุณสมบัตเิ หมาะสมกับ
ตาแหน่ งงานและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร
ข้า ราชการ มีร ะเบีย บแบบแผนตามที่ส านัก งานก.พ. ก าหนดให้เ ป็ น ไปตามระเบีย บแบบแผน
เดียวกัน แต่ค วามต้อ งการด้านคุ ณภาพชีว ิต ปั จจัยพื้นฐานของข้า ราชการแต่ล ะคนล้ว นมีค วาม
ต้องการที่แตกต่าง ทัง้ โครงสร้างทางสังคม ครอบครัว ลักษณะการดารงชีวติ ฐานะทางการเงิน
ทัศ นคติข องแต่ ล ะบุ ค คล ตามหลัก การของ Richard E.walton ได้แ บ่ ง องค์ป ระกอบส าคัญ ของ

คุณภาพชีวติ การทางานไว้ 8 ประการ คือด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสิง่ แวดล้อม
ทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย ด้านเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ไิ ด้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถได้เป็ นอย่างดี
ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ด้านลักษณะงานมี
ส่วนร่วมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้มาปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะงานที่ตงั ้ บนฐานของกฎหมาย
หรือกระบวนการยุตธิ รรม ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานโดยส่วนรวม ด้านลักษณะงานมี
ส่วนเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (ผจญ เฉลิ มสาร ,2555),(ศิ ริมา ทองผิว,2563)
จากข้อมูลสถิตกิ ารรับสมัครข้าราชการเข้ารับบรรจุในกรมการปกครอง มีการประกาศรับ
สมัครทุกปี และมีการเรียกบรรจุจนหมดบัญชี เพื่อมาทดแทนบุคลากรที่เกษียณและลาออกเป็ น
จานวนมาก จากการสอบถามข้าราชการในกรมการปกครอง พบว่าในปั จจุบนั มีอตั ราการลาออกและ
การโอนย้ายหน่วยงานเพิม่ สูงขึน้ จากปั ญหาการลาออกหรือการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น ย่อมส่งผล
ให้องค์กรล้วนได้รบั ผลกระทบจากการลาออกของบุคลากร การสูญเสียงบประมาณในการจัดสอบ
การสูญเสียคนเก่งในองค์กร รวมไปถึงภาพรวมคือ ก่อให้เกิดการล่าช้าในงานเนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน ปริมาณงานไม่ สมดุลกับปริมาณบุคลากร (กองการเจ้าหน้ าที่ กรมการ
ปกครอง, 2565)
แม้ว่าจะมีการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหลายองค์กร แต่กย็ งั ไม่มกี ารศึกษา
เรื่องการสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานขององค์กร กล่าวได้ว่า การ
สรรหาบุคลากรถือเป็ นเสมือนด่านแรกของการได้บุคคลมาปฏิบตั งิ านในองค์กร และอาจนามาซึ่งผล
ของการมีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ดี ดังนัน้ การทาวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาเรื่องการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานในองค์กรข้าราชการกรมการปกครอง
ซึ่งเป็ นองค์กรที่มผี ู้ต้องการสมัครรับราชการเป็ นจานวนมากและมีบุคลากรเป็ นจานวนมาก โดย
ผลการวิจยั จะทาให้ทราบว่า การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การ
ทางานของข้าราชการกรมการปกครองมากน้อยแค่ไหน และมีผลต่อคุณภาพชีวติ ในด้านใดบ้าง
รวมทัง้ ภาพรวมของคุณภาพชีวติ ในการทางานเป็ นอย่างไร เพื่อนาผลการศึกษานี้มาเป็ นข้อ มูลที่
ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการกรมการปกครอง
2. เพือ่ ศึกษาการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของ
ข้าราชการกรมการปกครองหรือไม่

สมมติ ฐานการวิ จยั
การสรรหาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก รส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต การท างานในองค์ ก ร
ข้าราชการกรมการปกครอง
ขอบเขตการวิ จยั
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็ นข้าราชการกรมการ
ปกครอง จานวน 325 คน
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
(นารี อุดร ,วัลนิ กา ฉลากบาง ,2562 ) คุณภาพชีวติ ในการทางาน จากวอลตัน (Walton,
1973) องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน มี 8 ประการ ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทน การทีพ่ นักงานได้รบั ค่าตอบแทนที่ยุตธิ รรมเหมาะสมต่อการดาชีวติ ใน
ทุกภาวะเศรษฐกิจ การได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับเนื้องานโดยเปรียบเทียบกับลักษณะงานที่
คล้ายคลึงกัน
2. ด้านความก้าวหน้ าและความมันคงในต
่
าแหน่ งงานที่ต นเองด ารงอยู่ การส่งเสริมให้
พนักงานในองค์กรมีโอกาสเติบโตในสายงานของตนเอง และรูส้ กึ มันคงปลอดภั
่
ย
3. ด้านการพัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถ การให้พนักงานได้พฒ
ั นาทักษะความรู้
ใหม่ ๆ อยู่ต ลอดเวลาเพื่อ ที่จ ะได้ก้า วทัน เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย การให้พ นัก งานได้แ สดงออกถึง
ศักยภาพของตนเอง ทาให้พนักงานรูส้ กึ มีคุณค่าต่องานทีต่ นได้รบั มอบหมาย
4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การทางานร่วมกันเป็ นทีม การช่วยเหลือกันของเพื่อน
ร่วมงาน การพูดคุยปรึกษาปั ญหาการทางาน ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อทาให้องค์กร
สามารถก้าวต่อไปได้ การถูกเพือ่ นร่วมงานยอมรับในความสามารถ
5. ด้านสภาพแวดล้อ มที่ดีมีค วามปลอดภัย การมีส ภาพแวดล้อ มที่ดี อากาศดี สะอาด
ปลอดภัย จะส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทางานมากขึน้
6. การแบ่งช่ว งเวลาการทางานและการใช้เ วลาว่ างให้กับตนเองและครอบครัว การได้
ประสบความสาเร็จทัง้ ชีวติ การทางานและชีวติ ครอบครัวไปพร้อมๆกัน ความสมดุลชีวติ ส่วนตัวและ
ชีวติ ของการทางาน
7. ด้านการทางานที่มปี ระโยชน์ ต่อสังคม การสร้างความเชื่อถือและศรัทธาต่ออาชีพของ
ตนเองและองค์กร ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จในอาชีพว่าได้ทาประโยชน์ต่อสังคม
8. การได้รบั การปกป้ องสิทธิสว่ นบุคคล หมายถึงการทีพ่ นักงานทุกคนควรได้รบั การบริการ
ขัน้ พืน้ ฐาน การได้รบั ความเสมอในสังคมภายในองค์กรของตนเอง การเคารพถึงสิทธิเสรีภาพในตัว
บุคคล

(พนสณฑ์ ภาวกังวานวงษ์ ,2562) การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้าน
ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กบั ปั จจัยด้านคุณภาพในการทางานของบุคคล และการ
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์เชิงอานาจการทานายระหว่างปั จจัยทัง้ สอง การนาไปสู่การ
เสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ เหมาะสมกับบุคลากร ผลการศึกษาการ
ประสิท ธิภ าพการสรรหามีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง บวกในระดับ สู ง กับ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างาน
การสรรหาสามารถพยากรณ์ ก รการเปลี่ย นแปลงของคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานโดยรวมของ
บุคลากร
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นข้าราชการกรมการปกครอง ระดับประเภททัวไปและ
่
ระดับ วิช าการ การทราบตัว เลขประชากรที่ แ น่ น อนผู้ ว ิจ ัย จึ ง เลื อ กใช้ ก ารค านวณตามสู ต ร
(Taro Yamane) เพื่อการการคานวนหาจานวนกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับแบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ ดังนัน้ ผู้ทาวิจยั ทาการวิจยั โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ผูว้ จิ ยั จึงได้กลุ่มตัวอย่างมาจานวน 325 คน เพือ่ ความแน่นอนและความ
เชื่อมันในแบบสอบถาม
่
และใช้วธิ กี ารสุ่มตัว แบบบังเอิญ โดยการแจกแบบสอบถามให้ขา้ ราชการ
จานวน 325 ชุด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ประมวลผลข้อมูลโดยใช้หลักทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบความสัมพันธ์เ ชิง
เส้นเดี่ยว ( Simple Linear Regression Analysis) เพื่อ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรอิส รและ
ตัวแปรตาม ว่ามีความเกีย่ วข้องกันหรือไม่
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
เพศ พบว่า ประชากรข้าราชการกรมการปกครอง จานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.2
เปอร์เซ็นต์ เป็ นเพศหญิงจานวน 232 คน และอีก 27 เปอร์เซ็นต์เป็ นเพศชายจานวน 93 คน
อายุ พบว่าช่วงอายุ 26 - 30 ปี มากทีส่ ุดจานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 เปอร์เซ็นต์
รองลงมา 31 – 40 ปี จานวน 117 คน คือเป็ น 33.9 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุ 41 – 45 ปี 28 คนคิดเป็ น
8.1 เปอร์เซ็นต์ อายุ 46 ปี ขน้ึ ไป 23 คนคิดเป็ น 6.7 เปอร์เซ็นต์ และน้อยทีส่ ุด ช่วงอายุน้อยกว่า 25
ปี จานวน 12 คนคิดเป็ น 3.5 เปอร์เซ็นต์

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าปริญญาตรีมจี านวนสูงที่สุด จานวน 263 คน คิดเป็ นร้อยละ
76.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูงกว่าจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.2 เปอร์เซ็นต์
และน้อยสุดคือ อนุปริญญา/ปวส. จานวน 20 คนคิดเป็ น 5.8 เปอร์เซ็นต์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีมากที่สุดจานวน
149 คนคิดเป็ น 43.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 87 คนคิดเป็ น 25.2
เปอร์เซ็นต์ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทจานวน 49 คนคิดเป็ นร้อยละ 14.2
เปอร์เซ็นต์ และสุดท้าย 40,000 ขึน้ ไป จานวน 40 คน คิดเป็ น 11.6 เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลาในการทางาน พบว่าผูท้ างาน 5 ปี ขน้ึ ไป จานวนมากทีส่ ุด 136 คน คิดเป็ น 39.4
เปอร์เซ็นต์ และรองลงมาคือ 1ปี – 3ปี จานวน 85 คนคิดเป็ น 24.6 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลาการ
ทางาน 3ปี – 5ปี จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 เปอร์เซ็นต์ และอันดับสุดท้ายระยะเวลาทางาน
ต่ากว่า 1 ปี 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.9 เปอร์เซ็นต์
ลักษณะของงาน พบว่า เป็ นฝ่ ายสนับสนุนจานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.3 เปอร์เซ็นต์
และฝ่ ายบริการจานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.9 เปอร์เซ็นต์
สถานภาพ พบว่า สถานภาพโสดมีมากทีส่ ุดจานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ67.5 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคือสมรสจานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.9 เปอร์เซ็นต์ และลาดับสุดท้าย หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 เปอร์เซ็นต์ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
32 เปอร์เซ็นต์
ระดับคะแนนตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ผลระดับคะแนนของตัวแปรการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรข้าราชการกรมการปกครองโดยภาพรวม โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.928 อยู่ในระดับ
การเห็นด้วยมาก
ผลระดับคะแนนของตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานขององค์กรข้าราชการกรมการ
ปกครอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก

การทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เมื่อทดสอบการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร (ตัวแปรอิสระ) ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการกรมการปกครอง (ตัว
แปรตาม) พบว่า ตัวแปรการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2 =
0.097) ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภ าพของการสรรหาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ขององค์กรเป็ นตัว แปร
พยากรณ์ทส่ี ามารถทานายคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการกรมการปกครองได้รอ้ ยละ 9.7
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุ ณภาพชีวติ ในการทางาน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยการวิเคราะห์ค่าการถดถอยอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นเดียว ( Simple Linear
Regression Analysis) เมื่อทดสอบ Multicollinearity พบว่าตัวแปรไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity
เนื่องจากค่า Tolerance ตัวแปรการสรรหาทรัพยากรมนุษย์มคี ่า เท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.2
และค่า VIF เท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงถึงข้อคาถามในตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์
กัน และการทดสอบ Autocorrelation โดยพบว่า Durbin Watson อยู่ท่ี 1.904 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง
1.5 – 2.5 แสดงถึงการไม่เกิดปั ญหา Homoscedasticity ค่าคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน ดังนัน้ จึง
สามารถใช้ ต ัว แปรอิ ส ระในการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย ( Simple Linear Regression
Analysis) โดยได้ว่า XRe คือตัวแปรอิสระ (การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร)
Yqwl = 2.955 + 0.237(XRe)
คุณภาพชีวติ ในการทางาน = 2.955 + 0.237 (การสรรหาทรัพยากรมนุษย์)
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ คุณภาพชีวติ ในการทางาน (ตัวแปรตาม) อย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 กับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยสามารถอธิบาย
ได้จากสมการ จะพบว่า คุณภาพชีวติ การทางาน มีค่าอยู่ในระดับ 2.955 หน่วย และหากการสรรหา
ทรัพยากรเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน เพิม่ ขึน้ 0.237 หน่วย และมีอานาจ
การพยากรณ์ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.7
สรุปผลการวิ จยั การอภิ ปรายและข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่อ ง การสรรหาทรัพยากรมนุ ษ ย์ขององค์ก ร ที่ส่งผลต่อ คุ ณภาพชีว ิต การ
ทางานในองค์กรข้าราชการกรมการปกครอง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. อภิปรายผลการวิเคราะห์การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร ผลจากการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.928 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.9161 ประกอบไปด้วย

ข้ อ ความถาม องค์ ก รมีก ารสรรหาบุ ค คลทัง้ ภายในและภายนอก ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ท่ี 4.00 และ
S.D. = 0.9027 ,วิธีก ารสรรหามีก ารดึง ดูด ผู้มีค วามรู้ค วามสามารถ ค่ า เฉลี่ย อยู่ท่ี 3.902 แ ละ
S.D. = 0.8973 , การประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า นสื่อ ต่ า งๆในการรับ สมัค ร ค่ า เฉลี่ย อยู่ ท่ี 3.855 และ
S.D. = 0.8682 , การก าหนดเกณฑ์ใ นการสรรหา ค่ า เฉลี่ย อยู่ท่ี 3.972 และ S.D. = 0.9275 ,
ระบบการสรรหามีความเป็ นธรรม ค่ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.772 และ S.D. = 1.0049 ,องค์กรมีเกณฑ์การ
คัดเลือกตรงความเหมาะสมตามตาแหน่ง ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.92 และ S.D. = 0.9685 , การสอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ในตาแหน่งทีเ่ ปิ ดรับ ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.960 และ S.D. = 0.8615 , ผูส้ มัครทีผ่ ่านการคัดเลือก
มีความเหมาะสมกับตาแหน่งทีร่ ะบุไว้ชดั เจน ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.043 และ S.D. = 0.8982 สอดคล้องกับ
งานวิจยั (นุรไลลา ตือระ,อานี ซะห์ ลาเต๊ะ ,2559) การศึกษากระบวนการสรรหาและคัดเลือกสรร
บุคลากรในองค์กรเซ็นทรัล เพือ่ ศึกษาปั ญหาการสรรหาและการเลือกสรรบุคลากรในองค์กร กล่าวว่า
การสรรหาขององค์ก ร เกิด จากการวางแผนด้า นทรัพ ยาบุ ค คลโดยคาดการณ์ เ พื่อ การบริห าร
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับปริมาณตามตาแหน่งทีได้รบั มอบหมาย จึงส่งผลต่อการวางแผนขัน้ ตอน
การสรรหาทีม่ รี ะบบประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการได้บุคลากรตรงตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด
2. อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการกรมการปกครองภาพ
รวมอยู่ใ นระดับมาก ค่ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.89 และ S.D. = 0.9343 ประกอบด้ว ย ด้านค่ าตอบแทนที่
เพียงพอและยุตธิ รรม ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.5285 และ S.D. = 1.1739 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.989 และ S.D. = 0.8460 ด้านความมันคงก้
่
าวหน้าในงาน ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.742 และ
S.D. = 1.004 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.999 และ S.D. = 0.8228
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.042 และ S.D. = 0.8454 และด้านความสมดุลระหว่าง
งาน ค่ า เฉลี่ย อยู่ ท่ี 4.009 และ S.D. = 0.9025 สอดคล้ อ งกับ แนวคิด Walton 1973 ในด้ า น
องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทางาน (นารี อุดร ,วัลนิ กา ฉลากบาง ,2562 )
3. อภิปรายการสรรหาทรัพยากรมนุ ษ ย์ขององค์กรส่งผลต่อ คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ผลจากการศึกษาพบว่า การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ของข้าราชการกรมการปกครอง ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรอิสระ(การสรร
หาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร) มีอทิ ธิพลต่อการส่งผลต่อตัวแปรตาม(คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ของข้าราชการกรมการปกครอง ในทิศ ทางบวก และการสรรหาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มีอ านาจการ
พยากรณ์ ต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการกรมการปกครอง อย่างมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีร ะดับ 0.05 จากทฤษฎีคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานนัน้ ตามทฤษฎีข อง Maslow อ้า งใน
(ประภัสภร วัฒนา,2560) ในการลาดับขัน้ ตอนความต้องการของมนุษย์ ในด้านความต้องการทาง
สังคม ได้กล่าวว่า การเข้ามาของของบุคลากรทีเ่ กิดจากการสรรหาที่มปี ระสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อ
การยอมรับทางสังคมของเพื่อนร่วมงาน การถูกยอมรับในความสามารถ ส่ง ผลให้บุคลากรสามารถ
ด ารงอยู่ใ นองค์ก รอย่ า งมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีแ ละองค์ก รเมื่อ มีร ะบบการสรรหาที่ดึง ดูด บุ ค คลที่มี

ความสามารถและมีคุณสมบัตติ รงตามตาแหน่ง และผ่านการสรรหาทีเ่ กิดจากระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และคุณภาพ จะส่งผลต่อการยอมรับ เกิดความร่วมมือในการทางาน การดารงอยู่ในองค์กรโดย
ปราศจากอคติของผูอ้ ่นื จะนาไปสูก่ ารดารงอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข และในส่วนผลการศึกษา
จากงานวิจยั ท่านอื่น ยังสอดคล้องกับงานวิจยั (พนสณฑ์ ภาวกังวานวงษ์ ,2562) เรื่อง การศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ท่มี อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากร
กรณีศกึ ษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ทีก่ ล่าวว่า ด้านการสรรหาและการคัดเลือกเป็ นผลต่อ
เนื่องมาจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร การสรรหาทรัพยากรมนุษย์จะส่งผลให้องค์กร
มีอตั รากาลังทีเ่ พียงพอส่งผลต่อความสมดุลขององค์กรและคุณภาพชีวติ ในการทางาน เมื่อการสรร
หาจะเป็ นขัน้ ตอนแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่กเ็ ปรียบเสมือนจุดเริม่ ต้นของความสาเร็จ
ขององค์กร และจากผลการศึกษาประสิทธิภาพการสรรหามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน การสรรหาสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานโดยรวมของบุคลากรได้
ข้อเสนอแนะทัวไปจากการวิ
่
จยั
จากการวิจยั เรื่อ ง การสรรหาทรัพยากรมนุ ษ ย์ขององค์ก ร ที่ส่งผลต่อ คุ ณภาพชีว ิต การ
ทางานในองค์กรข้าราชการกรมการปกครองผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อการทานายคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในเปอร์เซ็นต์
ทีน่ ้อย อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.7 เพราะการสรรหาเป็ นเพียงจุดเริม่ ทีจ่ ะสร้างแรงดึงดูดและแรงจูง ใจให้กบั ผู้ท่ี
สนใจและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเข้ามาสมัครคัดเลือกมาเป็ นส่วนหนึ่งในองค์กรเท่านัน้ การเข้ามาใน
ระบบแบบคุณธรรม ก็จะส่งผลให้เพื่อนร่วมงานเกิดการยอมรับในความสามารถในตัวบุคคล รวมไป
ถูกการถูกยอมรับในสังคมจากเพือ่ นร่วมงาน ดังนัน้ หน่วยงานต้องสร้างการสรรหาให้ มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และควรปรับเปลี่ยนการสรรหาในองค์กรของข้าราชการให้เ กิดความรวดเร็ว และถูกต้อง
เพื่อสร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของข้าราชการในหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากผลการสรุปการศึกษา ผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ ถัดไปโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ควรมีการศึกษา ปั ญหาและอุปสรรค การสรรหาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรในหลายๆ
ด้านเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มคี วามเหมาะสมในยุคเทคโนโลยีในปั จจุบนั
เพือ่ ถือเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในองค์กร

2. งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ใน
การทางาน เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรขยายไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมใหญ่ต่อไป
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