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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252361 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน 

นางสาว อรชา อุดม: คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัด
กาญจนบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : อาจารย ์ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว 

“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 2) แนวทางทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้บุคลากรในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ประชากรที่ศึกษาจ านวน 22 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู  ประยุกต์ตามแนวคิดของ จินดากานต์ 
คงเดชาชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ ในระดับมาก  7 ด้าน โดยเรียงล าดับ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความเจริญก้าวหน้าและ 
สวัสดิภาพ ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และยุติธรรม ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่วนด้านจังหวะ
ชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง 

2. แนวทางทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ผู้บริหารควรมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนในกรณีที่
ท างานล่วงเวลาหรือวันหยุด ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของขวัญก าลังใจ จากการปฏิบัติงานที่เป็นความรู้ ความสามารถ
พิเศษ ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  โรงเรียนควรรักษาความสะอาด และดูแลอุปกรณ์ 
ให้พร้อมใช้งานเสมอ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ครูควรได้รับการอบรมที่ตรงกับความรู้ตนเอง 
ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ ผู้บริหารควรมีการกระจายงานที่มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
ด้านการบูรณาการทางสังคมผู้บริหารควรมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ครูทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิด 
และการท างานอย่างเต็มที่ ด้านจังหวะชีวิต ควรมีการจัดเวลาให้เหมาะสมทั้งด้านการท างาน สังคม และครอบครัว 
ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน ควรมีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252361 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : QUALITY OF WORK 

MISS ORACHAR UDOM : QUALITY OF WORKING LIFE OF TEACHERS AT 
WATWAINEAW PUNSIRIWITTHAYA SCHOOL KANCHANABURI THESIS ADVISOR :  
SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D. 

The purposes of this research were to find: 1) Quality of work life of teachers watwaineaw 
punsiriwitthaya school kanchanaburi. 2) The guidelines for development quality of the teachers’ life in 
working at watwaineaw punsiriwitthaya school kanchanaburi. The population of the research were the 
director and teachers at watwaineaw punsiriwitthaya school kanchanaburi. There were 22 population 
included 1 director and 21 teachers. The research instrument was a questionnaire regarding the quality of 
work life of teachers watwaineaw punsiriwitthaya school kanchanaburi based on the concept of Jindakarn 
Khongdechachan. The statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and 
content analysis. 

The research findings revealed that 

1. Quality of work life of teachers watwaineaw punsiriwitthaya school kanchanaburi, as a 
whole was found at the high level and individual was found at the high level 7 factors and the median; 
ranking from the highest to the lowest arithemetic mean applied from the development ability of person, 
the progress and welfare, the social integration, the relationship with the community, the fair and 
reasonable remuneration, the democracy in the workplace, the hygienic and safe environment and the 
life rhythm was fair level. 

2. The guidelines for development quality of the teachers’ life in working at watwaineaw 
punsiriwitthaya school kanchanaburi. were found that the fair and reasonable remuneration should be 
more adjust in case the overtime working or the day off due to knowledge of working, special ability. The 
hygienic and safe environment should always keep clean and maintenance equipments to be ready in use 
as well. The development ability of person should train according with self knowledge. The progress and 
welfare should share the work properly and equally. The social integration should set activity to make 
relationship of school with community in order to exchange knowledge together. The democracy in the 
workplace the teachers should have freedom in thoughts and fully functional working. The life rhythm 
should set the time properly in social working and family. The relationship with the community should 
have interactive activity with community. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
สังคมปัจจุบัน เป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ยังส่งผลให้
เกิดการการแข่งขันกันในทุกๆ ด้านของสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านการเรียน  
การแข่งขันทางด้านการท างาน ที่ล้วนต่างมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวพันในการด าเนินชีวิตทั้งสิ้น 

ทุกการพัฒนา ทุกการแข่งขัน กลไกส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนก็คือ มนุษย์ อริสโตเติล 
นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม 
ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามล าพังแต่ผู้เดียวได้  
และเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องเป็นเหตุให้มนุษย์ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของ 
การท างาน เพราะการท างานเปรียบดั่งหมากตัวส าคัญที่จะน าพาไปสู่ชัยชนะหรือความส าเร็จอื่นๆ  
ที่จะตามมา สังคมของการท างานทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดก็คือ มนุษย์หรือบุคลากร องค์กรใดที่ให้ 
ความส าคัญสูงสุดกับสิ่งนี้ องค์กรนั้นก็จะประสบความส าเร็จได้มากที่สุดเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)1 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ 
การพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวคือ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  
ของประเทศ2 และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งสองฉบับข้างต้นที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น 
จึงนับได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
และพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป คุณภาพของงานจะดีได้ก็ต้องมาจากคุณภาพ 

                                                            
1 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี,  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2558), 12. 

2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564), เข้าถึงเมื่อ 
10 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.slideshare.net. 
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ของคนเป็นที่ตั้ง ซึ่งคนจะมีคุณภาพได้ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะการศึกษา  
เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการสร้างคุณภาพคน คนในองค์กรการศึกษาก็คือตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ 
ของครูผู้สอนที่จะต้องสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนให้ได้ โดยครูผู้สอนจะต้องมีทักษะในการ  
จัดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งอนาคต 
ใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับกับการสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อที่จะ 
ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ  
จัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเอง3 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็น 
ได้ว่าบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาก็คือครู เพราะครูคือผู้ที่ท าหน้าที่หลัก 
ในการถ่ายทอดความรู้ อบรมสั่งสอนทั้งวิชาการและวิชาชีวิต คอยชี้แนะแนวทาง ให้ค าแนะน า  
คอยดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จะปฏิเสธไม่ได้เลย 
ว่าหัวใจส าคัญของคุณภาพผู้เรียนในทุกๆ โรงเรียน จะต้องอาศัยครูที่มีคุณภาพด้วย การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตในการท างานของครูจึงถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
ที่ทุกคนต้องการ ทั้งยังมีความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปด้วย4 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่า 
การศึกษาจะช่วยก าหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญ  
ส าหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ครูจึงเป็นบุคคลแรกที่จะต้องได้รับการพัฒนา  
ให้เกิดขึ้นก่อน เพราะครูถือว่าเป็นแม่พิมพ์ในการสร้างทุกๆ อาชีพในสังคม 

แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามปฏิรูปการศึกษา  
ทั้งทางด้านโครงสร้างและระบบการบริหารองค์การมาโดยตลอด แต่ผลการปฏิรูปทางการศึกษา 
กลับมีผลท าให้คุณภาพทางการศึกษาหลายๆด้านในปัจจุบันอ่อนแอลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
งานคุณภาพชีวิของครู รัฐบาลไทยได้ลงทุนทางด้านการศึกษาสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย โดยจัดสรร 
ให้เป็นเงินเดือนกับเงินวิทยฐานะของครูเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณภาพทางการศึกษาของไทยก็ยังมีผลไม่ดี 

                                                            
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, 8. 
4 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล, “อยากปลดหนี้ต้องท าอย่างไร,” วารสารสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู สุพรรณบุรี จ ากัด (มิถุนายน-ตุลาคม 2557): 14. 
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เท่าที่ควร โดยดูจากผลทางการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 ของสถาบัน IMD ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมการจัดล าดับทั้งหมดจ านวน 61 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศ 
ในกลุ่มยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 38 ประเทศ เอเชีย แปซิฟิก 14 ประเทศ และอเมริกา 9  
ประเทศ มีประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพียง 5 ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ได้แก่ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย หากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเทศไทยก็ยังเป็นรองประเทศสิงคโปร์ (อันดับ 3) และประเทศมาเลเซีย (อันดับ 14) อยู่ 
จากผลข้างต้นนี้มาจากตัวชี้วัดด้วยกันทั้งหมด 18 ข้อ และมีหลายตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เช่น สัดส่วนนักเรียนต่อครูการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ระบบการบริหารการศึกษา การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน เป็นต้น5 

ฉะนั้น จากผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
มีส่วนส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่ผู้บริหารควรให้ 
ความส าคัญ เพราะครูถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่อการผลิตผู้เรียน 
ออกสู่สังคม การให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูจะช่วยส่งเสริมในการสร้างแรงจูงใจ 
ในการท างาน ช่วยให้การด าเนินงานในด้านอื่นๆ ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบ 
ความส าเร็จ ครูก็คือสิ่งมีชีวิตหน่ึงที่ต้องอาศัยการบริหารทั้งศาสตร์และศิลป์ ฉะนั้น ผู้บริหารจะใช้เพียง 
ความเป็นอ านาจและความรู้ในการบริหารครูอย่างเดียวมิได้ แต่ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าในการ 
จัดการ ที่จะกระตุ้นให้ครูทุกคนท างานอย่างดีที่สุดเพื่อดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาในการ 
พัฒนาโรงเรียน ให้ท างานด้วยความตั้งใจและมีความสุขด้วย 

กระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา 
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้  
หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งครูก็คือหนึ่งในบุคลากรนั้น ในปัจจุบันหน้าที่ของครูก็หาใช่แค่การสอน
หนังสือ ครูยังต้องท าหน้าที่ทั้งฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ งานทะเบียนนักเรียน งานห้องสมุด  
งานธุรการ เป็นต้น ด้วยภาระข้างต้นจึงท าให้ครูหลายคนตัดสินใจลาออก เปลี่ยนอาชีพ เพราะงาน  
หนักและยังได้ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ครูไม่มีคุณภาพและผู้เรียนก็ไม่มี 
คุณภาพตามมา นอกจากนี้ยังมีปัญหาของครูที่เกี่ยวกับด้านหนี้สิน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทน 
ที่ไม่เพียงพอต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีรายได้จากเงินเดือน  
เพียงอย่างเดียว ท าให้ครูส่วนใหญ่ต้องเป็นหนี้จากการกู้สถาบันการเงินต่างๆ ด้วยสาเหตุนี้ท าให้ครู 

                                                            
5 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , สมรรถนะการศึกษาไทย  

ในเวทีสากล 2558 (IMD2015), (2015), 8-9. 
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มีคุณภาพชีวิตที่ไม่มีความสุขในการท างาน จึงท าให้หลายคนตัดสินใจเปลี่ยนไปท าอาชีพอื่นทั้งๆ 
ที่เรียนครูมา เมื่อระบบการศึกษาเกิดการขาดแคลนครู ท าให้ครูที่มีในระบบนั้นต้องมีภาระงานที่ 
จะต้องรับผิดชอบเพิ่ม ต้องทุ่มเทเวลางานมากขึ้นกว่าเดิม จึงท าให้ครูขาดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว 
กับงาน มีความกดดันและแบกรับความคาดหวังของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จึงส่งผลท าให้คุณภาพ 
ชีวิตการท างานของครูลดน้อยลง ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูไม่เต็มที่ เมื่อครู
ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ก็จะส่งผลเสียต่อการศึกษาของผู้เรียน ส่งผลเสียต่อโรงเรียนเช่นกัน จึงจะเห็น 
ได้ว่าปัญหาคุณภาพชีวิตของครูเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ควรมีแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขอย่างยิ่ง6 
 
ปัญหาของการวิจัย 

สถาบันของการผลิตครู อันได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นทางเลือก 
หนึ่งในความสนใจของนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ โดยทราบจากอัตราการแข่งขันแอดมิทชั่น   
ปี 2558 ที่คณะศึกษาศาสตร์ติด 1 ใน 10 ที่นักเรียนสนใจเลือกศึกษาต่อ7 ด้วยหลายคนมองว่าอาชีพ 
ข้าราชการครู คืออาชีพที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้ แต่ท าไมในปัจจุบัน 
ยังมีข่าวว่าโรงเรียนยังขาดครูผู้สอนอยู่ เป็นเพราะจ านวนประชากรเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จนผลิตครูไม่ทันใช่หรือไม่ ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ และไม่ใช่แค่เพียงปัญหาที่ข้าพเจ้าพบตาม 
ข่าวเท่านั้น โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ก็ก าลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่ในขณะนี้ 
เช่นกัน โดยทางโรงเรียนโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้มีคุณครูเกษียณอายุราชการ 
ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ท่าน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ท่าน โดยอัตราการเกษียณใน  
2 ปีที่ผ่านมานี้มีการคืนต าแหน่งบรรจุกลับมาให้กับโรงเรียนเพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น และด้วยที่ 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 540 คน จากจ านวนครูที่ลดลง  
ขาดครูในวิชาเอกการสอนที่ส าคัญ จึงท าให้เกิดผลกระทบกับการท างานในฝ่ายต่างๆ ทั้งการจัดการ
เรียนการสอน งานเอกสารและงานพิเศษต่างๆ และรวมถึงตัวนักเรียนด้วย แม้ทางโรงเรียนก็ได้มีการ 
ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครครูในต าแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียน แต่ก็ยังไม่มีครูมาสมัคร  
และจากปัญหาข้างต้นที่โรงเรียนประสบนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับตัวของครู 
โดยเบื้องต้นคือการศึกษาปัญหาของครูภายในโรงเรียนก่อนเพราะอาจจะสามารถช่วยสะท้อนไปถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูและวงการการศึกษาในปัจจุบันได้ ผู้วิจัยจึงได้  

                                                            
6 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล, “อยากปลดหนี้ต้องท าอย่างไร,” วารสารสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู สุพรรณบุรี จ ากัด (มิถุนายน-ตุลาคม 2557): 14. 
7 10 คณะ/สาขาที่มีผู้สมัคร Admissions 2558 มากที่สุด, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2560, เข้าถึงได้จาก http://www.unigang.com 
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ท าการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ครูในแต่ละช่วงชั้นได้แก่ ครูที่สอน 
ในระดับชั้นอนุบาล ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.4-6 และชั้น ม.1-3 โดยผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ครูที่มีอายุราชการ 
มามากกว่า 5 ปี เพราะมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะทราบถึงปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเทียบกับอายุ 
ประสบการณ์งาน และระดับช้ันที่ท าการสอน ซึ่งผลการสัมภาษณ์ที่ครูทุกท่านมีค าตอบเกี่ยวกับปัญหา 
ไปในทางเดียวกันก็คือ การท างานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่เกี่ยวกับเอกสาร 
ต่างๆ ที่มีปริมาณมากขึ้น บางครั้งต้องสละเวลาจากการสอนนักเรียนเพื่อมาท างานเอกสารเหล่านี้ 
รวมถึงต้องน างานกลับไปท าหลังเวลาเลิกงาน จนไม่มีเวลาในการเตรียมการสอนในวันต่อไป ไม่มีเวลา 
พักผ่อน และไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ปัญหาอีกประการที่ครูท่านหนึ่ง (คุณครูในระดับชั้นอนุบาล)  
กล่าวก็คือ ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ด้วยโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในบางครั้งมีการรบกวนในทางมลภาวะทางกลิ่น
และทางเสียง ท าให้รบกวนการจัดการเรียนการสอน และส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพ  
ทางจิต ส่งผลไปถึงตัวนักเรียนเพราะนักเรียนในช่วงชั้นอนุบาลจะมีช่วงเวลาในการนอนช่วงพักกลางวัน  
นอกจากนี้ก็ยังประสบกับปัญหาภาระหนี้สิน เพราะครูก็ต้องออกงานสังคมเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานแต่ง  
งานบวช เป็นต้น ครูจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองและผู้น าในชุมชนด้วย โดยครูผู้ให้สัมภาษณ์  
สองท่านที่มีอายุ 30-35 ปี (คุณครูช่วงชั้นที่ 2 และ 3) ตอบว่า ถึงแม้ในปัจจุบันเงินเดือนครูในการ
บรรจุครั้งแรกอาจจะมากกว่าเมื่อหลายปีก่อน แต่ด้วยค่าครองชีพในปัจจุบันนี้สูงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น 
ภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ค่าครองชีพต่างๆ รวมไปถึงภาษีสังคม ท าให้รายรับนั้นไม่เพียงพอ  
ต่อรายจ่าย งบจัดสรรที่รัฐบาลจัดมาให้บางครั้งไม่เพียงพอ กิจกรรมบางอย่างครูต้องจ่ายเงินเอง เช่น  
การพาเด็กไปแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ การไปอบรมของครูซึ่งก็ต้องมีค่าเดินทาง เมื่อรายรับไม่เพียงพอ 
จึงต้องน าไปสู่การกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ กู้หุ้นจากสหกรณ์ครู หรือรวมไปถึงการกู้นอก
ระบบ เมื่อเป็นหนี้ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานที่คอยกังวลในเรื่องของหนี้สินในแต่ละเดือน   
ท าให้ต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ จนบางครั้งก็มีผลกระทบตามมาคือ ครูท าหน้าที่สอนในโรงเรียน 
ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งผลก็ไม่ได้มีแค่เพียงผู้สอน ยังส่งผลไปถึงตัวของนักเรียนด้วย8 นอกจากนั้นแล้วครู 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านซึ่งมีอายุประมาณ 40-55 ปีขึ้นไป ท่านได้ให้ค าตอบว่าอาชีพครูสมัยนี้แตกต่าง 
จากเมื่ออดีตสมัยที่ท่านบรรจุมาก แม้จะได้เงินน้อยกว่าปัจจุบันแต่ก็ยังพอจ่ายและมีเหลือเก็บ ไม่ต้อง 
กู้หนี้ยืมสินเช่นปัจจุบัน ภาระงานที่ครูต้องรับผิดชอบทุกวันนี้ก็มีมากกว่าแต่ก่อน ไม่มีความใกล้ชิด  
หรือผูกพันกับลูกศิษย์เลิกงานไม่เป็นเวลา ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว ภาระงานเอกสารของครู 
ก็มากมาย ไม่ว่าจะท าเอกสาร ท างานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ  

                                                            
8 การสัมภาษณ์ครูจ านวน 4 คน, คุณภาพชีวิตในการท างานปัจจุบันเป็นอย่างไร , 

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”. 
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ซึ่งมากจนไม่มีเวลาพัฒนาตนเองด้านการสอนทั้งๆ ที่เป็นหัวใจของการท าอาชีพครู ซึ่งปัญหาข้างต้น 
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูทั้งสิ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและสนใจที่จะศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ว่ามีคุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการวางแผนหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และความส าคัญของการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้

1. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังต่อน้ี 
1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัด

กาญจนบุรี อยู่ในระดับใด 
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริ

วิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปน้ี  
1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัด

กาญจนบุร ีอยู่ในระดับปานกลาง 
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  

“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหลายแนวทาง  
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ทฤษฎีระบบตามแนวคิด 

ของลูเนนเบิร์ก และออร์นสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่ได้เสนอความคิดที่ว่า องค์กรนั้น 
เป็นกระบวนการหรือระบบหนึ่ง มีองค์ประกอบที่เป็นระบบย่อยๆ ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์  
กับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การด าเนินงานต่างๆ  
มีกระบวนการที่ส าคัญคือ ปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation process)  
และผลผลิต (output) องค์ประกอบทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องซึ่งกันและกัน  
จะขาดขั้นตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้ ถ้ามีขั้นตอนใดมีปัญหาขั้นตอนอื่นก็จะหยุดไปด้วย ในท านองเดียวกัน 
ธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการที่ท าให้ระบบ 
สามารถเลื่อนไหวหรือด าเนินการต่อไปได้ อีกทั้งระบบยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) 
ซึ่งระบบจะได้รับปัจจัยน าเข้าจากสภาพแวดล้อม และระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม9 

คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นตัวแปรศึกษา โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานไว้ดังนี้  วอลตัน (Walton) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญ 
ที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ประการ 1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 
2) สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความเจริญ 
งอกงามและสวัสดิภาพ 5) การบูรณาการทางสังคม 6) ประชาธิปไตยในการท างาน 7) จังหวะชีวิต  
8) ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน10 ในขณะที่ ด้านเฟอร์แรนส์และพาวเวอร์ (Ferrans and 
Powers) ได้กล่าว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ  
1) สุขภาพหน้าที่ (health and functioning) คือ การดูแลสุขภาพของตนเอง การพักผ่อน การท า 
กิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง 2) สังคมเศรษฐกิจ (socioeconomic) ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ รายได้ 
จากการท างาน เพื่อนร่วมงาน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 3) จิตวิญญาณ (psychological spiritual) คือ  
ความพึงพอใจในชีวิต ความสงบทางจิตใจการบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความพึงพอใจในเรื่องทั่วๆ ไป  
เป็นต้น 4) ครอบครัว (family) หมายถึง สภาพสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบุคคลซึ่งจะประกอบ 

                                                            
9 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20–22. 
10 Richard E. Walton, “ Improving the Quality of Working Life,”  Harvard 

Business Review 27, 3 (May-June, 1974): 12. 
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ไปด้วย ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร ความสุขในครอบครัว  ความสัมพันธ์กับคู่สมรส 
และการสนับสนุนทางอารมณ์ของครอบครัว11 

ด้านเดลามอทเต้ และเทเคซาวา (Delamotte and Takazawa) ได้เสนอว่าองค์ประกอบ 
ของคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นมี 5 ประการด้วยกันคือ 1) เป้าหมายที่เป็นแนวปฏิบัติ (traditional 
goals) เป็นเป้าหมายที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยวิธีการที่ใหม่ เช่น เรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
การท างาน เรื่องความปลอดภัยในการท างาน การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนผลตอบแทน 
ที่เพียงพอและมีความยุติธรรมในการท างาน 2) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการท างาน (fair treatment  
at work) หมายถึง ความต้องการของบุคลากรที่ต้องการให้องค์การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม
และโดยเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย 3) อ านาจในการตัดสินใจ (influence  
of decisions) การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สร้างความสามัคคี และลดความ  
แตกแยก 4) ความน่าท้าทายของงาน (challenge of work content) งานที่ท าต้องมีความท้าทาย 
ให้คนงานเกิดความรู้สึกต้องการท างานให้ประสบความส าเร็จให้ได้ เมื่อท าส าเร็จจะได้รับผลตอบแทน 
จากความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 5) ชีวิตการท างาน (work life) หมายถึง การท างานที่เป็นการ 
พัฒนาชีวิตการท างานของบุคคล ตลอดช่วงอายุงาน โดยมีความสัมพันธ์กับชีวิตครอบครัวและสังคม  
กล่าวคือ ชีวิตการท างาน ครอบครัว และสังคมจะต้องมีความสมดุลกัน12 
 
  

                                                            
11 Ferrans and Powers, อ้างถึงใน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2549), 266. 
12  Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, Quality of Work Life in 

International Perspective (Geneva: International Labor Office, 1984), 11. 
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเชิงระบบมาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ 
ดังที่ได้แสดงให้เห็นในแผนภูมิที่ 1 

    
           External environment 

 
      Organization  
                   
               สิ่งที่ป้อนเข้าไป                        กระบวนการ                             ผลผลิต 
                 (Input)                       (Transformation  process)            (Output)        
                                                            

    - บคุลากร   - การบริหาร       - ผลสัมฤทธิ ์
    - งบประมาณ - การจัดการเรยีนการสอน             ทางการเรียน 
    - วสัดุอุปกรณ ์ - การนิเทศการศึกษา        - ความพึงพอใจ 
    - การบริหาร          ของทุกฝ่าย                         

                                                                                                                                                   
    
 
 
 
 

        External environment 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 20–22. 
 : Richard E. Walton, “ Improving the Quality of Working Life,”  Harvard Business 
Review (May-June, 1973): 14. 
  

คุณภาพชีวิต 

ในการท างาน 

 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

 

 

 

 Organization 

 

ผลผลิต 
(Output) 

กระบวนการ 
(Transformation 

process) 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ ์
- การจัดการ 

 

- การจัดการ 
- การจัดการเรยีน 
การสอน 
- การนิเทศการศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจ
ของทุกฝ่าย 

คุณภาพชีวิต

การท างาน 

ข้อมูลป้อนกลบั 
(Feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียน 

วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ คุณภาพชีวิต 
การท างานของครู ผู้วิจัยใช้แนวคิดของวอลตัน ซึ่งได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญที่ประกอบขึ้น 
เป็นคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ประการ คือ 1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อม 
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล  4) ความเจริญงอกงาม 
และสวัสดิภาพ  5) การบูรณาการทางสังคม  6) ประชาธิปไตยในการท างาน  7) จังหวะชีวิต  
8) ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน  ดังแผนภูมิที่ 2 
 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Richard E. Walton, “ Improving the Quality of Working Life,”  Harvard Business 
Review (May-June, 1973): 14. 
 
  

คุณภาพชีวิตการท างานของคร ู

ท างาน (Xtot)   
1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  
2. สภาพแวดลอ้มที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล  
4. ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ 
5. การบูรณาการทางสังคม  
6. ประชาธิปไตยในการท างาน  
7. จังหวะชีวิต  
8. ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน   
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนด 

ความหมายของศัพท์เฉพาะไว้ดังนี ้
คุณภาพชีวิตในการท างานของครู หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน 

องคกรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวของกับงาน ซึ่งรวมถึงสภาพแวดลอมในการท างาน ที่ก่อให้เกิด 
ความพึงพอใจและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ  
และส่งผลให้มีความสุขในการท างานและการด าเนินชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน 
และองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้านคือ 1) ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม  
2)  สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  3)  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  
4) ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ 5) การบูรณาการทางสังคม 6) ประชาธิปไตยในการท างาน  
7) จังหวะชีวิต 8) ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน 

ครู หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา”  

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี หมายถึง สถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างานจากต ารา 
เอกสารต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลไว้ภายใต้หัวข้อต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 งานวิจัยในประเทศ 
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
 

คุณภาพชีวิต 
พจนานุกรม ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะของการด ารงชีวิต  

การใช้ชีวิต13 ซึ่งชีวิตของมนุษย์เรานั้นก็ประกอบไปด้วยส่วนของสิ่งที่เรียกว่าร่างกาย ประกอบเข้ากับ
สิ่งที่เรียกว่าจิตใจ จึงรวมเป็นชีวิตขึ้นมาที่ทั้งสองจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า 
มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการที่จะให้ชีวิตของตนด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีความสุข และเป็นไปตามที่
ตนเองต้องการในสิ่งที่ปรารถนา โดยได้มีหลายนักทฤษฎีที่ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ไว้ 
ประกอบด้วย 

1. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Needs) มาสโลว์เห็นว่า 
มนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครองความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่งความต้องการนี้ 
เขาได้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ดังนี ้

1.1 บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใด 
ได้รับการตอบสนองแล้ว ยังคงต้องการอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น 

                                                            
13 พจนานุ ก รม , คุณภาพชี วิ ต , เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  16 มี น าคม  2560, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก  

http://dictionary.sanook.com 
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1.2 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่นๆ 
ต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนน้ัน 

1.3 ความต้องการของบุคคลจะเรียงเป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญ เมื่อความต้องการ 
ระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

มาสโลว์ได้กล่าวถึงล าดับความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้นตอนตามล าดับดังนี ้
1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิต 

อยู่รอด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น 
2. ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการแสวงหาความปลอดภัยจาก

สิ่งแวดล้อมและความคุ้มครองจากผู้อื่น 
3. ความต้องการความรัก และการมีส่วนเป็นเจ้าของความรู้สึกว่าตนได้รับความรัก 

และมีส่วนในการเข้าหาหมู่พวก 
4. ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ เป็นความต้องการให้คนอื่นยกย่อง  

ให้เกียรติและเห็นความส าคัญของตน 
5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการสูงสุดในชีวิต เป็นความต้องการ 

ที่เกี่ยวกับการท างานที่ตนเองชอบหรือความต้องการที่เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 
2. ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer Modified Need Heraphy 

Theory) แอลเดอร์เฟอร์ ได้คิดทฤษฎีความต้องการที่เรียกว่าทฤษฎีอีอาร์จี (ERG: Exisfence –  
Relatedness – growth Theory) โดยแบ่งความต้องการของบุคคลเป็น 3 ประการคือ 

2.1 ความต้องการมีชีวิตอยู่ เป็นความต้องการที่ตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป  
ได้แก่ ความต้องการทางกาย และความต้องการความปลอดภัย 

2.2 ความต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น เป็นความต้องการของบุคคลที่จะมีมิตร 
สมัพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย 

2.3 ความต้องการความเจริญก้าวหน้า เป็นความต้องการสูงสุดรวมถึงความต้องการ 
ได้รับการยกย่องและความส าเร็จในชีวิต 

3. ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ (Murray Manifeat Needs Theory) เมอร์เรย์ 
ได้อธิบายว่า ความต้องการของบุคคลมีความต้องการหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ ความต้องการของ
บุคคลที่เป็นความส าคัญเกี่ยวกับการท างานมีอยู่ 4 ประการคือ 

3.1 ความต้องการความส าเร็จ หมายถึง ความต้องการที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ 
3.2 ความต้องการมีมิตรสัมพันธ์ ความต้องการมีสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ค านึงถึง 

การยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
3.3 ความต้องการอิสระ เป็นความต้องการที่เป็นตัวของตัวเอง 
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3.4 ความต้องการมีอ านาจ ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น และต้องการ 
ที่จะควบคุมคนอ่ืนให้อยู่ในอ านาจของตน 

4. ทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของแมคคลีแลนด์ (Mc Cleland Achievement 
Motivation Theory) แมคคลีแลนด์ ได้เน้นความต้องการไว้ 3 ประเภทคือ 

4.1 ความต้องการประสบความส าเร็จ เป็นความต้องการที่จะท าสิ่งต่างๆ ให้เต็มที่ 
และบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 

4.2 ความต้องการมีสายสัมพันธ์ เป็นความต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น  
ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

4.3 ความต้องการมีพลังอ านาจ เป็นความต้องการเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ต้องการ 
ให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้น า ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น และจะกังวล 
เรื่องอ านาจมากกว่าการท างานให้มีประสิทธิภาพ14 

คุณภาพชีวิตการท างาน  เป็นค าที่น ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรม 
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้มีผู้สนใจท าการศึกษาเป็นระยะ จากในช่วงปี ค.ศ.1930- 
1940 คุณภาพชีวิตการท างานจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงในการท างาน การท างานที่เป็นระเบียบ 
และภาวะเศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาปี ค.ศ.1950-1960 แนวคิดเรื่องนี้ได้รับความสนใจ 
อย่างกว้างขวาง โดยนักจิตวิทยาในสมัยนั้นได้เพิ่มเรื่องความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างขวัญก าลังใจ  
ในการท างานกับผลผลิต ซึ่งเกิดจากการส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน ซึ่งนับเป็นอีกปัจจัย  
ในการบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน และตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมาก็มีเรื่องการศึกษา 
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมุ่งไปที่ประสิทธิผลขององค์กร และการเพิ่มประสบการณ์โดยธรรมชาติ 
ของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ การจัดโครงสร้างงานให้มีความหมาย และดึงเอาพรสวรรค์และ  
ความสามารถพิเศษของคนออกมาท างาน ดังนั้นจึงท าให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความหลากหลาย 
และแตกต่างกันออกไป15  
  

                                                            
14 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริม

กรุงเทพ, 2553), 51-53. 
15 ผจญ เฉลิมสาร, “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับกลาง: ศึกษากรณีโรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรม เวลโกร จังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540), 20. 
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ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต การปรับปรุงคุณภาพ 

ชีวิตการท างานเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ซึ่งถือก าเนิดและแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยมีนักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต ไว้ดังนี ้

วอลตัน (Walton) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นค าที่มีความหมายกว้าง มิใช่แค่ 
ก าหนดแต่เวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่มีเพียงกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก  
หรือการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมไปถึงความต้องการและปรารถนาให้
ชีวิตของบุคคลในหน่วยงานดีขึ้นด้วย คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นลักษณะการท างานที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการและความปรารถนาต่างๆ  ของมนุษย์  (human needs and aspirations)  
ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 อย่าง คือ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
และส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
การบูรณาการด้านสังคม ประชาธิปไตยในการท างาน จังหวะของชีวิตโดยส่วนรวม การเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กับสังคม16 

ฮิวส์ และ คัมมิงส์ (Huse and Cummings) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการท างานว่า  
เป็นความสอดคล้องกันระหว่างความรู้สึกที่คาดหวังของบุคคลกับประสิทธิผลขององค์กร 
อันเนื่องมาจากความผาสุกในการท างานของพนักงาน จากการรับรู้ประสบการณ์ในการท างาน  
ซึ่งท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ ส่งผลให้พนักงานมีขวัญก าลังใจที่ดี ต้องการปรับปรุง  
ศักยภาพในการท างานและสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตในงานได1้7 

เดลามอตเต และ ทาเคซาวา (Delamotte and Takezawa) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการ 
ท างานว่า มาจากแนวความคิดของคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงการพัฒนาให้บุคคลนั้นๆ มีสภาพความ 
เป็นอยู่ที่ดี มีสภาพการท างานดีอยู่ภายได้การท างานที่เหมาะสมมีความปลอดภัย ได้รับผลประโยชน์  
และสิทธิต่างๆ อย่างยุติธรรมและเสมอภาคในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลควรจะได้รับการ 
พิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมชีวิตการท างานในแต่ละบุคคล รวมถึงความต้องการของบุคคล 

                                                            
16 Richard E. Walton, “Improving the Quality of Work Life,” Harvard Business 

Review 27, 3 (May-June 1974): 12. 
17 Huse, E. F. and T. G. Cumming, Organizational Developent and Change 

(Minnesota: West Publishing, 1985), 134. 
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ในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ที่มีผลต่อสภาพการตัดสินใจที่ จะมีผลต่อ
สภาพการท างานของเขาด้วย18 

เบอร์นาดิน กับรัสเซล (Bernardin and Russell) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
เป็นระดับความพึงพอใจในการท างาน การจูงใจ การมีส่วนร่วมและความผูกพันในงานของบุคคล  
ที่มีต่อชีวิตการท างานของเขา19 

เกสท์ (Guest) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายทั่วๆ ไปนั้น หมายถึง  
ความรู้สึกของบุคคลที่ เกี่ยวกับทุกมิติการท างาน ซึ่ งประกอบด้วย รางวัลและผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์กับองค์การและความสัมพันธ์ 
กับบุคคล และคุณค่าภายในบุคคล ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่เฉพาะเจาะจง  
หมายถึง กระบวนการที่องค์การพยายามให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความสามารถที่แฝงอยู่ในตนเอง  
โดยให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตการท างานของพวกเขา20 

กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg and Baron) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการออกแบบงานเพื่อปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น  
ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กรทุกคน21 

สโครแวน (Skrovan) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน 
ขององค์การที่สามารถท าให้สมาชิกทุกระดับในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ที่จะเป็น
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือวิธีการปฏิบัติงานและการเพิ่มผลผลิต ตามแนวคิด 
ของเขา แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีจุดมุ่งหมาย 2 เรื่องคือ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ในการผลิต ขององค์กร และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน22 

                                                            
18  Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, Quality of Work Life in 

International Perspective (Geneva: International Labor Office, 1984), 11. 
19 John Bernardin and Joyce E. A. Russell, Human Resources Management: 

An Experiential Approach, 6th ed. (New York: McGraw-Hill, 2013), 378. 
20  Robert H. Guest, “ Quality of work life – Learning from Tarrytown,” 

Haevard Business Review 57, 4 (July - August): 76-77. 
21  J. Greenberg and R. A. Baron, Behavior in Oderganizations: 

understanding and Managing the Human Side of Work ( New Jersey: Prentice–Hill, 
International, 2000), 604. 

22 Daniel J Skroven, Quality of worklife Perspectives for Business and the 
Public Sector (Massachusetts: Addison – Wesley Publishing Company, 1983), 1-6. 
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เดสเลอร์ (Dessler) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็นการที่พนักงาน 
ได้รับการตอบสนองความต้องการที่ส าคัญส่วนบุคคลในการท างานของตนจนเกิดความพึงพอใจใน  
ระดับหนึ่ง การสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างานให้สูงขึ้น  
โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าหรับองค์การ ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือรวมถึงการปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท า 
ให้มีประชาธิปไตยในสถานที่ท างานเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร  
ทั้งนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้สมาชิกในองค์การในทุกระดับ ได้น าเอาสติปัญญา  
ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่นๆ มาใช้ในการท างานในองค์กร  ย่อมท าให้สมาชิก 
หรือก าลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ 
และพฤติกรรมภายในกลุ่มองค์กรขึ้น เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น การกวดขัน
เกี่ยวกับวินัยผ่อนคลายลง ความคับข้องใจลดลง 23 

เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานคือ ประสบการณ์ 
เกี่ยวกับคุณภาพทั้งหมดที่บุคคลพบในสถานที่ท างาน อันแสดงออกอย่างแท้จริงถึงความเคารพ 
ต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน24 

ส าหรับความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานในด้านของนักวิชาการศึกษาไทย 
มีผู้ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างานไว้ดังนี ้

ผจญ เฉลิมสาร กล่าววา คุณภาพชีวิตการท างานนั้นครอบคลุมไปในทุกด้านที่เกี่ยวของกับ 
ชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคล รวมไปถึงสภาพแวดลอมการท างานภายในองคกร เป้าหมายส าคัญ 
ของการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร จะต้องอยูอย่างการลดความตึงเครียดทางจิตใจ และเพิ่มความ 
พึงพอใจในการท างาน ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ท างาน  
หากกล่าวถึงความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างานแล้วพบว่า มีผู้รู้ นักวิชาการ หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายหรือนิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็นคือ 

1. เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศ หมายถึง การปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากร 
มนุษย์ โดยท าให้มีประชาธิปไตยในที่ท างานมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลของ 
องค์การ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้น าเอาสติปัญญา ความเชี่ยวชาญ  
ทักษะความสามารถอื่นๆ มาใช้ในการท างาน ย่อมท าให้พนักงานหรือก าลังแรงงานได้รับความพอใจ 

                                                            
23  Gary Dessler, Personnel: Human Resources Management, 5th ed. 

(London: Prentice Hall International, 1991), 4. 
24 John R. Schermerhorn, Management, 6th ed. (New York: John Wiley & 

Sons, 1999), 5. 
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สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การขึ้น  
เช่น การขาดลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น การกวดขันวินัยผ่อนคลายลง ความคับข้องใจลดลง  
เป็นต้น 

2. คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายทั้งทางกว้างและทางแคบ ซึ่งได้รวบรวม
ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

 2.1 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่กว้าง หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตการท างานซึ่งประกอบด้วย ชั่วโมงการท างาน ค่าจ้าง สภาพแวดล้อมในการท างาน ผลประโยชน์
และบริการ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจ  
ความพึงพอใจส าหรับพนักงาน 

 2.2 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบ คือผลที่มีต่อพนักงานหมายถึง 
การปรับปรุงในองค์กรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคลและรวมถึงความต้องการ 
ของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อสภาพการ  
ท างานของเขาด้วย 

 2.3 คุณภาพชีวิตในการท างานในแง่มุมที่หมายถึงการค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการ
ท างาน ซึ่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งใช้ ค าว่าการปรับปรุงสภาพการท างาน 
ประเทศสังคมนิยมนิยมใช้ค าว่า การคุ้มครองแรงงานและความเป็นประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน  
ครอบคลุมถึงวิธีการและแนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจมากขึ้นในการปรับปรุงผลลัพธ์ของทั้งองค์กรและปัจเจกบุคคลตามล าดับ25 

สรรเสริญ เตชะบูรพา ได้กล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้วา หมายถึง 
ความรูสึกของพนักงานที่ท าใหเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการท างานและมีสุขภาพจิตที่ดี 
ที่พนักงานได้มาจากประสบการณในการท างาน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพของพนักงานและ 
องคกร26 

                                                            
25 ผจญ เฉลิมสาร, “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับกลาง: ศึกษากรณีโรงงาน

ในนิคมอุตสากหรรม เวลโกร จังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540), 20-23. 

26 สรรเสริญ เตชะบูรพา, การรับรูคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานบริษัทขนส่งสินคาทาง (กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), 
13-14. 
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า หมายถึง 
การประเมินสถานะในลักษณะต่างๆ ของงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต 
ของบุคคล คุณภาพชีวิตการท างานจะให้ความส าคัญกับผลของงานที่มีต่อบุคคล และประสิทธิภาพ  
ขององค์การ รวมทั้งความพึงพอใจของบุคลากรกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจขององค์กร  
นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กรทั้งในระดับมหัพภาคและจุลภาค 
โดยอย่างยิ่ง 

ในปัจจุบันที่คุณภาพชีวิตการท างานกลายเป็นประเด็นส าคัญทางสังคมและเทคโนโลยี 
ทั้งบุคคลและองค์กรต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน27 

พิชิต เทพวรรณ์  ได้ ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า หมายถึง 
การครอบคลุมไปในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม  
ในการท างานภายในองค์กร แต่มีเป้าหมายส าคัญร่วมกันอยู่ที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่ม 
ความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ท างาน28 

จากความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานที่กล่าวมาข้างต้นสรุปความหมายได้ว่า  
คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรกับทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่เกี่ยวของกับงาน ที่จะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ เกิดความพึงพอใจทั้งทางร่างกาย และความ 
พึงพอใจภายในจิตจิตใจ เพราะหากบุคลากรเกิดความพึงพอใจทั้งทางกายและจิตใจแล้ว ก็ย่อมส่งผล
ให้บุคคลนั้นท างานอย่างมีความสุข สู่การเกิดผลงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานและ 
องค์กรให้ด าเนินไปได้ ซึ่งมีนักวิชาการได้อธิบายถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ ดังนี ้

วอลตัน (Walton) ได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานว่า มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (adequate and fair compensation) หมายถึง 
ค่าจ้างในรูปของเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยองค์กรได้จ่าย
ให้กับพนักงานเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนที่พนักงานได้ท างานกับองค์การ โดยได้รับเพียงพอและยุติธรรม 
ที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม  

                                                            
27 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, พฤติกรรมองค์กร (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2551). 
28 พิชิต เทพวรรณ์, คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life: QWL) กลยุทธ์

การสร้างคุณค่าของคนสู่ผลงาน Strategy and Marketing, 2550, 118-119. 
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2. สภาพแวดล้อมที่ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  (safe and healthy working 
condition) หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย 
แก่พนักงาน สุขภาพของพนักงานจัดเป็นปัจจัยส าคัญต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าพนักงาน 
มีร่างกายอ่อนแอก็ไม่สามารถปฏิบัติงานใดๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ ในท านองเดียวกันถ้าสภาวะทางจิตใจ
ของพนักงานอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคง มีความทุกข์ทางใจ ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานให้องค์กรได้เช่นกัน 
สภาพแวดล้อมในที่ท างานนับตั้งแต่สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน แสงสว่าง อุณหภูมิจาก 
เครื่องปรับอากาศ ระดับเสียง และกระบวนการในการท างาน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
ของสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานทุกคน ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ดี 
และเหมาะสมจะมีส่วนช่วยให้พนักงานได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอุบัติเหตุในการท างาน 
ได้ระดับหน่ึง และการจัดสภาพการท างานจะเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงานด้วย 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล  (development of human capacities)  
หมายถึงการจัดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ประโยชน์และได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ 
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วมความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง และมีความรู้สึกท้าทาย 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการท างาน 

4. ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ (growth and security) ควรจะให้ความส าคัญ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมายของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อการด ารงชีวิตและขยายความสามารถของ 
ผู้ปฏิบัติงานเอง ความรู้ความสามารถและทักษะใหม่ๆสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้ 

5. การบูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึก 
ว่าตนเองประสบความส าเร็จและเห็นว่าตนเองนั้นมีคุณค่า ซึ่งจะส่งผลต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็น  
อิสระทางอคติ ความรู้สึกว่าชุมชนหรือสังคมนั้นมีความส าคัญ การเปิดเผยตนเองต่อบุคคลอื่น  
ความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งช้ันกันในองค์กร และมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

6. ประชาธิปไตยในการท างาน (constitutionalism) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง 
และการปกป้องแนวทางของตนเองอย่างไร ค าตอบของค าถามนี้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  
ลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ด้วย ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อยเพียงใด 
ทนทานต่อความแตกร้าวได้มากน้อยเพียงไหน และยึดมั่นต่อการให้รางวัลที่ยุติธรมมากน้อยเพียงใด 

7. จังหวะชีวิต หมายถึง งานของบุคคลหนึ่งควรจะได้มีความสมดุลกับบทบาทของชีวิต 
บุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา ความต้องการทางด้านอาชีพ การเดินทาง ซึ่งควรให้มี  
สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของครอบครัว คลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดี 
ความชอบ 

8. การเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไปใน 
ลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพในกลุ่ม  
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ผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์กรของตนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อ 
สังคมในด้านเกี่ยวกับผลผลิต การจ ากัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์  
ด้านการเมืองและอื่นๆ 

จากทฤษฎีของวอลตัน (Walton) จึงสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานนั้น 
สามารถดูได้จาก 8 องค์ประกอบหลักซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม  
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความเจริญงอกงาม 
และสวัสดิภาพ การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในการท างาน จังหวะชีวิต การเกี่ยวข้องกับ 
สัมพันธ์ชุมชน29 

นอกจากนี้ ด้านเฟอร์แรนส์และพาวเวอร์ (Ferrans & Powers) ได้พิจารณาองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตได้ 4 องค์ประกอบคือ 

1. สุ ขภาพหน้ าที่  (health and functioning) คื อ  การดู แลสุ ขภาพของตน เอง 
การพักผ่อน การท ากิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง การมีกิจกรรมในครอบครัว การเดินทาง เป็นต้น  
จากองค์ประกอบดังกล่าวนี้สามารถอธิบายถึงสุขภาพหน้าที่ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้าน 
ร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 
การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย  การรักษาทางการแพทย์  การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 

2. สังคมเศรษฐกิจ (socioeconomic) ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ รายได้จากการท างาน  
เพื่อนร่วมงาน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น องค์ประกอบดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม 
เป็นการรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นในสังคม และอีกทางหนึ่งก็คือ เป็นการรับรู้ว่า 
ตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วย 

3. จิตวิญญาณ (psychological spiritual) คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความสงบทาง 
จิตใจการบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความพึงพอใจในเรื่องทั่วๆ ไป เป็นต้น ด้านจิตวิญญาณนี้จึงเกี่ยวข้อง 
กับการมีแก่นสารอยู่บนความเชื่อมั่นในองค์กรบนพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง 
และผู้อื่น มีความรักผูกพันต่อองค์กร มีความเข้าใจในตนเอง และมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง 
ตนเองกับโลก มีคุณธรรม มีความคิดและจิตส านึกที่ดีเพื่อเสริมสร้างความสงบ ความรัก ความเมตตา 
การด าเนินชีวิตที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับทั้งธรรมชาติที่ดีงามภายในตนเองและธรรมชาติของ  
สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว มีความงดงามทั้งในความคิด ค าพูด มีความสงบภายในจิตใจ ด าเนินชีวิต 
บนพื้นฐานของสัจจะและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจและบรรลุเป้าหมายที่แท้จรงิ 

                                                            
29 Walton, R. E. “ Criteria for Quality of Working Life, In Davis, L. E. Cherns, 

A.B. and Associates (Eds.)” The Quality of Working Life (1975), 91-104. 
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ของชีวิต มีความรู้สึกเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น มีความภูมิใจในตนเอง เกิดความมั่นใจในการท างาน  
มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง โดยเฉพาะกับความสับสน ความกังวลที่อาจเกิดขึ้นในช่วงชีวิต 
หรือในช่วงของการปฏิบัติงาน 

4. ครอบครัว (family) หมายถึง สภาพของสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบุคคล 
ซึ่งจะประกอบไปด้วย ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร ความสุขในครอบครัว ความสัมพันธ์ 
กับคู่สมรส และการสนับสนุนทางอารมณ์ของครอบครัว30   

ด้านเดลามอทเต้ และเทเคซาวา (Delamotte and Takazawa) ได้เสนอองค์ประกอบ 
ของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 5 ประการคือ   

1. เป้าหมายที่เป็นแนวปฏิบัติ (traditional goals) เป็นเป้าหมายที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
ด้วยวิธีการที่ใหม่ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการท างาน เรื่องความปลอดภัยในการท างาน 
การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนผลตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรมในการท างาน 

2. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการท างาน  (fair treatment at work) หมายถึง  
ความต้องการของบุคลากรที่ต้องการให้องค์ก ารปฏิบัติต่อบุคลากรอย่าง เป็นธรรมและ 
โดยเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย  

3. อ านาจในการตัดสินใจ (influence of decisions) การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ สร้างความสามัคคี และลดความแตกแยก  

4. ความน่าท้าทายของงาน (challenge of work content) งานที่ท าต้องมีความ 
ท้าทายให้คนงานเกิดความรู้สึกต้องการท างานให้ประสบความส าเร็จให้ได้ เมื่อท าส าเร็จจะได้รับ
ผลตอบแทนจากความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  

5. ชีวิตการท างาน (work life) หมายถึง การท างานที่เป็นการพัฒนาชีวิตการท างานของ
บุคคล ตลอดช่วยอายุงาน โดยมีความสัมพันธ์กับชีวิตครอบครัวและสังคม กล่าวคือ ชีวิตการท างาน 
ครอบครัว และสังคมจะต้องมีความสมดุลกัน 31 

กรมสุขภาพจิต ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยข้อค าถาม
ทั้งหมด 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective)  
จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ดังนี ้

                                                            
30 Ferrans and Powers, อ้างถึงใน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2549), 266. 
31  Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, Quality of Work Life in 

International Perspective (Geneva: International Labor Office, 1984), 11. 
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1. ด้านร่างกาย (physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึก 
สุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้  
การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น  
การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบั ติกิจวัตร 
ประจ าวันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึ่งพายาต่างๆ  
หรือการรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น 

2. ด้านจิตใจ (psychological domain) คือการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น  
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า การตัดสินใจ  
และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับ 
ความเศร้าหรือกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ของตนที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ 
ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่มีผลในทางที่ดี 
ต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) คือการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม  การรับรู้ว่าตน 
ได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมี  
เพศสัมพันธ์ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต 
การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี  ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก  
มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาส 
ได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่างๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมนันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง  
เป็นต้น32 

สมยศ นาวีการ กล่าวว่าผู้บริหารต้องให้ความมั่นใจแก่พนักงานว่าท างานในองค์กรแล้วจะ
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายดีคือ อวัยวะต่างๆ ของระบบภายในร่างกายท าหน้าที่ 
อย่างเหมาะสม ไม่มีการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค ส่วนสุขภาพจิตดี เป็นการปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม  

                                                            
32 กรมสุขภาพจิต, เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต, เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2560, เข้าถึงได้

จาก http://www.dmh.go.th. 
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ซึ่งทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นของที่คู่กัน ถ้าสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีจะท าให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพ33  

เสนาะ ติเยาว์ ได้เสนอสนับสนุนว่า การสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานต้องเริ่มที่
นโยบายต้องชัดเจน เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายต่างๆ ดังนี ้

1. นโยบายด้านความปลอดภัย  แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก 
การปฏิบัติงาน และต้องก าหนดวิธีการในการป้องกัน 

2. การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานอย่างระมัดระวัง โดยเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 

3. องค์การต้องต้ังต าแหน่งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
4. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่แกป้ัญหาด้านความปลอดภัย 
5. อุปกรณ์ในการป้องกันภัยอันตรายต้องมีจ านวนมากเพียงพอและมีกิจกรรมสร้างความ

สนใจในงานด้านความปลอดภัย เช่น ภาพเตือนความจ า โปสเตอร์ระวังภัย 
6. การวิเคราะห์อุบัติเหตุ เป็นการค้นหารายละเอียดแต่ละจุดของส่วนต่างๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ 

อาจเป็นการรายงาน แผนภูมิ แผนผัง สัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ ์
7. การจูงใจและการแข่งขันทางด้านความปลอดภัยต้องกระท าอย่างมีระบบกระท าทันที 

กระท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการรักษากฎแห่งความปลอดภัย 
8. การให้ข่าวสารและการอบรมผู้ปฏิบัติงาน  ให้รู้ถึงกระบวนการท างานด้วยความ

ปลอดภัย จูงใจให้เกิดส านึกและมีทัศนคติในการรักษาความปลอดภัย 
9. การจัดให้มีโครงการทางด้านสุขภาพ มีหมอมีพยาบาลที่เพียงพอและอยู่ประจ ามี

อุปกรณ์ในการรักษาผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ส่วนสุขภาพทางจิต องค์การต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจติม ี3 อย่าง คือ 

9.1 ปัจจัยด้านองค์การ ต้องมีโครงสร้างที่จัดวางความสัมพันธ์ของงานให้สอดคล้อง 
กัน ไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียด 

9.2 ปัจจัยด้านผู้บริหารต้องมีแนวการบริหารให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานและ 
สร้างความพึงพอใจในงาน ตลอดจนการไว้วางใจผู้ปฏิบัติงาน 

9.3 ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ วิธีการในการเผชิญกับสภาพที่ก่อให้เกิดความ 
เครียด การใช้ชีวิตและรูปแบบของพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ 

                                                            
33 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ เรื่องการจูงใจ: จากแนวความคิด

ไปสู่การประยุกต์ใช้ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2540), 72. 
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10. การวิจัยด้านความปลอดภัย การวิจัยท าให้รู้ลักษณะ รู้ที่มาของอุบัติเหตุและอันตราย 
ที่เกิดขึ้น ท าให้การป้องกันอันตรายมีประสิทธิภาพสูง  และเพิ่มพูนความรู้และส านึกของความ 
ปลอดภัยให้เกิดขึ้น ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะท าให้รู้ลักษณะของอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจาก 
การท างาน34 

วอลตัน (Walton) ได้แนวคิดในเรื่องระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานว่า 
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ 

1. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ชีวิตนอกเวลาการท างานหรือชีวิตส่วนตัวในครอบครัว 
ของพนักงาน จะไม่ถูกก้าวก่ายเป็นอันขาด 

2. ความมีอิสระในการพูด (Free speed) พนักงานมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร โดยปราศจากการโต้ตอบหรือแก้แค้น 

3. การมีความเสมอภาค (Equity) เป็นการพิจารณาถึงความถูกต้องในการรักษาความ
เสมอภาคในเรื่องของบุคคล กฎระเบียบ ผลที่พึ่งได้และความมั่นคงในงาน 

4. กระบวนการที่ถูกต้อง (Due process) ต้องปกครองกันด้วยระเบียบ ข้อบังคับมิใช่ 
ปกครองด้วยบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดโอกาสเท่าเทียมกันในเรื่องงาน ความเป็นส่วนตัว ความขัดแย้งกัน  
ทางความคิดและอื่นๆ จะเห็นว่า องค์กรนั้นประกอบด้วยสมาชิกจ านวนมากจ าเป็นต้องมีการ 
จัดระเบียบและถือปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ระเบียบและค าสั่งขององค์การใดถือเป็นกติกาให้คนในองค์การ 
ร่วมกันยึดถือและปฏิบัติตาม หากองค์กรใดไม่มีการจัดประสิทธิภาพจะเกิดความสูญเสียทรัพยากรที่มี 
อยู่ไปอย่างเปล่าประโยชน์ ระเบียบต่างๆ ที่องค์การทั่วไปจะเป็นต้องมี เช่น ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การมาท างาน การเลิกงาน การลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด ระเบียบว่าด้วยผลงานเป็นต้น35 

จากที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานจะต้อง 
ประกอบความพึงพอใจในการท างานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในเรื่องของ การที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง 
ได้รับค่าตอบแทนจะต้องเหมาะสม ได้ท างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยัง
ต้องมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะสามารถมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงต่อไปในอนาคต  
มีการบูรณาการทางสังคม รู้และเข้าใจในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสมดุล 
ระหว่างชีวิตกับการท างานรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคมอีกด้วย 

                                                            
34 เสนาะ ติเยาว์, การบริหารบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร,์ 2547), 39. 
35 Walton, R. E. “ Criteria for Quality of Working Life, In Davis, L. E. Cherns, 

A.B. and Associates (Eds.)” The Quality of Working Life (1975) 1: 91-112. 
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ฮิวส์ และคัมมิ่งส์ (Huse and Cummings) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
โดยประกอบด้วยคุณสมบัติ 8 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and fair compensation) คือ 
ค่าจ้างที่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรม
หรือไม่ เมื่อ เปรียบเทียบต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอ่ืนที่ลักษณะงานที่คล้ายกัน 

2. สิ่ ง แวดล้ อมที่ ถู ก สุ ข ลั กษณะและมี ค ว ามปลอดภั ย  (Safe and healthy  
environment) คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการ 
ท างานที่ก่อให้ เกิดสุขภาพที่ ไม่ดี  และควรที่จะก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ ยวกับคงไว้ 
ซึ่งสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมของตนเองและความรู้สึกท้าทาย 
ซึ่งจากการท างานของตน 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities) คือ 
ผู้บริหารควรจะได้จัดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความรู้ของตน  ซึ่งจะมีผล
ต่อการได้มีส่วนร่วม ความรู้สึกในคุณค่าของตน และความรู้สึกท้าทายที่เกิดจากการท างานของตน 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and security) ควรจะให้ความส าคัญ  
กับงานที่เป็นความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้ และควรจะให้
โอกาสแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานน้ันไดม้ีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน 

5. บูรณาการทางสังคม (Social integration) คือการที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่า 
ตนส าคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะมีผลท าให้บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระในความรู้สึกว่าชุมชนหรือสังคม 
มีความส าคัญต่อตน กล้าเปิดเผยตนเองกับผู้อื่นมีความรู้สึกว่าไม่มีการแข่งขันในองค์การ  
และมีความรู้สึกไดว้่าองค์การที่ตนท างานนั้นไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionals) คือผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง  
และจะปกป้องแนวทางของตนอย่างไร ค าตอบของค าถามนี้จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อยเท่าใด ทนทานต่อ 
ความแตกร้าวได้มากเพียงใด และยึดมั่นต่อการให้รางวัลที่ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด  

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Total life space) คืองานของบุคคลหนึ่ง 
ควรจะได้มีความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น  บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา 
ความต้องการทางด้านอาชีพ การเดินทาง ซึ่งควรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่าง  
ของบุคคลและเวลาของ ครอบครัว ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ  

8. การปฏิบัติงานในสังคม (Social relevance) กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไป 
ในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นการให้เกิดคุณค่าความส าคัญของงาน และอาชีพในกลุ่ม 
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
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ในด้านเกี่ยวกับ ผลผลิต (สินค้า) การก าจัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ด้านการเมือง และอื่นๆ เป็นต้น36 

บุญแสง ชีระภากร กล่าวว่า องค์ประกอบที่ถือว่าเป็นสาระส าคัญในการน ามาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานมี 10 ประการ ดังนี ้ 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (adequate and fair pay) เป็นค่าตอบแทน 
ที่เป็นตัวเงิน ซึ่งพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่เพียงพอ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม คือ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนตามหลักงานเท่ากันเงินเท่ากัน ซึ่งเป็น 
หลักการที่ต้องใช้เทคนิคการบริหารค่าจ้างเงินเดือน เช่น การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน (job  
evaluation) การจัดท าโครงสร้างเงินเดือนมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละองค์กร  
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกองค์กรด้วยส่วนค่าตอบแทนที่เพียงพอ การจ่าย 
ค่าจ้างและเงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราเงินเดือนที่เหมาะสม  
เป็นต้น  

2. ผลประโยชน์เกื้อกูล (fringe benefits) เป็นค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น วันหยุด 
วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรให้แก่บุคคลโดยไม่มีข้อผูกพัน เพราะไม่ถือเป็นค่าตอบแทน  
ในการจ้างงาน แต่เป็นค่าตอบแทนที่ให้เพื่อเป็นผลประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่  
และความสะดวกสบายในการท างานเท่านั้น ผลประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากในการสร้าง 
ความพึงพอใจให้แก่ตัวบุคคล เพราะโดยทั่วไปแล้วการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมักมีความแตกต่าง 
ในแต่ละองค์กรไม่มากนัก แต่ผลประโยชน์เกื้อกูลมีความแตกต่างกันมาก องค์กรใดมีประโยชน์เกื้อกูล 
สูงก็จะมีแรงดึงดูดใจให้มีผู้มาสมัครท างานกับองค์กรนั้นมาก บุคคลจ านวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่า 
มีคุณภาพชีวิตการท างานดี เพราะองค์การจัดผลประโยชน์เกื้อกูลให้มากกว่าองค์กรอื่นๆ  จึงเป็น 
ข้อค านึงที่ส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารองค์กรต้องค านึงถึงในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับบุคคล 
ในองค์กร  

3. สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและถูกตามสุขลักษณะ (a safe and healthy 
environment) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ทั้งใน 
ด้านแสงสว่าง เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการ 
ท างานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการท างาน หรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะ 
ยาว เป็นสิ่งที่ควรต้องท าเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองค์การ  ในปัจจุบันปัญหาในเรื่อง 
มลภาวะ เป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงควรที่ฝ่ายจัดการของแต่ละ  

                                                            
36 Edgar F. Huse and Thomas E. Cumming, Organization Development and 

change, 4th ed. (Minnesota: West Publishing Co, 1989), 198-199. 
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องค์กรต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดไว้ ในสภาพ 
ความเป็นจริงแล้ว ก็ได้มีกฎหมายก าหนดไว้ในเรื่องเหล่านี้อยู่เช่นกัน การจัดให้มีสภาพแวดล้อม  
ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จึงเป็นผลดีทั้ งในแง่กฎหมาย แง่ศีลธรรมและเป็นการสร้าง 
ความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรด้วย  

4. ความมั่นคงในการท างาน (job security) ในที่นี้มีความหมายในด้านของการจ้างงาน 
และความเป็นธรรมในการเลิกจ้าง องค์กรใดที่ให้ความมั่นคงในการจ้างงานที่สูง เช่น ระบบราชการ 
มีการจ้างงานจนอายุครบ 60 ปี และไม่มีการเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร เช่น ทุจริตหรือ 
หยุดงานโดยไม่มีเหตุผล จึงเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีความมั่นคงสูง จนมีผู้นิยมเข้าท างานโดยเหตุผล 
ของความมั่นคงนี้ ส่วนองค์กรเอกชนที่มีขนาดใหญ่และมีสถานภาพมั่นคงในการจ้างงานสูงมาก 
เช่นเดียวกัน แม้มีการปลดพนักงานออกก่อนเกษียณอายุก็ตาม แต่ก็มีการจ่ายเงินชดเชยตามที่กฎ 
หมายก าหนด จึงมีผู้นิยมท างานในองค์กรแบบนี้มาก ความมั่นคงจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและสร้างความ  
พึงพอใจในการท างานให้แก่บุคคลในองค์กรสูง องค์กรที่มีขนาดเล็กและมีความมั่นคงในการจ้างงานต่ า  
มักใช้วิธีเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือค่าจ้างหรือเงินเดือนให้สูงกว่าองค์กรที่มีความมั่นคงในการ 
ท างานสูง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การทดแทนกันไป แต่ความมั่นคงในการ 
จ้างงานมักมีผลเสีย ถ้าไม่มีมาตรการในการป้องกันที่ดี กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับความมั่นคงในการ 
จ้างงานสูง จะเกิดความเฉื่อยในการท างาน เพราะถือว่าตนเองจะไม่ถูกเลิกจ้างถ้าไม่ท าความผิด 
ร้ายแรง ซึ่งแทนที่จะสร้างความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี กลับกลายเป็นผลเสีย 
แก่องค์กรเอง  

5. เสรีภาพในการเจรจาต่อรอง (free collective bargaining) การร่วมกันเจรจาต่อรอง 
เป็นสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในองค์การตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ การร่วมเจรจา 
ต่อรอง โดยทั่วไปมักเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่บุคคลในองค์การพึงได้รับจากองค์กร เช่น  
การเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้าง การเรียกร้องให้เพิ่มสวัสดิการ การต่อรองไม่ให้เลิกจ้าง เป็นต้น การร่วม  
เจรจาต่อรองตามปกติจะเป็นเรื่องระหว่าง 2 ฝ่าย คือ นายจ้างและลูกจ้าง แต่ถ้าต่อรองแล้ว 
ไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็จะน าไปสู่การนัดหยุดงาน ซึ่งต้องมีฝ่ายที่สาม คือ ฝ่ายรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ด้วย เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายขึ้นแก่ทุกๆ ฝ่าย การร่วมเจรจาต่อรองทุกครั้งมักมองไปในแง่ที่ไม่ดี  
แต่ถ้าเราพิจารณาทั้งในด้านจิตวิทยาและด้านเศรษฐกิจแล้ว จะพบว่าเราสามารถน าเอาการร่วมเจรจา 
ต่อรองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรได้เป็นอย่างดี  ในแง่ของ 
จิตวิทยาของพนักงานหรือลูกจ้างมักเกิดความรู้สึกกดดันต่อการท างาน ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติภายใต้ 
การบังคับบัญชา การอนุญาตให้มีการรวมตัวกันเจรจาต่อรองอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
ท าให้กลุ่มของพนักงานหรือลูกจ้างมีอ านาจต่อรองกับผู้บริหารขององค์การได้ การมีอ านาจต่อรองกับ 
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีศักดิ์ศรี เกิดความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าที่  
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ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างานแล้ว จะสร้างประสิทธิภาพในการ 
ท างานให้สูงขึ้น เพราะเมื่อบุคคลเกิดความรู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง และต าแหน่งหน้าที่แล้ว  
ก็จะเอาใจใส่ในงาน ตั้งใจท างานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างผลงานและความส าคัญของต าแหน่งหน้าที่ให้มี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ การร่วมเจรจาต่อรองมีผลกระทบโดยตรงถึงเศรษฐกิจ 
ของทั้งองค์การและกลุ่มพนักงาน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับผลงานของการเจรจา องค์กรจึงควรหาข้อมูล 
ในเรื่องผลประโยชน์ที่บุคคลในองค์กรควรจะได้รับและต้องการจะได้รับ  เพื่อน ามาใช้ในการเจรจา 
ต่อรองแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเจรจาต่อรองตามข้อจ ากัดที่องค์กรมีอยู่  
ทั้งเป็นการสกัดกั้นมิให้มีการนัดหยุดงาน และช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคลในองค์การ 
อีกด้วย  

6. พัฒนาการและการเจริญเติบโต (growth and development) พัฒนาการและ 
ความเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่  มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการที่บุคคลใด 
จะมีการเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาการทั้งทางด้านความรู้  ทักษะ 
และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นอย่างดี พัฒนาการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับตัวบุคคล ส่วนการ 
เจริญเติบโตเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ  แต่โดยสรุปแล้วทั้งพัฒนาการและความ 
เจริญเติบโตเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีระดับของความต้องการ 
ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าต้องมีขบวนการพัฒนาที่เหมาะสม 
กับการเจริญเติบโต จึงสามารถเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ได้ ซึ่งเงื่อนไขนี้ในบางองค์กรถือเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการที่จะเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 

7. บูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ในองค์การทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส าหรับในรูปแบบที่เป็นทางการมักจะไม่ใช่ 
จุดที่เป็นปัญหาส าคัญ เพราะมีโครงสร้างตลอดกฎข้อบังคับที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ 
อยู่ ส่วนความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะเป็นตัวชี้ว่า องค์กร 
มีบูรณาการทางสังคมหรือไม่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรมักเต็มไปด้วยขั้นตอนล่าช้า  
เมื่อน าเอาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมาใช้ จะช่วยให้ระบบงานขององค์การคล่องตัวขึ้น  
ซึ่งในสังคมที่มีลักษณะของภราดรภาพแบบสังคมไทย ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการจะมีประโยชน์ 
มาก แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ใช้จนเลยเถิดกลายเป็นระบบพรรคพวกไป วิธีการเสริมสร้างบูรณาการสังคม  
ในองค์การที่ดีที่สุด คือ การจัดกิจกรรมกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น กลุ่มกีฬา กลุ่มสวัสดิการ เป็นต้น  
แล้วค่อยน าเอากิจกรรมเหล่านั้นเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ  

8. การมีส่วนร่วมในองค์การ (Participation) การมีส่วนร่วมในองค์การในที่นี้ หมายถึง  
การมีส่วนร่วมทางการบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารขององค์การได้ยอมรับและเปิดโอกาสให้พนักงานของ 
องค์การมีส่วนร่วมได้ รูปแบบของการมีส่วนร่วมอาจมีแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์การ เช่น 
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ถ้าองค์การมีการบริหารแบบคณะกรรมการก็อาจให้มีผู้แทนของพนักงานร่วมเป็นกรรมการบริหาร  
ด้วย หรือถ้าองค์การมีผู้บริหารสูงสุดคนเดียว การก าหนดนโยบายบริหารอาจรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้แทนพนักงาน หรืออาจอยู่ในฐานะสมาชิกของคณะที่ปรึกษาผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ 
การบริหารงานที่ต้องการให้พนักงานในองค์การมีส่วนไปพร้อมกันทั้งหมด อาจท าได้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เล็กลงมา ในแต่ละส่วนงานอาจใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นหรือมอบหมายให้พนักงาน 
แต่ละกลุ่มจัดวางเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในการท างาน โดยอาศัยกรอบนโยบายหลักขององค์การเป็น 
แนวทางหลัก การบริหารงานที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ การบริหารโดยยึด 
วัตถุประสงค์ (Management by objective) และวงจรควบคุมคุณภาพ (Quality control circle) 

9. ประชาธิปไตยในการท างาน (Democracy at work) ความหมายในนี้ คือการให้ 
ความส าคัญกับบุคคลในองค์การทุกๆ คน ในการท างานร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับ 
ใดขององค์การ เพราะถือว่าทุกคนคือองค์ประกอบของความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ไม่ว่าจะ 
มีกรณีใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน การประชุมกลุ่ม การท างานเป็นทีมจะต้องฟังเสียงของทุกๆ 
คนอย่างเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาด้วยเหตุผลที่ดีที่สุด การเผด็จการด้วยอ านาจในองค์กร ใช้ในกรณี 
ที่มีความจ าเป็นอย่างมากจริงๆ เท่านั้น ประชาธิปไตยในการท างานจะมีความสอดคล้องกับการมี  
ส่วนร่วมในองค์กรสูง ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก เพราะได้รับการยกย่องให้เป็น 
ส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งถือได้ว่าเป็นความต้องการส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคน อันเป็นส่วนเสริมสร้าง 
ให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างานมากยิ่งขึ้น  

10. เวลาว่างของชีวิต (Total life space) การท างานในองค์การไม่ได้เป็นเพียงปัจจัย 
เดียวในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการเวลาว่างเพื่อพักผ่อน เป็นตัวของตัวเอง 
หรือท ากิจกรรมนันทนาการ องค์การที่ต้องการส่งเสริมให้บุคคลในองค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งอาจมี
เป็นเวลาสั้นๆ ในระหว่างการท างาน เช่น มีเวลาหยุดพักระหว่างงาน หรือเวลาพักระยะยาว เช่น  
ก าหนดวันลาพักผ่อนประจ าปี ตลอดจนวันหยุดตามปกติประจ าสัปดาห์ และวันหยุดพิเศษ เนื่องใน
งานเทศกาลต่างๆ การจัดให้มีวันหยุดซึ่งถือเป็นช่วงว่างที่พนักงานทุกคนได้ละจากงานประจ านี้   
ถือเป็นผลประโยชน์เกื้อกูลชนิดหนึ่งในประเภทที่ไม่เป็นตัวเงิน ที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง
คุณค่าของตัวบุคคลที่มิได้มีการท างานเหมือนเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตจิตใจ 

จากการกล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของนักวิชาการข้างต้นพบว่า  
องค์ประกอบที่ส าคัญอันดับแรกเลยของการท างานก็คือ ในเรื่องของค่าตอบแทนที่จะต้องมีความ  
เหมาะสมและยุติธรรม การมีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท างานที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า  
และความมั่นคงในการท างาน การบูรณาการทางด้านสังคม ความรู้สึกมีความปลอดภัยทางด้าน 
ร่างกายและรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพ การมีเวลาว่างให้กับชีวิตและครอบครัว เป็นต้น 
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ความส าคัญและประโยชน์ของคุณภาพชีวติการท างาน 
ในการบริหารจัดการองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการบริหารโรงเรียน เพื่อบรรลุสู่วัตถุประสงค์   

สิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานส าเร็จลงด้วยดีคือตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนทุกสิ่ง และบุคคล  
จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นสิ่ง
ส าคัญและเป็นจุดหมายปลายทางของแต่ละบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ ประเทศใดหากประชากร 
ในชาติโดยส่วนรวมด้อยคุณภาพ แม้ว่าประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด  
ก็ไม่อาจท าให้ประเทศนั้นเจริญและพัฒนาให้ทันหรือเท่าเทียมกับประเทศที่มีประชากรมีคุณภาพได้ 37 
ความส าคัญและประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างานค่อนข้างจะมีความหมายไปในทศทางเดียวกัน  
โดยได้มีนักวิชาการนิยามไว้ดังนี ้

ทัศนา แสวงศักดิ์ กล่าวว่า ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ต้องการและมีความหมายเป็นศูนย์กลางของมนุษย์ และสามารถตอบสนองการสร้างสรรค์ ความรัก  
ความเชื่อของมนุษย์ รวมทั้งความต้องการความสุข  ท าให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งท าให้เกิดความร่าเริงแจ่มใสในชีวิต และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของคุณภาพ 
ชีวิต มีสองประการที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ ได้แก่ ความพึงพอใจของมนุษย์ และความส าเร็จของ 
คุณลักษณะบางประการของมนุษย์ เป็นรูปแบบที่แสดงออกมี 3 ลักษณะคือ ความเป็นอยู่ ความเป็น 
เจ้าของ และความส าเร็จ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ความเป็นอยู่ (Being) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงด้านสุขภาพร่างกาย  
แรงขับ อนามัย เสื้อผ้า สุขภาพจิตที่ดี ความรู้ การปรับตัว การควบคุมการประเมินตนเองคุณค่าความ
เชื่อและจิตวิญญาณ 

2. ความเป็นเจ้าของ  (Belonging) หมายถึง  ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
การเชื่อมโยงของบุคคลกับสภาพ เพื่อนบ้าน โรงเรียนและชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การบริการ 
สังคม และกิจกรรมสังคม 

3. ความส าเร็จ (Becoming) หมายถึง การท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายความหวัง  
ความปรารถนา การพักผ่อนการให้การสนับสนุน การปรับปรุงการพัฒนา การรักษาความรู้และ 
พัฒนาทักษะ38 

                                                            
37 ประสิทธิ์ ทองอุ่น, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, 30-31. 
38 ทัศนา แสวงศักดิ์ , “คุณลักษณะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี” วารสารศึกษาศาสตร์ (มิถุนายน 2550 – 
ตุลาคม 2550): 45-60. 
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สุทธิลักษณ์ สุนทโรดม กล่าวว่าคุณภาพชีวิตของการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ 
คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการท างาน ในปัจจุบันคนเราท างานเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และ 
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้น สถานที่ท างานต้องมีความเหมาะสมคือ ท าให้เกิดความสุข  
ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อทั้งบุคคลและองค์กร คุณภาพชีวิตการท างาน 
ส่งผลต่อองค์กร เช่น 

1. ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร 
2. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท างาน 
3. ช่วยเพิ่มขวัญ และก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน39 
วชิรวัชร งามละม่อม กล่าวถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานว่า เมื่อแต่ละบุคคล 

ได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนพอใจ ก็จะท าให้สภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดีซึ่งมีผลท าให้งานดี  
ตามไปด้วย คุณภาพชีวิตในการท างานนั้นจะมีผลต่อการท างานอย่างมากมาย อันได้แก่ ท าให้เกิด  
ความรู้สึกที่ดีต่องาน เพิ่มความพึงพอใจในการท างาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานท าให้ 
พนักงานสามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ  
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การและยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ  
ซึ่งจะส่งผลถึงการลดต้นทุนด้านค่ารักษาพยาบาล รวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ ปริมาณของ  
การเบิกจ่ายลดลง  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนแต่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ 
พนักงานทั้งสิ้น40 

 
ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 

สโกรแวน (Skronwan)  ไดส้รุปถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างานไว ้ดังนี ้
1. เพิ่มความพึงพอใจในการท างานสูงสุด เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงาน 
2. ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุด ก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่น้อยลง 
3. ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น จากการที่พนักงานมสี่วนร่วมและสนใจงานมากขึ้น 

                                                            
39 สุทธิลักษณ์ สุนทโรดม, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการท างานของพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรม , เข้าถึ ง เมื่อ 14 มกราคม 256, เข้าถึ งได้จาก http://www.thailand  
industry.com. 

40 วชิรวัชร งามละม่อม, แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน , เข้าถึงเมื่อ 16 
มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://learningofpublic.blogspot.com. 

http://www.thailand/
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4. ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยจากการท างานซึ่งจะส่งผลต่อการลด 
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล รวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ  และการลดอัตราและการจ่าย 
ผลตอบแทนคนงาน 

5. ความยืดหยุ่นของก าลังคนมีมาก และความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมีมาก 
ขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์การ และการมีส่วนร่วมในการท างานที่เพ่ิมขึ้น 

6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ดีขึ้น เนื่องจากความน่าสนใจที่เพิ่มขึ้นของ
องค์การจากความเช่ือถือเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขององค์การ 

7. ลดอัตราการขาดงานและการเปลี่ยนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ด ี
8. ท าให้พนักงานรู้สึกสนใจงานมากขึ้น จากการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

การให้สิทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและเคารพสิทธิของพนักงาน 
9. ท าให้เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ด ีตามมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ด4ี1 
กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานท าให้ 

เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในการท างานสร้างความรู้สึก 
ผูกพันต่อองค์การ และลดอัตราการเปลี่ยนงาน ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ  
เช่น ผลก าไร การบรรลุเป้าหมายขององค์การ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการ ฝ่ายบริหาร 
และพนักงานจะต้องมีส่วนในการก าหนดแผนร่วมกัน และแผนนั้นต้องได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
นอกจากนี้  คุณภาพชีวิตการท างานยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์การ  โดยเกี่ยวข้องกับ 
การเพิ่มขึ้นของผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพที่เกี่ยวกับพนักงานในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของพนักงาน ท าให ้
พนักงานมีความตั้งใจในการท างานอย่างเต็มที่ ดังนั้น นักพัฒนาองค์การจึงพยายามหาวิธีการอย่าง 
เป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพการท างานให้มีแรงจูงใจ  ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร42 

จากที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปความส าคัญและประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างานได้
คือ การที่หัวหน้าหรือผู้บริหารเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ของบุคลากรในองค์กรของตนเอง ที่มีความ 
ต้องการพื้นฐานในด้านสุขภาพทางกาย และจิตใจ การท าให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข 
เพราะความส าคัญของคุณภาพชีวิตจะสามารถส่งผลให้งานในองค์กรนั้นมีคุณภาพได้ สามารถช่วยเพิ่ม 

                                                            
41 Skrowan. “Quality of Working Life : Perspectives of Business and the Public 

Sector” (Reading and Massauchette: Addison – Westerly, 1983). 
42 Greenberg J. and Baron R. A., Benavior in Organizations: Understanding  

and Managing the Human Side of Work ( New Jersey: Prentice – Hill, International,  
2000). 
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ผลผลิตขององค์กร ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท างาน ช่วยเพิ่มขวัญ และก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน เมื่อแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนพอใจ  
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ ซึ่งส่งผลช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ของบุคลากรได้ด้วย  
แต่สิ่งที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ที่สุดของคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่างานก็คือ ความสุขของ  
บุคลากร 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 

 
โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ ต าบล 

หวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1-7 ต าบลหวายเหนียว 

 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดหวายเหนียว“ปุญสิริวิทยา” เป็นโรงเรียนที่ เปิดท าการสอนนักเรียน 
ในการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เมื่อวันที่  
15 พฤษภาคม 2465 ก่อตั้งโดยขุนศรีสรนารถนิคม (จันทร์ ปุญสิริ) โดยมีนายอ าเภอท่ามะกา 
เป็นผู้ริเริ่มและด าเนินการก่อสร้าง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจาก พื้นคอนกรีต ตั้งอยู่บริเวณ  
วัดหวายเหนียว 

พ.ศ. 2403 ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น เป็นชั้นมัธยมสามัญ 
ปีที่ 1-3 นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต้องเสียเงินบ ารุงการศึกษา ซึ่งต่อมาชั้นเรียนระดับนี้ได้เปลี่ยนเป็น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 

พ.ศ. 2505 เจ้าอาวาสวัดหวายเหนียวได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 
อาคารเรียนในปัจจุบัน ประมาณ 6 ไร่เศษ ท าการก่อสร้างอาคารเรียนในบริเวณที่ตั้ง 

พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้จัดตั้งกรรมการสถานศึกษาจ านวน 9 คน และพิจารณาเห็นความ 
ต้องการของประชาชนที่ประสงค์จะให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก จึงได้ด าเนินการขอความร่วมมือ  
จากผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียน และได้รับอนุญาตให้เปิดสอน  
ชั้นเด็กเล็กในปี 2518 

พ.ศ. 2519 นายสมัคร ปุญสิริ ได้มอบที่ดินให้โรงเรียนเนื้อที่ 1 ไร่ 23 ตารางวา 
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พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้ด าเนินการสอนตามหลักสูตร 2521 คณะกรรมการสถานศึกษา 
และโรงเรียนได้พิจารณาและด าเนินการขยายบริเวณโรงเรียน โดยจัดซื้อที่ดินเขตติดต่อโรงเรียน  
เพิ่มขึ้น 2 ไร่ 60 ตารางวา พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 

พ.ศ. 2539 ก่อสร้างอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานและห้องสมุด 
ของโรงเรียน 

พ.ศ. 2541 เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 สปจ. ได้ส่งตัว นายไพโรจน์ กลิ่นหอม ผู้อ านวยการโรงเรียน 

วัดวังก์วิเวการาม สังกัด สปอ.สังขละบุรี มาด ารงต าแหน่งรักษาการต าแหน่งในต าแหน่งผู้อ านวยการ  
โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 

ปีการศึกษา 2554 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จ านวน 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยงบประมาณ  
2,950,000 บาท คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสวัดหวายเหนียว และคณะครูได้จัดหา 
งบประมาณสนับสนุน ขยายห้องเรียนเพิ่มเติมอีก 1 ห้องเรียน เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท  
และได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มให้กับทางโรงเรียน เป็นพื้นที่ 1 งานเศษ จ านวนเงิน 100,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหางบประมาณสนับสนุน 
ต่อเติมใต้ถุนอาคารเป็นห้องสมุดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55ก เป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน  
ด้วยงบประมาณ 21,768,000 บาท 
 
ตารางที่ 1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง ชาย หญิง จ านวน 
ผู้บริหาร  1 - 1 
ข้าราชการคร ู 2 19 21 
อัตราจ้าง (โรงเรียน) - 1 1 

รวม 3 20 23  
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม  2560) 
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ตารางที่ 2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อ.1 7 10 17 
อ.2 16 8 34 

อ.3/1 12 9 2 
อ.3/2 13 9 22 

รวมอนุบาล 48 46 94 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ป.1/1 9 10 19 
ป.1/2 11 10 21 
ป.2 18 21 39 
ป.3 17 10 27 
ป.4 19 18 37 

ป.5/1 17 7 24 
ป.5/2 16 7 23 
ป.6/1 11 13 24 
ป.6/2 12 13 25 

รวมประถม 130 109 239 
ม.1/1 18 14 32 
ม.1/2 20 12 32 
ม.2/1 22 19 41 
ม.2/2 22 18 40 
ม.3/1 13 15 28 
ม.3/2 17 17 34 

รวมมัธยม 112 95 207 
รวมทั้งสิ้น 290 250 540 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
เชษฐา ไชยเดช ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า  
1) คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก  
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
โดยรวม ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในขณะที่คุณภาพชีวิตการท างานของครูรายด้าน คือ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม และการบูรณาการด้านสังคม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.543 

ณัทพล โตบารมีกุล ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความ 
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดส านักงานภาคกลาง 3 ผลการวิจับพบว่า  
1) คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดส านักงานภาคกลาง 3 โดยภาพรวมอยู่ 
ในระดับดีมาก 2) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดส านักงานภาคกลาง 3  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) คุณภาพชีวิต 
การท างานของพนักงานด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ด้านความเจริญก้าวหน้าและความ 
มั่นคงในงาน และด้านความภูมิใจใจองค์การ โดยภาพรวมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ 
พนักงานธนาคารธนชาต สังกัดส านักงานภาคกลาง 344 

เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล ได้ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการท างานของ 
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษา พบว่า 1) ความสุขในการท างานของ 

                                                            
43 เชษฐา ไชยเดช , “คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม 

มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 
152-154. 

44 ณัทพล โตบารมีกุล, “ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานธนาคารธนชาต สังกัดส านักงานภาคกลาง 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), 78-79. 
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กลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมอยู่ในระดับสูง  2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการ 
ท างานของกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมอยู่ในระดับสูง 3) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างใน  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 4) ข้อค้นพบเพิ่มเติม ความสมดุลระหว่าง 
ชีวิตงานและครอบครัว อิสระในการท างาน คุณค่าของงาน ความปลอดภัยในการท างาน สัมพันธภาพ 
กับบุคคลอื่นความหลากหลายของงานและการได้รับค่าตอบแทนและรายได้ที่เพียงพอ สามารถร่วมกัน 
ท านายความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐได้ร้อยละ 4145 

พันโทฉัฐชัย มีชั้นช่วง ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต ในการท างานและพฤติกรรมการเป็น 
สมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3  
ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่  3 มีระดับ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง 2) อิทธิพล 
ของคุณภาพชีวิตสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการนายทหาร 
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ร้อยละ 17.0 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อิทธิพลของ 
คุณภาพชีวิตในการท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการ 
นายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ร้อยละ 28.5 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการท างานสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น  
สมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ร้อยละ 
30.7 มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 3) คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการนายทหารประทวน 
ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูงกว่าคุณภาพ 
ชีวิตของข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 346 

รัตนาภรณ์ บุญมี ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบล 
นาดี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบล 
นาดี พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
โดยด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ดานความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า  

                                                            
45 เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล, “ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการท างานของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), 79-81. 

46 พันโทฉัฐชัย มีชั้นช่วง, “คุณภาพชีวิต ในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ : กรณีศึกษาข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552), 84-85. 
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ด้านสภาพที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามล าดับ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2) ผลการเปรียบเทียบ 
คุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างานมีความเห็นต่อ 
คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ  
อายุ สถานภาพสมรสและรายได้เฉลี่ยตอเดือนมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ 
นัยส าคัญทางสถิติที่ .0547   

วารุณี แดบสูงเนิน ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ   
การเสริมสร้างพลังในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลเอกชน 
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ 
การเสริมสร้างพลังในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ในขณะที่คุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการตามการรับรู้ของหัวหน้า
พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) ผลของความสัมพันธ์ 2.1) คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมี 
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 2.2) คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังในงาน 2.3) ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
การเสริมสร้างพลังในงาน 2.4) คุณภาพชีวิตการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของ
พยาบาลระดับปฏิบัติการ 2.5) ความผูกพันต่อองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของ 
พยาบาลระดับปฏิบัติการ 2.6) การเสริมสร้างพลังอ านาจรายด้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ
การให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการ 3) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน สถานภาพ  
ระดับเงินเดือน รายได้พิเศษต่อเดือนและระดับการศึกษา มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  
ความผูกพันต่อองค์การ การเสริมสร้างพลังในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับ  
ปฏิบัติการ 3) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับเงินเดือน รายได้พิเศษต่อเดือน  
ระดับการศึกษา มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ การเสริมสร้างพลังในงาน
และคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการ 3.1) อายุมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
โดยพบว่า พยาบาลที่มีช่วงอายุ 41-55 ปี มีความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด 3.2) อายุงานมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานและการเสริมสร้างพลังในงาน โดยพบว่า พยาบาลที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี  
จะมีคุณภาพชีวิตการท างานและการเสริมสร้างอ านาจในงานสูงที่สุด 3.4) ระดับเงินเดือน รายได้พิเศษ 

                                                            
47 รัตนาภรณ์ บุญมี, “คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐสาสตร์และ 
นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), 55-59. 
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ต่อเดือนและระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์ก าร  
การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการ48  

เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ 
องค์การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
และความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการ 
ท างานในองค์การ ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ด้านระดับ  
การศึกษา สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 3) คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0149 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของลูกจ้างชั่วคราวรายปี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจ้างชั่วคราวรายป ของมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ลูกจ้างชั่วคราว 
ในรายปมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู ในระดับปานกลาง พิจารณาระดับคุณภาพชีวิต 
ในแต่ละด้านจะพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสภาพงานจะอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้านภาวะผู้น า  
ด้านสภาพแวดลอมในการท างาน และด้านการพัฒนาและการใชความสามารถ ส่วนระดับคุณภาพ 
ชีวิตในการท างานของลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านสิทธิของลูกจ้าง รองลงมาคือ  
ด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านงานและขอบเขตชีวิตสวนตัว ด้านค่าตอบแทนที่ 
เพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตที่อยู่ระดับปานกลาง แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ คุณภาพ 
ชีวิตด้านความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้า ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยทั้ง 9 องค์ประกอบ พบว่า  
คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้าจะมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด แสดงใหเห็นว่าลูกจ้าง 

                                                            
48 วารุณี แดบสูงเนิน, “คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การการเสริมสร้าง

พลังในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2554), 118-121. 

49 เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง, “คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2553), บทคัดย่อ. 
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ชั่วคราวรายปมีความรูสึกวาหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือปฏิบัติงานอยู่นั้น ยังใหความส าคัญน้อย 
ในด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในชีวิต50 

เสาวรส คูหาปัญญา ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการท างาน และแนวโน้มพฤติกรรมในการท างาน ของพนักงานบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง ผลการวิจยั 
พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านการใช้หลักประชาธิปไตยในการท างาน ด้านการใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว และด้าน 
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 2) ความพึงพอใจการท างานโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยข้อที่พนักงานรู้สึกมีความสุขที่ได้ท างานกับองค์กรนี้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3) แนวโน้ม 
พฤติกรรมการท างานในอนาคต มีระดับแนวโน้มพฤติกรรมการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับอาจจะ 
ท าต่อไป และพนักงานไม่ได้หาข้อมูลการท างานใหม่ในองค์กรอื่น  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4) ปัจจัย 
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน และอายุงานที่แตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน 5) คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ 
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง  โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ 
ปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการใช้ 
ความสามารถและการแสวงหาความก้าวหน้า ด้านการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกัน 
ด้านการใช้หลักประชาธิปไตยในการท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ 
ระดับปานกลาง กับความพึงพอใจในการท างาน 6) ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับ 
แนวโน้มพฤติกรรมการท างานในอนาคตโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง51 
  

                                                            
50 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง, “คุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจ้าง

ชั่วคราวรายปี กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง, 2551),  
66-68.  

51 เสาวรส คูหาปัญญา, “คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน 
การท างาน และแนวโน้มพฤติกรรมในการท างาน  ของพนักงานบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2552), บทคัดย่อ. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
จุง (Jung) ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานหลายประการ พบว่า  
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีอิทธิพลและมีผลต่อการปฏิบัติงาน และยังพบว่าสภาพแวดล้อม  
ที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีอิทธิพลและบทบาทในการก าหนดรูปแบบในการบริหารงาน  
และมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ52 

ไนเลอร์ (Nailor) ได้ศึกษาคุณสมบัติที่ดีของโปรแกรมการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
ของโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในอนาคต  
เนื่องจากการที่นักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อบทบาทของนักแนะแนวในการปฏิรูปการศึกษาก็คือเป็น 
นักการศึกษามีหน้าที่ช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศในการเรียนของโรงเรียน  
การปฏิบัติงานการเรียนของนักเรียนเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน ครอบครัว บุคลากร บริการ  
นักเรียนหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนถึงชุมชน การเก็บข้อมูลใช้เทคนิคสามเส้า คือ ข้อมูลจาก
เอกสารอ้างอิง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแนะแนวโรงเรียนและจากการใช้
แบบสอบถามนักแนะแนวโรงเรียน  ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมแนะแนวที่ดีควรมีคุณลักษณะ  
6 ประการคือ 1) บทบาทและความรับผิดชอบ 2) มาตรฐาน 3) ระบบการแนะแนว 4) การประเมินผล 
5) การพัฒนาวิชาชีพ 6) ความเสมอภาคและการเข้าใช้บริการ53 

อิซูมิ (Izumi) ได้ศึกษาสาเหตุแห่งความส าเร็จของโรงเรียนประถม 8 แห่งในแคลิฟอร์เนีย  
จากการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนา
ครู ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นต้น ครูใหญ่มีภาวะผู้น าที่สูงและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  
หลักสูตรมีส่วนส าคัญในการก าหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเน้นไปตามาตรฐาน 
ที่รัฐบาลก าหนด โรงเรียนให้ความส าคัญกับคุณภาพของครูมากกว่าใบวุฒิทางการสอน ครูใหญ่โรงเรียน 
เหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่า คุณภาพของครูเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น54 

                                                            
52 Loren B. Jung, “Decision Making of Superintendents of School: A Study of 

the Relationship of Factors Involved with Choice Made,”  Dissertation Abstracts 
Interrnational 30, 7 (January 1970): 262-A. 

53 Nailor Raiphi, Developing School Counselors as Changes Agents for School 
of Tanarow, (2000): 2815. 

54 Lance T. Izumi, They Have Overcome: High-Poverty, High-performing 
School in California (California: Pacific Research Inst, 2002), Abstract. 
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เพียร์สันและมูมอร์ (Pearson and Moomaw) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะอิสระ 
ของครูและความเครียดในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน การได้รับมอบอ านาจและความ  
เป็นมืออาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ถ้าครูมีอิสระในการจัดหลักสูตรเพิ่มขึ้น ความเครียดในการท างาน 
จะลดลง แต่มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยระหว่างภาวะอิสระทางหลักสูตรและความพึงพอใจในงาน  
นอกจากนั้นยังพบว่า ถ้าภาวะอิสระในเรื่องทั่วไปเพิ่มขึ้น การได้รับมอบอ านาจและความเป็นมืออาชีพ 
จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันนั้นหากมีความพึงพอใจในงาน การได้รับมอบอ านาจและความ 
เป็นมืออาชีพมากขึ้น ความเครียดในการท างานจะลดลงและความพึงพอใจในการท างานมากขึ้นนั้น 
สัมพันธ์กับความเป็นมืออาชีพและการได้รับมอบอ านาจในระดับสูง ผลของการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า  
ไม่มีความแตกต่างในภาวะอิสระของครูที่สอนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน (ระดับประถม ระดับมัธยม  
ระดบัเตรียมอุดม)55 

จอห์นสัน (Johnson) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อแผนการให้ค าปรึกษา 
ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า แผนการแนะแนวในปัจจุบันควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าประสงค์ นอกจากนั้น การส ารวจประสิทธิผลของแผนงานโรงเรียนจะสามารถ
น าไปใช้กับฝ่ายกิจกรรมการป้องกันการศึกษาและผู้มีวิชาชีพเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาที่แสวงหา  
แผนงาน การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ที่มุ่งให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าของนักเรียน56 

สทีล (Steel) และเคร็ก (Craig) กล่าวถึงงานวิจัยของจอห์นสัน (Johnson) และโครงการ 
ส าหรับครูรุ่นใหม่ในอนาคตที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผลการวิจัยพบว่า ครูจะบรรลุความเป็นครูมือ
อาชีพก็ต่อเมื่อการตัดสินใจของพวกเขาเชื่อถือได้ ผลงานของพวกเขาเป็นที่ยอมรับ และไม่มีข้อต าหนิ 
นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมในการท างานควรจะต้องสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและส่งเสริมภาวะ
ผู้น าในห้องเรียนและในสังคมโรงเรียนด้วย57 

เฮอร์เบอร์ต (Herbert) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต พบว่า คุณภาพชีวิตของบุคคล 
จะมีความสมบูรณ์ได้นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัย  4 ด้านคือ 1) มีการตอบสนองความต้องการ 

                                                            
55 L. Carolyn Pearson and William, “ The Relationship between Teacher 

Autonomy and Stress, Work Satisfaction, Empowerment, and Professionism,” 
Eduactional Research Quarterly 29, 1 (September 2005): Abstract. 

56 Donita Louise Johnson, “Significant Factor Influencing an Effective School 
Counseling Program,” Philosophy dissertation of Walden University (2004). 

57  Christopher Steel and Elizabeth Craig, “ Reworking Industrail Models, 
Exploring Contemporary Ldeas, And Fostering Teacher Leadership,” Phi Delta Kappan 
87, 9 (May 2006): Abstract. 
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ด้านร่างกาย  2) มีการพัฒนาตนเองและความเจริญของบุคคล 3) การมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของ
สมาชิกในสังคม  4) การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกในสังคม 58 
 

สรุป 
 

จากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจ 
ในการท างาน จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตของครูในหลายๆด้านขึ้นอยู่กับความความพึงพอใจในการ 
ท างานด้วย ดังนั้น โรงเรียน ผู้บริหารจึงต้องศึกษาและหาวิธีการที่จะจูงใจให้ครูเกิดความพึงพอใจ 
และเกิดความสุขในการท างาน และพร้อมที่จะทุ่มเทและท างานด้วยความตั้งใจด้วยศักยภาพที่มี 
อย่างเต็มที่ ดังที่ วอลตัน (Walton) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพ
ชีวิตการท างาน 8 ประการ คือ 1) ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อม 
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความเจริญก้าวหน้า 
และสวัสดิภาพ 5) การบูรณาการทางสังคม 6) ประชาธิปไตยในการท างาน  7) จังหวะชีวิต  
8) ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน 
 

                                                            
58  Herbert,J., “ Development of a Life Quality Inventory,”   Dissertaion 

Abstracts International 5, 3 (1974): 34-40. 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) คุณภาพชีวิตการท างานของครโูรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ใช้บุคลากรในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เป็นหน่วยวิเคราะห์(Unit of analysis) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ด าเนินไปอย่างมีระบบด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว ้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนของการวิจัยไว ้3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูล แนวคิด 
ทฤษฎี สภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงสถิติ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพ 
ชีวิตการท างาน จากต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย และเสนอ  
ขอความเห็นชอบขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับ 
ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย 
น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ 
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
 

เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย  
ประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งมีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้

 

 
 

เมื่อ   S หมายถึง ประชากรที่ศึกษา 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 
ประชากร 

ประชากร ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้คือ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  
ข้าราชการครู 21 คน และครอูัตรจ้าง 1 คน รวม 22 คน ไม่รวมผู้วิจัย  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศอาย ุระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน  
2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูตามแนวคิด 

ของวอลตัน (Walton) ประกอบด้วย 
2.1 ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม หมายถึง ค่าจ้างในรูปของเงินเดือนหรือ 

ผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยองค์กรได้จ่ายให้กับครเูพื่อเป็นสิ่งตอบแทนที่คร ู
ได้ท างานกับองค์กร โดยได้รับเพียงพอและยุติธรรมที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม  

2.2 สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ครู สภาพแวดล้อมในที่ท างานนับตั้งแต่ 
สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน แสงสว่าง อุณหภูมิจากเครื่องปรับอากาศ ระดับเสียง และ 
กระบวนการในการท างาน 

2.3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การจัดโอกาสให้ครูได้ใช้ประโยชน์
และได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ซึ่งจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วมความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง 
และมีความรู้สึกท้าทายซึ่งเกิดขึ้นจากการท างาน 

2.4 ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ หมายถึง การให้ความส าคัญต่องานที่ได้รับ
มอบหมายของครู ซึ่งจะมีผลต่อการด ารงชีวิตและขยายความสามารถของครูเอง ความรู้ความสามารถ 
และทักษะใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได ้

2.5 การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การที่ครูมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ 
และเห็นว่าตนเองนั้นมีคุณค่า จะมีผลต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็นอิสระทางอคติ ความรู้สึกว่าชุมชน 
หรือสังคมนั้นมีความส าคัญ การเปิดเผยตนเองต่อบุคคลอื่น ความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้นกันในองค์กร  
และมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

2.6 ประชาธิปไตยในการท างาน หมายถึง การให้ความส าคัญของครูทุกคนท างาน 
ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะอยู่จะอยู่ในระดับใด มีการท างานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วม แก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีสิทธิและหน้าที่อย่างเสมอภาค ซึ่งถือเป็นความ  
ต้องการส่วนหน่ึงของครูที่ช่วยสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการท างาน 

2.7 จังหวะชีวิต หมายถึง การท างานระหว่างความสมดุลกับบทบาทของชีวิตครูนั้น  
บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา ความต้องการทางด้านอาชีพ รวมถึงการเดินทาง ซึ่งควรให้มี  
สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของครอบครัว ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดี 
ความชอบ 
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2.8 ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไป 
ในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพในกลุ่ม  
ผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์กรของตนได้มีส่วนรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในด้านเกี่ยวกับผลผลิต การจ ากัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
ด้านการเมืองและอื่นๆ 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูลจ านวน 1 ฉบับ  
รายละเอียดของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเพศอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่ ในปัจจุบัน  
และประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นตัวเลือกไว้ให้ (forced  choice) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ตามแนวความคิดของ วอลตัน (Walton) จ านวน 8 ด้าน ได้แก่  
1)  ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม  2) สภาพแวดล้อมที่ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ 5) การบูรณาการทาง 
สังคม 6) ประชาธิปไตยในการท างาน 7) จังหวะชีวิต 8) การเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน มีลักษณะ 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) โดยก าหนดค่า 
น้ าหนักคะแนนของแต่ละระดับเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

1 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครอูยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครอูยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครอูยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครอูยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครอูยู่ในระดับมากที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด สอบถามเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของครโูรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  
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2. ผู้วิจัยประยุกต์ใช้เครื่องมือของ นางจินดากานต์ คงเดชาชาญ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(a-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96659 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  เพื่อท า 

หนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
ในการให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถาม 

2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดมาแล้ว ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ 
2. น าแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน 
3. ลงรหัสข้อมูล น าไปค านวณค่าสถิติ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
4. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้การวิ เคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยได้ ใช้สถิติ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลใช้ความถี่ ( frequency) และร้อยละ 
(percentage) 

2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 

จังหวัดกาญจนบุรี ใช้สถิติมัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แล้วน าค่ามัชฌิมเลข
คณิต (µ) ที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)60 ดังนี ้

                                                            
59 จินดากานต์ คงเดชาชาญ , “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลใน

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 67. 

60 John W. Best and James V. Kahn, Research in Education, 10th ed. (Boston, 
Mass: Allyn and Bacon, 2006), 310. 
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครูอยู่ใน 
ระดับน้อยที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครูอยู่ใน 
ระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครูอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครูอยู่ใน 
ระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของครูอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด 

3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 
 

สรุป 
 

การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว“ปุญสิริวิทยา”  
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) คุณภาพชีวิตการท างานของครโูรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิดของวอลตัน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(descriptive research) ใช้ครูในโรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์  ผู้ ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จ านวน  
22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูตามแนวคิด 
ของ วอลตัน (Walton) จ านวน 8 ด้านดังนี ้1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อม 
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความเจริญก้าวหน้าและ 
สวัสดิภาพ 5) การบูรณาการทางสังคม 6) ประชาธิปไตยในการท างาน 7)จังหวะชีวิต 8) ความเกี่ยวข้อง 
กับสัมพันธ์กับชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบค าถาม 
ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของประชาการที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 22 คน  
คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 20 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม 
กลับคืนมา 22 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตาราง 
ประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียน 

วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู 

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี   
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพ และขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของ โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  
ข้าราชการครู 20 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้ แยกพิจารณาตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(N = 22) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 1. ชาย 

2. หญิง 
3 
19 

13.64 
86.36 

รวม 22 100.00 
2. อายุ 1. น้อยกว่า 30 ปี 

2. 30 – 39 ปี 
3. 40 – 49 ปี 
4. 50 ปีขึ้นไป 

3 
6 
1 
12 

13.64 
27.27 
4.54 
54.55 

รวม 22 100.00 
3. ระดับการศึกษา 1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี

2. ปริญญาตร ี
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

0 
17 
5 
0 

0.00 
77.27 
22.73 
0.00 

รวม 22 100.00 
4. ต าแหน่ง 
 

1. ครูผู้ช่วย    
2. ครู คศ. 1 
3. ครู คศ. 2  
4. ครู คศ. 3 
5. ผู้อ านวยการ 
6. ครูอัตราจ้าง 

3 
4 
2 
11 
1 
1 

13.64 
18.18 
9.09 
50.00 
4.54 
4.54 

รวม 22 100.00 
5. ประสบการณ ์
ในการท างาน 
 

1. ไม่เกิน 5 ปี   
2. 6-10 ปี 
3. 11-15  
4. 16-20 ปี 
5. 21-25 ปี     
6. มากกว่า 25 ปี 

5 
2 
2 
0 
2 
11 

22.73 
9.09 
9.09 
0.00 
9.09 
50.00 

รวม 22 100.00 
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จากตารางที่ 3 พบว่า สถานภาพโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 เป็นเพศชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ด้านอายุ 50 ปีขึ้นไป
มีมากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคืออายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.27 รองลงมาคืออายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และอายุ 
ระหว่าง 40 – 49 ปี มีน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 ในด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 และระดับปริญญาโท จ านวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ด้านต าแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า เป็นข้าราชการครูมากที่สุด มีจ านวน  
21 คน ซึ่งแบ่งเป็นข้าราชการระดับครู คศ.3 ที่มีมากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50  
รองลงมาคือระดับครู คศ. 1 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 รองลงมาคือระดับครูผู้ช่วย จ านวน  
3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ระดับครู คศ. 2 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ต าแหน่งผู้อ านวยการ  
1 คน และต าแหน่งครูอัตราจ้าง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะมีมากกว่า 25 ปีมากที่สุด มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือไม่เกิน 5 ปี จ านวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง 6-10 ปี 11-15 ปี  
และ 21-25 ปี มีจ านวนเท่ากันคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนวัดหวายเหนียว 

“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
ในการวิ เคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  

“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตอบข้อค าถามของการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า คุณภาพชีวิตการ 
ท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งในภาพรวมและจ าแนกตาม 
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 12  
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครโูรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.02 0.91 มาก 
2. สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.68 0.85 มาก 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4.11 0.73 มาก 
4. ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ 4.08 0.77 มาก 
5. การบูรณาการทางสังคม 4.07 0.69 มาก 
6. ประชาธิปไตยในการท างาน 3.98 0.77 มาก 
7. จังหวะชีวิต 3.48 0.70 ปานกลาง 
8. ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน 4.03 0.69 มาก 

รวม 3.93 0.59 มาก 
 

จากตารางที่  4 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  

“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =3.98, σ =0.59) เมื่อพิจารณา 
แยกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นในด้านของจังหวะชีวิต (µ = 3.48,  

σ=0.70) ที่มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล (µ =4.11, σ =0.73) ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ  

(µ =4.08, σ =0.77) การบูรณาการทางสังคม (µ =4.07, σ =0.69) ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน  

(µ =4.03, σ =0.69) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (µ =4.02, σ =0.91) ประชาธิปไตยใน 

การท างาน (µ =3.98, σ =0.77) สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (µ =3.68, σ =0.85) 

และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ ด้านของจังหวะชีวิต (µ =3.48, σ =0.70) เมื่อพิจารณา 

จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (σ =0.91 - 0.69) แสดงว่า  
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม 

 (N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 
1. ท่านพึงพอใจในอัตราเงินเดือนที่ได้รับจากบัญชีเงินเดือนครูที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน 

4.09 0.81 มาก 

2. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอส าหรับใช้จ่ายของท่านและ
ครอบครัว 

3.82 0.96 มาก 

3. ท่านได้รับค่าตอบแทนยุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่าน
รับผิดชอบ 

4.23 0.97 มาก 

4. ท่านได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

4.05 0.90 มาก 

5. ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมระดับการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้รับวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

4.14 0.83 มาก 

6. ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับต าแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้รับวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

3.77 1.02 มาก 

รวม 4.02 0.91 มาก 
 

จากตารางที่  5 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยภาพรวมมีค่าอยู่ใน 

ระดับมาก (µ =4.01, σ =0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และยุติธรรมมีค่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับระดับการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะ  

คล้ายคลึงกัน (µ =4.14, σ =0.83) ท่านพึงพอใจในอัตราเงินเดือนที่ได้รับจากบัญชีเงินเดือนครูที่ใช้ 

อยู่ในปัจจุบัน (µ =4.09, σ =0.81) ท่านได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (µ =4.05, σ =0.90) ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอส าหรับใช้จ่าย 

ของท่านและครอบครัว (µ =3.82, σ =0.96) และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดในด้าน 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมคือ ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
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เมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (µ =3.77, σ =1.02) เมื่อพิจารณาจาก 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (σ =1.02 - 0.81) แสดงว่า  
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ

ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
1. ท่านมีห้องท างานที่สะอาด อุณหภูมิเหมาะสมและมีแสง
สว่างที่เพียงพอ 

3.91 1.02 มาก 

2. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งสาธารณูปโภคมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3.82 0.80 มาก 

3. มีการบ ารุง รักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่สภาพที่
ดีพร้อมใช้งาน 

3.41 0.91 ปานกลาง 

4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและจัดให้มี
การตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

3.73 0.70 มาก 

5. สภาพแวดล้อมโรงเรียนของท่านปราศจากกลิ่นเสียงและ
สิ่งรบกวนทางสายตา 

3.50 0.86 มาก 

6. มีการแก้ไข และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนของ
ท่านเมื่อเกิดสิ่งรบกวน 

3.73 0.83 มาก 

รวม 3.68 0.85 มาก 
 

จากตารางที่  6 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยภาพรวม 

มีค่าอยู่ในระดับมาก (µ = 3.68, σ =0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก 
สุขลักษณะและปลอดภัย อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นในด้านมีการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม 

เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน (µ = 3.41, σ =0.91) ที่มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง โดย 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ท่านมีห้องท างานที่สะอาด อุณหภูมิเหมาะสม 
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และมีแสงสว่างที่เพียงพอ (µ =3.91, σ =1.02) สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งสาธารณปูโภค 

มีความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (µ =3.82, σ =0.80) มีการแก้ไข และพัฒนา 

สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนของท่านเมื่อเกิดสิ่งรบกวน (µ =3.73, σ =0.83) มีการจัดกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  (µ =3.73, σ =0.70) 

สภาพแวดล้อมโรงเรียนของท่านปราศจากกลิ่นเสียงและสิ่งรบกวนทางสายตา (µ =3.50, σ =0.86) 
และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดในด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย คือ  

มีการบ ารุง รักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน (µ =3.41, σ =0.91)  

เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (σ =1.02 - 0.80) 
แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ

ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
1. ท่านได้ใช้ความสามารถอย่าเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4.36 0.58 มาก 
2. ท่านมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงานในงานที่ท่านปฏิบัติอยู ่ 4.23 0.69 มาก 
3. ท่านได้รับการสนับสนุนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

3.91 0.81 มาก 

4. ท่านมีโอกาสใช้ความรู้จากการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนางาน
โรงเรียน 

3.95 0.79 มาก 

5. ท่านมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ร่วมกันคิดกันท า 4.27 0.70 มาก 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ 
โรงเรียน 

3.95 0.84 มาก 

รวม 4.11 0.73 มาก 
 

จากตารางที่  7 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมมีค่าอยู่ใน 

ระดับมาก (µ =4.11, σ =0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
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โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลมีค่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ท่านได้ใช้ความสามาร 

ถอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน (µ =4.36, σ =0.58) ท่านมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ร่วมกัน 

คิดกันท า (µ =4.27, σ =0.70) ท่านมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงานในงานที่ท่านปฏิบัติอยู่  

(µ =4.23, σ =0.69)  ท่านมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของโรงเรียน (µ =3.95,  

σ =0.84)  ท่านมีโอกาสในการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนางานโรงเรียน (µ =3.95,  

σ =0.79)  และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดในด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ 

ท่านได้รับการสนับสนุนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง (µ =3.91, σ =0.81) 

เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (σ =0.84 - 0.58) 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ

ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเจริญก้าวหน้า
และสวัสดิภาพ 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ 
1. ท่านมีความสุขและพอใจกับต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 4.14 0.89 มาก 
2. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น 4.00 0.87 มาก 
3. การปฏิบัติงานตามหน้าที่สามารถพัฒนาทักษะและความ 
สามารถของท่าน 

4.36 0.58 มาก 

4. ท่านได้น าความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.95 0.65 มาก 

5. ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองในทุกด้าน 4.09 0.81 มาก 
6. ท่านได้รับการพัฒนาความรูอ้ย่างเน่ือง 3.95 0.84 มาก 

รวม 4.08 0.77 มาก 
 

จากตารางที่  8 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ โดยภาพรวมมีค่า 

อยู่ในระดับมาก (µ =4.08, σ =0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความเจริญก้าวหน้าและ 
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สวัสดิภาพมีค่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของท่าน (µ =4.36, σ =0.58) 

ท่านมีความสุขและพอใจกับต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (µ =4.14, σ =0.89) ท่านมีโอกาสพัฒนา 

ความรู้ความสามารถตนเองในทุกด้าน (µ =4.09, σ =0.81) ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น  

(µ =4.00, σ =0.87)  และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดในด้านความเจริญก้าวหน้าและ 
สวัสดิภาพซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากันคือ ท่านได้น าความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรม 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน (µ =3.95, σ =0.65) และท่านได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเนื่อง (µ =3.95,  

σ =0.84) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย  

(σ =0.89 - 0.58) แสดงว่า ความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ

ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการบูรณาการทาง
สังคม 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านการบูรณาการทางสังคม 
1. ท่านพอใจในผลการปฏิบัติงานของท่านเสมอ 4.14 0.64 มาก 
2. เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของท่าน 4.09 0.53 มาก 
3. ท่านมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบัน 

4.14 0.56 มาก 

4. ท่านมีความสนิทสนมกับเพ่ือนร่วมงานได้และมีความสามัคคี 4.32 0.72 มาก 
5. ท่านมีความรักและความผูกพันกับโรงเรียน 4.18 0.80 มาก 
6. การท างานร่วมกันภายในหน่วยงานของท่านเป็นไปด้วย
ความสมัครสมานสามัคคี 

4.27 0.55 มาก 

7. ท่านมักได้รับเชิญไปเป็นเกียรติในงานสังคมต่างๆ ของชุมชน 3.64 0.90 มาก 
8. ท่านมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อประโยชน์ของสังคมร่วมกับ
ชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงเรียน 

3.82 0.85 มาก 

รวม 4.07 0.69 มาก 
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จากตารางที่  9 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก  

(µ =4.07, σ =0.69)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ด้านการบูรณาการทางสังคม  มีค่าอยู่ ในระดับมากทุกข้อ  
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ท่านมีความสนิทสนมเข้ากับเพื่อนร่วมงาน 

ได้และมีความสามัคคี (µ =4.32, σ =0.72) การท างานร่วมกันภายในหน่วยงานของท่านเป็นไป 

อย่างสมัครสมานสามัคคี (µ =4.27, σ =0.55) ท่านมีความรักและความผูกพันกับโรงเรียน (µ =4.18,  

σ =0.80) ท่านพอใจในผลการปฏิบัติงานของท่านเสมอ (µ =4.14, σ =0.64) และท่านมีการ 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน (µ =4.14, σ =0.56) โดยมีค่า 
มัชฌิมเลขคณิตเท่ากัน ต่อมาคือ เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ 

ปฏิบัติงานของท่าน (µ =4.09, σ =0.53) ท่านมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อประโยชน์ของสังคม 

ร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงเรียน (µ =3.82, σ =0.85) และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 
ในด้านด้านการบูรณาการทางสังคมคือ ท่านมักได้รับเชิญไปเป็นเกียรติในงานสังคมต่างๆ ของชุมชน  

(µ =3.64, σ =0.53) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูล

น้อย (σ =0.90 - 0.53) แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ

ครูในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านประชาธิปไตยใน
การท างาน 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านประชาธิปไตยในการท างาน 
1. ท่านพอใจในสิทธิ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 4.00 0.76 มาก 
2. โรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานมีระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ 
งานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

3.86 0.71 มาก 

3. บทบาทหน้าที่ของท่านได้รับการคุ้มครองโดยระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน 

4.00 0.82 มาก 

4. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุม ปรึกษาหารือ
ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ 

3.95 0.84 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านประชาธิปไตยใน
การท างาน (ต่อ) 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

5. ท่านได้รับสิทธิหรือค่าตอบแทนพิเศษเสมอภาคเท่าเทียมกับ
ผู้ร่วมงานคนอื่น 

4.00 0.87 มาก 

6. ผู้บังคับบัญชาใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารโรงเรียน
ด้วยความเป็นธรรม 

4.05 0.65 มาก 

รวม 3.97 0.77 มาก 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านประชาธิปไตยในการท างาน โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก  

(µ =3.97, σ =0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ด้านประชาธิปไตยในการท างาน มีค่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ   
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการ 

บริหารโรงเรียนด้วยความเป็นธรรม (µ =4.05, σ =0.65) รองลงมามี 3 ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต

เท่ากันคือ ท่านพอใจในสิทธิ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน (µ =4.00, σ =0.76) 

บทบาทหน้าที่ของท่านได้รับการคุ้มครองโดยระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน (µ =4.00, σ =0.82) 
และท่านได้รับสิทธิหรือค่าตอบแทนพิเศษเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ร่วมงานคนอื่น (µ =4.00,  

σ =0.65) ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุม ปรึกษาหารือได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้อง 

เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ (µ =3.95, σ =0.84) และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดในด้าน 
ประชาธิปไตยในการท างานคือ โรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานมีระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย (µ =3.86, σ =0.71) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า  

มีการกระจายของข้อมูลน้อย (σ =0.84 - 0.65) แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครโูรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านจังหวะชีวิต 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านจังหวะชีวิต 
1. ท่านมีเวลาเพื่อพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ 3.09 0.53 ปานกลาง 
2. ท่านมีเวลาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน 3.32 0.78 ปานกลาง 
3. ท่านมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ 3.18 0.73 ปานกลาง 
4. ในช่วงเวลาส่วนตัวหรืออยู่กับครอบครัวท่านไม่รู้สึกวิตก
กังวลเกี่ยวกับงาน 

3.23 0.69 ปานกลาง 

5. ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม 3.36 0.73 ปานกลาง 
6. งานที่ท่านรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกับท่าน 3.64 0.73 มาก 
7. ความส าเร็จจากงานมีผลดีต่อการด าเนินชีวิตของท่าน 4.00 0.69 มาก 
8. ท่านมีความสุขกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนและสังคม
ภายนอกโรงเรียน 

4.00 0.76 มาก 

รวม 3.48 0.70 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 11  พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านจังหวะชีวิต โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับปานกลาง (µ =3.47,  

σ =0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” ด้านจังหวะชีวิต จะมีระดับปานกลางมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ซึ่งมี 2 ข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากันคือ ความส าเร็จจากงานมีผลดีต่อ 

การด าเนินชีวิตของท่าน (µ =4.00, σ =0.69) และท่านมีความสุขกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

และสังคมภายนอกโรงเรียน (µ =4.00, σ =0.76) รองลงมาคือ งานที่ท่านรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิด 

ปัญหาด้านสุขภาพกับท่าน (µ =3.64, σ =0.73) ต่อไปจะอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเรียงล าดับ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม (µ =3.36,  

σ =0.73) ท่านมีเวลาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน (µ =3.32, σ =0.78) ในช่วง 

เวลาส่วนตัวหรืออยู่กับครอบครัวท่านไม่รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับงาน (µ =3.23, σ =0.69) ท่านมีเวลา 

ให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ (µ =3.18, σ =0.73) และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

ในด้านจังหวะชีวิตท่านมี เวลาเพื่อพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ  (µ =3.09, σ =0.53)  
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เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (σ =0.76 - 0.53) 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของ

ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเกี่ยวข้องกับ
สัมพันธ์กับชุมชน 

(N = 22) 
คุณภาพชีวิตการท างาน  µ  σ ระดับ 

ด้านการเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน 
1. ท่านมีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน 

3.86 0.71 มาก 

2. ท่านมีความสุขและพอใจในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

4.09 0.68 มาก 

3. ท่านสามารถแนะน าหรือเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับคนในชุมชนได ้ 3.86 0.77 มาก 
4. ท่านได้รับการยอมรับจากผู้น าท้องถิ่นและคนต่างอาชีพกับท่าน 3.82 0.80 มาก 
5. ท่านเช่ือว่านักเรียนมีคุณภาพ มาจากผลการปฏิบัติงานของท่าน 4.00 0.69 มาก 
6. ท่านมีความสุขและภาคภูมิใจเมื่อลูกศิษย์ของท่านประสบความ 
ส าเร็จในชีวิตและงาน 

4.55 0.51 มาก 

รวม 4.03 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริ
วิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก 

(µ =4.03, σ =0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน 
มีค่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ท่านมีความสุข 

และภาคภูมิใจเมื่อลูกศิษย์ของท่านประสบความส าเร็จในชีวิตและงาน (µ =4.55, σ =0.51)  

ท่านมีความสุขและพอใจในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกับชุมชน (µ =4.09, σ =0.68) 

ท่านเช่ือว่านักเรียนมีคุณภาพ มาจากผลการปฏิบัติงานของท่าน (µ =4.00, σ =0.69) รองลงมา 2 ข้อ  
ค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากันคือ ท่านมีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกับชุมชนและ 

หน่วยงานอื่น (µ =3.86, σ =0.71) และท่านสามารถแนะน าหรือเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับคน 

ในชุมชนได้ (µ =3.86, σ =0.77) และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดในด้านความเกี่ยวข้องกับ 
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สัมพันธ์กับชุมชนคือ ท่านได้รับการยอมรับจากผู้น าท้องถิ่นและคนต่างอาชีพกับท่าน (µ =3.82,  

σ =0.80) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย  

(σ =0.80 - 0.51)  แสดงว่ า  ความคิด เห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้ อ ง ไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบค าถามปลายเปิด 

ของผู้ให้ข้อมูล เพื่อทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยได้ข้อสรุป ดังนี ้

1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ผู้บริหารควรมีสิ่งจูงใจหรือมีการชื่นชม  
สร้างขวัญและก าลังใจในกรณีที่ครูมีการท างานล่วงเวลา หรือท างานในช่วงของวันหยุด จากการ  
ปฏิบัติงานที่เป็นความรู้ ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น การจัดท าการแสดง 
ต่างๆ ในวันส าคัญของทางโรงเรียน หรือชุมชน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและมีรายได้เพียงพอส าหรับ 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

2. สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควรมีการส ารวจ ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยและพร้อมใช้งานเสมอ มุมอับบริเวณตึกควรตัดหญ้า 
และท าความสะอาดให้เรียบร้อย ถังขยะในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนควรมีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณ 
ขยะที่จะส่งผลกระทบไปถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ 
เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและควรมีการจัดการกับมลภาวะบริเวณรอบโรงเรียน เช่น เสียงและกลิ่นของ  
โรงงานใกล้เคียง ภายในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมไปถึงห้องพักครู ควรมีพัดลมหรือ 
ช่องลมที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ โรงอาหารควรมีระบบการจัดการความสะอาดทั้งเรื่องของอาหาร  
และห้องรับประทานอาหารของครูและนักเรียน มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
และเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึงความปลอดภัยด้านจราจรของนักเรียน 
และผู้ปกครองในช่วงตอนเช้าและตอนเย็น ควรมีการประสานกับทางต ารวจจราจรในการเข้ามา  
ช่วยเหลือการข้ามถนนของนักเรียนทุกวัน 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล ผู้บริหารควรส่งครูเข้ารับการอบรมที่ตรงกับ 
ความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้น ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเองและองค์กรต่อไป ครูทุกคนควรมีส่วนในการส่งเสริม  
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และช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียน โดยผ่านความคิดที่เป็นอิสระทั้งในด้าน 
การแสดงความคิดเห็นและการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อน าไปสู่ความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  
รวมไปถึงในกรณีที่มีครูบรรจุใหม่ ควรมีการจัดครูพี่เลี้ยงที่คอยแนะน าหรือสอนงาน เพื่อช่วยลด  
ปริมาณงานและเป็นการสร้างคนในการท างานที่ดีต่อไป 

4. ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ ผู้บริหารควรพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตามสภาพของการปฏิบัติงานจริง พิจารณาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และควรมีการส่งเสริม  
สนับสนุนความรู้ความสามารถของครูให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้  
ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เช่น การชมเชย รางวัลน้ าใจ 
ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสุขและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อไป  นอกจากนั้นควรมี 
การกระจายงานที่มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน เพื่อครูจะได้มีโอกาสน าไปใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของตนเองต่อไป 

5. การบูรณาการทางสังคม ควรมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา การประชุมครูกับผู้ปกครอง  
เป็นต้น อาจจะจัดภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชนสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์  
อันดีให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง หรือมีการเชิญบุคลากรในชุมชน 
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านงานอาชีพเข้ามาสอนนักเรียน เพื่อสร้างงานอาชีพให้กับนักเรียน  
ในอนาคต รวมไปถึงครูก็สามารถที่จะออกไปเผยแพร่ความรู้ของตนภายในชุมชนได้ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน 

6. ประชาธิปไตยในการท างาน ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรรับฟัง 
ความคิดเห็นของกันและกันโดยไม่มีอคติ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและให้โอกาสครู ทุกคน 
ได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และยึดความเป็นประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง 
มากกว่าความคิดส่วนตน ควรมีความเป็นธรรมในการกระจายงานให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ควรมีการแจ้งหรือมีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ

7. จังหวะชีวิต ผู้บริหารหรือฝ่ายวิชาการ ควรมีการจัดแบ่งคาบสอนของครูแต่ละท่าน 
ให้มีความเหมาะสม ในกรณีที่ครูบางคนต้องท างานพิเศษเพิ่มด้วย ส าหรับการส่งบุคลากรเข้ารับอบรม 
หรือประชุม ควรพิจารณาเนื้อหาที่ตรงกับความรู้ ความสามารถหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นโดยตรง  
เพื่อให้ง่ายต่อการน าข้อมูลมาปฏิบัติต่อ หรือควรพิจารณาตามความเหมาะสมของระยะทางในการ 
เดินทางไปอบรมด้วย ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทุกคนในโรงเรียน เช่น การกินเลี้ยงสังสรรค์ การเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุด การออกก าลังกายร่วมกัน  
เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานและกระชับความสัมพันธ์ของคน 
ในโรงเรียนด้วย นอกจากการกระชับความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนแล้ว ควรค านึงถึงความสัมพันธ์  
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ภายในครอบครัวของบุคลากรทุกคนด้วย การสั่งงานหรือการสั่งให้ครูมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของ  
วันหยุดหรือการท างานล่วงเวลาของวันท างาน ควรมีความเหมาะสมหรือมีความจ าเป็นจริงๆ เพื่อเปิด 
โอกาสให้ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวในการท ากิจกรรมความสุขร่วมกัน 

8. ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน ควรมีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการ
ท ากิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญต่างๆ ที่ทั้งโรงเรียนจัดขึ้น หรือชุมชนจัดขึ้น เพื่อเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการของโรงเรียน ที่อาจมีการให้ผู้ปกครอง หรือผู้น าชุมชนได้มามีส่วนในกิจกรรมที่โรงเรียน  
จัดขึ้น เพื่อได้ชื่นชมในความรู้ความสามารถทั้งของครู และนักเรียนกับความส าเร็จในงานนั้นๆ  
ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น วันลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา 
ออกพรรษา ที่ทางวัดมีการจัดงานทุกปี อาจส่งครูหรือนักเรียนไปช่วยจัดสถานที่หรือเตรียมงาน  
ในแต่ละด้าน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักในชุมชน ความมีน้ าใจและสร้างงานอาชีพในตนเองได้  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ทราบ 1) คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี  
และ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”  
จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้บุคลากรโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เป็นหน่วยวิเคราะห์  
(Unit of analysis) รวมทั้งสิ้นจ านวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู  
20 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
ในการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ตามแนวความคิดของ วอลตัน (Walton)  
สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่ าความถี่  ( frequency)  ค่ าร้อยละ (percentage)  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจยั 
 
จากการวิ เคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียน 

วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัด

กาญจนบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และ
ระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ ด้านการบูรณาการทางสังคม   
ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ด้านประชาธิปไตย
ในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 
น้อยที่สุดก็คือ ด้านของจังหวะชีวิต อยู่ระดับปานกลาง 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี มีข้อเสนอแนะจ านวน 8 ด้าน ดังนี ้

2.1 ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ผู้บริหารควรมีการพิจารณาเพิ่ม 
ค่าตอบแทนในกรณีที่ปฏิบัติงานที่เป็นความรู้ ความสามารถพิเศษ ท างานนอกเวลาหรือช่วงของ  



 68 

 

วันหยุด ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของขวัญก าลังใจ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความโปร่งใส  
และยุติธรรม 

2.2 ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช ้
ต่างๆ ให้ควรมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
ห้องเรียนและภายในโรงเรียนควรมีความสะอาดในทุกๆ ด้าน  

2.3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ครูควรได้รับการอบรมที่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม
ในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

2.4 ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ ผู้บริหารควรกระจายงานด้วยความ
เหมาะสม และพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความยุติธรรมและตามสภาพของการปฏิบัติงานจริง 
พร้อมด้วยมีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

2.5 ด้านการบูรณาการทางสังคม ทางโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน เป็นต้น 

2.6 ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุก
คนในโดยไม่มีอคติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ควรมีการแจ้งหรือมีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ

2.7 ด้านจังหวะชีวิต ผู้บริหารหรือวิชาการควรมีความเหมาะสมในการจัดชั่วโมงสอน 
ของครูแต่ละท่าน รวมไปถึงการส่งบุคลากรเข้ารับอบรม ควรพิจารณาเนื้อหาที่ตรงกับความรู้  
ความสามารถกับบุคคลนั้นโดยตรง เสริมสร้างการมีเวลาให้ได้อยู่กับครอบครัว และสร้างความสุข 
ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

2.8 ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนควรมีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
เพิ่มขึ้น ในการท ากิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญต่างๆ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ควรมีส่วนได้
ช่วยกันแก้ไขและพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียน 
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณา เพื่อให้ทราบสภาพ 
ที่แท้จริง ที่ควรเสริมสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อยดังนี้ การพัฒนาความสามารถของบุคคล รองลงมาคือ ด้านความเจริญก้าวหน้า 
และสวัสดิภาพ การบูรณาการทางสังคม ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และยุติธรรม ประชาธิปไตยในการท างาน สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และด้านที่มี 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดก็คือ ด้านของจังหวะชีวิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้คือ 
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จึงท าให้ปัญหา 
ทางด้านค่าตอบแทนค่อนข้างมีน้อย และด้วยเป็นครูในเขตพื้นที่ใกล้โรงเรียนจึงท าให้ช่วยลดภาระ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก มีครูเพียงส่วนน้อยที่มีผลกระทบกับปัญหาทางด้านการเงิน  
ซึ่งได้แก่ครูในวัยอายุน้อยกว่า 30 ปี และอาย ุ30 – 39 ปี เพราะอยู่ในช่วงของการเริ่มบรรจุเข้าท างาน  
เงินเดือนยังน้อยจึงท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แต่สิ่งส าคัญก็คือการต้องด าเนินชีวิตด้วยความ
พอเพียง ใช้ชีวิตทุกวันกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสุข สร้างสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน และครู
โดยส่วนใหญ่จะมีมุมมองในแง่บวกคือการเป็นข้าราชการที่เข้ามามีส่วนรับใช้แผ่นดิน จึงท าให้ครู 
ทุกคนเสียสละ อุทิศแรงกายและแรงใจในการท างานเพื่อส่วนรวมในการอบรมสั่งสอนนักเรียน 
อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพราะนักเรียนจะสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  
เมื่อมีนักเรียนดี เพื่อนร่วมงานดี จึงส่งผลให้มีความสุขในการท างานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาได้  
ซึ่งสอดคล้องกับ เชษฐา ไชยเดช ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า คุณภาพชีวิต 
การท างานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความตระหนัก 
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ตลอดจนครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองจากผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง ในการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้ได้ความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน และมีโอกาสที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ  
ฮิวส์ และคัมมิ่งส์ (Huse and Cummings) ที่ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า 
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ผู้บริหารควรจะจัดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความรู้ของตน ซึ่งจะมีผล  
ต่อการได้มีส่วนร่วม ความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกท้าทายซึ่งเกิดจากการท างานของตน  

ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัด 
กาญจนบุรี ที่ค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านจังหวะชีวิต เนื่องด้วยภาระงานที่ครูต้อง 
รับผิดชอบในแต่ละวันมีค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาระการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของครู ในแต่ละวัน 
ครูค่อนข้างที่จะสอนหลายชั่วโมง โดยเฉพาะครูประถมที่ต้องสอนเด็กนักเรียนทั้งวัน และครูบางคน  
ก็ได้สอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่จบมา และด้วยภาระงานพิเศษต่างๆ ที่ครูแต่ละคนได้รับ ค่อนข้างที่จะ 
มีมากและเร่งด่วน จึงท าให้เกิดความตึงเครียด ไม่มีเวลาทุ่มเทกับการสอนอย่างเต็มที่ ไม่มีเวลาพักผ่อน 
หรืออยู่กับครอบครัว  เพราะต้องท างานในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เกิดความวิตกกังวล  
กลัวงานจะไม่เสร็จ ท าให้ไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน จึงท าให้คุณภาพชีวิตด้านจังหวะชีวิต  
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับเสาวรส คูหาปัญญา ได้ศึกษา 
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน และแนวโน้มพฤติกรรม 
ในการท างาน ของพนักงานบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านการใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว  อยู่ในระดับดี ซึ่งอธิบายได้ว่า ชีวิตเป็นสิ่งส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนหรือด าเนินชีวิตประจ าวัน ทุกคนย่อมต้องการเวลาว่างเพื่อพักผ่อน เป็นตัวของตัวเอง  
หรือท ากิจกรรมนันทนาการ สอดคล้องกับบุญแสง ชีระภากร ที่ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของคุณภาพ 
ชีวิตว่า องค์การต้องส่งเสริมให้บุคคลในองค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาจมีเป็นเวลาสั้นๆ ในระหว่างการ 
ท างาน เช่น มีเวลาหยุดพักระหว่างงาน หรือเวลาพักระยะยาว เช่น ก าหนดวันลาพักผ่อนประจ าปี  
ตลอดจนวันหยุดตามปกติประจ าสัปดาห์ และวันหยุดพิเศษ เนื่องในงานเทศกาลต่างๆ การจัดให้มี 
วันหยุดซึ่งถือเป็นช่วงว่างที่พนักงานทุกคนได้ละจากงานประจ า ถือเป็นผลประโยชน์เกื้อกูลชนิดหนึ่ง 
ในประเภทที่ไม่เป็นตัวเงิน ที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่าของตัวบุคคลที่มิได้มีการท างาน 
เหมือนเครื่องจักรทีไ่ม่มีชีวิตจิตใจ 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้เสนอแนะความคิดและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การท างานไว้ดังนี ้

2.1 ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ผู้บริหารควรพิจารณาการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง มีการให้ค่าตอบแทน  
หรือให้ก าลังใจกับบุคลากรด้วยความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ณัทพล โตบารมีกุล ที่ได้ศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
ธนาคารธนชาต สังกัดส านักงานภาคกลาง 3 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความ 
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ภูมิใจใจองค์การ โดยภาพรวมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารธนชาต  
สังกัดส านักงานภาคกลาง 3 

2.2 ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควรมีการส ารวจและซ่อมแซม 
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดูแสภาพแวดล้อมภายใน 
บริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สะอาดและน่าอยู่  มีการจัดการกับมลภาวะบริเวณ 
รอบโรงเรียน เช่น เสียงและกลิ่นของโรงงานใกล้เคียง สอดคล้องกับ รัตนาภรณ์ บุญมี ได้ศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ 
ชีวิตการในท างานด้านสภาพที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

2.3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ควรส่งครูเข้ารับการอบรมที่ตรงกับ 
ความรู้ความสามารถและความต้องการในด้านนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้น ามาปรับใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเองและองค์กรต่อไป นอกจากนี้ครูทุกคน 
ควรมีส่วนในการช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยผ่านความคิดที่เป็นอิสระ 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อน าไปสู่ความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ร่วมกันคิด ซึ่งสอดคล้องกับ 
การวิจัยของเฮอร์เบอร์ต (Berbert) เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต พบว่า บุคคลจะมีความสมบูรณ์ได้นั้น 
ต้องประกอบด้วยปัจจัย4 ด้านคือ 1) มีการตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย 2) มีการพัฒนา 
ตนเองและความเจริญของบุคคล 3) การมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของสมาชิกในสังคม 4) การติดต่อ 
สัมพันธ์กับบุคคลในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกในสังคม 

2.4 ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนความรู้ 
ความสามารถของครูให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในทุกๆด้าน นอกจากนี้ ผู้บริหารควรสร้าง 
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เช่น การชมเชย รางวัลน้ าใจตามความเหมาะสม  
เพื่อสร้างความสุขและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสทีล (Steel) 
และเคร็ก (Craig) ที่กล่าวถึงงานวิจัยของจอห์นสัน (Johnson) และโครงการส าหรับครูรุ่นใหม่ 
ในอนาคตที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผลการวิจัยพบว่า ครูจะบรรลุความเป็นครูมืออาชีพก็ต่อเมื่อการ
ตัดสินใจของพวกเขาเชื่อถือได้ ผลงานของพวกเขาเป็นที่ยอมรับ และไม่มีข้อต าหนิ นอกจากนั้น 
สภาพแวดล้อมในการท างานควรจะต้องสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและส่งเสริมภาวะผู้น า 
ในห้องเรียนและในสังคมโรงเรียนด้วย 

2.5 ด้านการบูรณาการทางสังคม ควรมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ควรมีการจัดเป็นระยะอาจจะจัดภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชน เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สร้างความสนิทสนม  
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นต่อเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ชุมชนและโรงเรียนต้องมีส่วนในการแสดง 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุง (Jung)  
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ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานหลายประการ พบว่า การเกี่ย วข้อง 
สัมพันธ์กับสังคม มีอิทธิพลและมีผลต่อการปฏิบัติงาน และยังพบว่าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  
สัมพันธ์กับสังคม มีอิทธิพลและบทบาทในการก าหนดรูปแบบในการบริหารงานและมีอิทธิพล  
ในการตัดสินใจในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.6 ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
ทุกคนในโรงเรียนโดยไม่มีอคติ ให้ความส าคัญและให้โอกาสครูทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และยึดความเป็นประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งมากกว่าความคิดส่วนตน ควรมี  
ความเป็นธรรมในการกระจายงานให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ควรมี 
การแจ้งหรือมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ทองสมนึก ที่ได้ท าการ 
วิจัยเรื่อง องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพนักเรียน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านประชาธิปไตยในการท างาน ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ  
ยุติธรรม ด้านจังหวะชีวิต ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร และด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริม 
สุขภาพ ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพนักเรียน โดยภาพรวมอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

2.7 ด้านจังหวะชีวิต ครูในปัจจุบันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก ทั้งงานสอน 
และงานพิเศษ เช่น งานพัสดุ การเงิน ห้องสมุด และโครงการต่างๆ ที่ทางต้นสังกัดจัดขึ้น จึงควรมีการ 
จัดคาบสอนให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ส าหรับการส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหรือประชุม  
ควรพิจารณาเนื้อหาที่ตรงกับความรู้ ความสามารถหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นโดยตรง เพื่อง่ายต่อ  
การน าข้อมูลมาปฏิบัติต่อ และเพื่อที่จะได้มีเวลาส่วนตัวอยู่กับครอบครัวในช่วงวันหยุดบ้าง เพื่อสร้าง 
ความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับเบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล ได้ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
กับความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าความสมดุล  
ระหว่างชีวิตงานและครอบครัว อิสระในการท างาน คุณค่าของงาน ความปลอดภัยในการท างาน  
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นความหลากหลายของงานและการได้รับค่าตอบแทนและรายได้ที่เพียงพอ   
สามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐได ้

2.8 ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนควรเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญต่างๆ ที่ทั้งโรงเรียนจัดขึ้น หรือชุมชนจัดขึ้น  
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ  
เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน ที่อาจมีการให้ผู้ปกครอง หรือผู้น าชุมชนได้มามีส่วน  
ในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อได้ชื่นชมในความรู้ความสามารถทั้งของครู และนักเรียนกับ  
ความส าเร็จในงานนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุง (Jung) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารงาน 
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ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการมีปัจจั ย 
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานหลายประการ พบว่า การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีอิทธิพลและ  
มีผลต่อการปฏิบัติงาน และยังพบว่าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีอิทธิพลและบทบาท 
ในการช่วยกันก าหนดรูปแบบในการบริหารงานและมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการบริหารงานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”  
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา ดังนี ้

1. จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครู  ในโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านจังหวะชีวิต มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 ควรมีการวางแผน บริหารเวลาในการจัดกิจกรรม อบรมหรือประชุมต่างๆ  ให้ม ี
ความเหมาะสม โดยไม่กระทบกับเวลาปฏิบัติงานราชการหรือเวลาในช่วงของวันหยุดครูเกินไป  
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและหาแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรทุกคน  
สร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข สนุก เหมือนกับทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน  
กระจายงานด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อจะได้ไม่กระทบกับเวลาส่วนตัว คือความสุขของ  
การมีเวลาให้กับครอบครัว ปริมาณงานที่รับผิดชอบต้องไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางด้านสุขภาพ  
จนรู้สึกเกิดความวิตกกังวลตลอดเวลา เพื่อที่ทุกคนจะได้ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูนั้น สามารถท าได้หลายแนวทาง  
ควรให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม  
ความสามารถ มีกิจกรรมให้ครูได้ท าร่วมกัน บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมกันคิดงานที่มีความชัดเจน  
และมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการให้ก าลังใจ หรือชมเชยในการท างานของครู   
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มีการจัดอ านวยความสะดวกอุปกรณ์ หรือสื่อการสอนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดและร่มรื่น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

จากข้อวิจัยข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี ้

1. ควรมีการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนหรือสังกัดอื่น 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครู เพื่อจะได้น าข้อมูลมาพัฒนา 

และเสริมสร้างให้ครูมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 
3. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูด้วยวิธีการอื่นๆ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”  
……………………………………………………………………………..……………………. 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน

ของครโูรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”  
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเรียน 

การสอน 
2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 52 ข้อ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ านวน 8 ข้อ 
ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อตามสภาพความ

เป็นจริง แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
ข้อมูลที่ได้จะถือว่าเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านและสถานศึกษาแต่อย่างใด และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสาวอรชา  อุดม 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  



  

 

82 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”  
……………………………………………………………………………..……………………. 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรบัผู้วิจัย 
1 เพศ 

     (    ) ชาย 
     (    ) หญิง 

(    ) 1 

2 อายุ 
     (    ) น้อยกว่า 30 ปี 
     (    ) 30 – 39 ปี 
     (    ) 40 – 49 ปี 
     (    ) 50 ปีขึ้นไป 

(    ) 2 

3 ระดับการศึกษา 
     (    ) ต่ ากว่าปริญญาตร ี
     (    ) ปริญญาตร ี
     (    ) ปริญญาโท 
     (    ) ปริญญาเอก 

(    ) 3 

4 ต าแหน่ง 
     (    ) ครูผู้ช่วย                   (    ) คร ูคศ. 1 
     (    ) ครู คศ. 2                  (    ) ครู คศ. 3 
     (    ) ครู คศ. 4                  (    ) ผู้อ านวยการ 
     (    ) อื่นๆ (โปรดระบุ........................................) 

(    ) 4 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
     (    ) ไม่เกนิ 5 ปี                (    ) 6-10 ปี 
     (    ) 11-15 ป ี                  (    ) 16-20 ปี 
     (    ) 21-25 ปี                   (    ) มากกว่า 25 ปี 

(    ) 5 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อที่ท่านเห็นด้วยที่สุด  โดยก าหนด 
      ค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
ระดับ 5  หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของท่านอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของท่านอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของท่านอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของท่านอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของท่านอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ
ที่ 

รายการคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม       
1 ท่านพึงพอใจในอัตราเงินเดือนที่ได้รับจากบัญชีเงินเดือน

ครูที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
     (    ) 6 

2 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอส าหรับใช้จ่ายของท่าน
และครอบครัว 

     (    ) 7 

3 ท่านได้รับค่าตอบแทนยุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ท่านรับผิดชอบ 

     (    ) 8 

4 ท่านได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจากผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

     (    ) 9 

5 ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับระดับการศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้รับวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

     (    ) 10 

6 ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้รับวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

     (    ) 11 

สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย       
7 ท่านมีห้องท างานที่สะอาด  อุณหภูมิเหมาะสมและมีแสง

สว่างที่เพียงพอ 
     (    ) 12 

8 สภาพอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งสาธารณูปโภค
มีความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

     (    ) 13 

9 มีการบ ารุง รักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่สภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน 

     (    ) 14 
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ข้อ
ที่ 

รายการคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

10 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและจัดให้
มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

     (    ) 15 

11 สภาพแวดล้อมโรงเรียนของท่านปราศจากกลิ่นเสียงและ
สิ่งรบกวนทางสายตา 

     (    ) 16 

12 มีการแก้ไข และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียน
ของท่านเมื่อเกิดสิ่งรบกวน 

     (    ) 17 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล       
13 ท่านได้ใช้ความสามารถอย่าเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน      (    ) 18 
14 ท่านมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงานในงานที่ท่าน

ปฏิบัติอยู่ 
     (    ) 19 

15 ท่านได้รับการสนับสนุนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

     (    ) 20 

16 ท่านมีโอกาสในการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนางานโรงเรียน 

     (    ) 21 

17 ท่านมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ร่วมกันคิดกันท า      (    ) 22 
18 ท่านมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 
     (    ) 23 

ความเจริญก้าวหน้าและสวสัดิภาพ       
19 ท่านมีความสุขและพอใจกับต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน      (    ) 24 
20 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น      (    ) 25 
21 การปฏิบัติงานตามหน้าที่สามารถพัฒนาทักษะและ

ความสามารถของท่าน 
     (    ) 26 

22 ท่านได้น าความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

     (    ) 27 

23 ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองในทุกด้าน      (    ) 28 
24 ท่านได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเน่ือง      (    ) 29 

การบูรณาการทางสงัคม       
25 ท่านพอใจในผลการปฏิบัติงานของท่านเสมอ      (    ) 30 
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ข้อ
ที่ 

รายการคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

26 เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานของท่าน 

     (    ) 31 

27 ท่านมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้อง
กับสังคมปัจจุบัน 

     (    ) 32 

28 ท่านมีความสนิทสนมเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้และมีความ
สามัคคี 

     (    ) 33 

29 ท่านมีความรักและความผูกพันกับโรงเรียน      (    ) 34 
30 การท างานร่วมกันภายในหน่วยงานของท่านเป็นไปอย่าง

สมัครสมานสามัคคี 
     (    ) 35 

31 ท่านมักได้รับเชิญไปเป็นเกียรติในงานสังคมต่างๆ ของ
ชุมชน 

     (    ) 36 

32 ท่านมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อประโยชน์ของสังคม
ร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงเรียน 

     (    ) 37 

ประชาธิปไตยในการท างาน       
33 ท่านพอใจในสิทธิ  และหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงาน 
     (    ) 38 

34 โรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานมีระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     (    ) 39 

35 บทบาทหน้าที่ของท่านได้รับการคุ้มครองโดยระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน 

     (    ) 40 

36 ท่ านส าม า รถแสด งคว ามคิ ด เ ห็ น ใ นก า รประชุ ม 
ปรึกษาหารือได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพล
ใดๆ 

     (    ) 41 

37 ท่านได้รับสิทธิหรือค่าตอบแทนพิเศษเสมอภาคเท่าเทียม
กับผู้ร่วมงานคนอื่น 

     (    ) 42 

38 ผู้บังคับบัญชาใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารโรงเรียน
ด้วยความเป็นธรรม 
 

     (    ) 43 
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ข้อ
ที่ 

รายการคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

จังหวะชีวิต       
39 ท่านมีเวลาเพื่อพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ      (    ) 44 
40 ท่านมี เวลาเพื่อผ่อนคลายความตึง เครียดจากการ

ปฏิบัติงาน 
     (    ) 45 

41 ท่านมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ      (    ) 46 
42 ในช่วงเวลาส่วนตัวหรืออยู่กับครอบครัวท่านไม่รู้สึกวิตก

กังวลเกี่ยวกับงาน 
     (    ) 47 

43 ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม      (    ) 48 
44 งานที่ท่านรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกับ

ท่าน 
     (    ) 49 

45 ความส าเร็จจากงานมีผลดีต่อการด าเนินชีวิตของท่าน      (    ) 50 
46 ท่านมีความสุขกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนและสังคม

ภายนอกโรงเรียน 
     (    ) 51 

ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กบัชุมชน       
47 ท่านมีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ

ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
     (    ) 52 

48 ท่านมีความสุขและพอใจในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

     (    ) 53 

49 ท่านสามารถแนะน าหรือเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับคนใน
ชุมชนได ้

     (    ) 54 

50 ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากผู้น าท้องถิ่นและคนต่าง
อาชีพกับท่าน 

     (    ) 55 

51 ท่านเชื่อว่านักเรียนมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งมาจากผลการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

     (    ) 56 

52 ท่านมีความสุขและภาคภูมิใจเมื่อลูกศิษย์ของท่านประสบ
ความส าเร็จในชีวิตและงาน 

     (    ) 57 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 
สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 
1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

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

 
2. สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
 

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

 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล  
 

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

 
4. ความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ 

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

 
5. การบูรณาการทางสังคม 

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

 
6. ประชาธิปไตยในการท างาน  
 

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

 
7. จังหวะชีวิต  
 

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

 
8. ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน   

 
……………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………….……………. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอรชา อุดม 
วัน เดือน ปี เกิด 21 ธันวาคม 2533 
สถานทีเ่กิด จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557     ส าเร็จการศึกษาปริญญาครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

    สาขาการสอนวิชาภาษาไทย  
    คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ. 2558     ศึกษาต่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
    คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 5 หมู ่13 ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
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