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 The purposes of this research were to determine: 1) the quality of work life of the 
school administrative staff under the Suphanburi primary educational service area office 2 and 2) the 
comparison of the opinions of the school administrative staff under the Suphanburi primary 
educational service area office 2 according to gender and working experience. The population of 
the research were 57 school administrative staffs. The instrument was a questionnaire about the 
quality of work life. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, and standard deviation. 
 The findings of this research were as follow: 
 1. The quality of work life of the school administrative staff under the Suphanburi 
primary educational service area office 2 were found at a high level.  Considering each aspect; 
ranking from the highest mean to the lowest mean were: social relevance of work life, safe and 
healthy working conditions, social integration, opportunity for developing using human capacity, 
and adequate and fair compensation. Work and total life space was at moderate level and 
opportunity for continued growth and security was found at low level. 
 2. The results of comparison about opinions of the school administrative staff under 
the Suphanburi primary educational service area office 2 according to gender and working 
experience found that there were not different in total and each aspect. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
 ในปัจจุบันอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว  องค์การ 
ต่าง ๆ ต้องพัฒนาตนเองในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพสินค้า บริการ บุคลากร และระบบ
การบริหารจัดการขององค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ ๆ ที่ก้าวล้ าน าสมัยมากขึ้น โดยการจัดการฝึกอบรม
หรือให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งนี้จากหลักการของนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า
มนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้องค์การหนึ่ง ๆ ประสบความส าเร็จได้ จึงถือว่าทรัพยากร
มนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในองค์การ เพราะถ้าองค์การได้คนดีมาท างานในองค์การก็จะเจริญก้าวหน้า 
และการที่องค์การจะท าให้คนที่มีความรู้และความสามารถอยู่กับองค์การนาน ๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็น 
ดังนั้นองค์การจะต้องท าให้คนงานทุกคนมีขวัญก าลังใจ มีความก้าวหน้า มีสวัสดิการที่ดี และมีความ
มั่นคงในการงาน เป็นต้น จึงจะท าให้คนงานที่มีความรู้และความสามารถเหล่านั้นอยู่ในองค์การต่อไป1 
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ต้องการพัฒนาหรือส่งเสริมให้ปรากฏค่าอย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม องค์การ และตนเอง ซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาขององค์การ คือ การ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ สิ่งที่จะสะท้อนถึงภาพความส าเร็จที่แท้จริงขององค์การ คือ คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากร 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อองค์การ บุคคล คือ ผู้จุดประกายความคิด 
สรรค์สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลผลิต สินค้า และบริการ 
การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการตลาด การก าหนดทรัพยากรเงิน การวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมด
รวมถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การด้วย ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญที่สุดในองค์การ2  
เป้าหมายของผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น 2 เป้าหมาย คือ พนักงานและองค์การ เนื่องจาก
การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะท าให้พวกเขามีความสามารถในการท างานและ
ช่วยให้องค์การเหล่านั้นของพวกเขาประสบผลส าเร็จ ในปัจจุบันความส าคัญของ “คน” ในองค์การถือว่า  

                                                 

 
1 พงศ์หรดาล, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พระนคร, 2549), 243. 
 

2 Gordon, J.R., A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, 
(Massachusetts: Allyn and Bacon, 2001), 67-68. 



2 

 

คนเป็น “ทรัพยากร” ที่มีค่าจึงเกิดค าว่า “การบริหารทรัพยากรบุคคล” ขึ้นหรือในบางองค์การมองไป
ไกลกว่านั้น กล่าวคือ มองเห็นว่าคนเป็น “ต้นทุน” ที่ส าคัญขององค์การจึงเกิดค าใหม่ขึ้นมาว่า“การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นต้นทุน” หรือ “การบริหารทุนมนุษย์” หรือ “Human Capital Management” 
ในองค์การภาครัฐ ทรัพยากรบุคคล คือ ข้าราชการทุกคน 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่งที่คนเราจะสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สามารถปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได้โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน
ส าหรับปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมในการท างานจะเป็นสิ่งที่ท าให้คนเรามีความสุขกับการ
ท างาน เกิดความพึงพอใจในการท างาน การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี ความรู้สึกนึกคิด
ความพึงพอใจ ความเป็นส่วนตัว มีความต้องการทางสังคม ต้องการการยอมรับ และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น หากองค์การสามารถหาคนดี
มีความรู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และสามารถดึงดูดผู้มีความรู้มีความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงาน
กับองค์การหรือหน่วยงานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้  จะท าให้การบริหารงานในองค์การนั้น
เจริญก้าวหน้า และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การต่าง ๆ จึงมีแนวความคิดที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา 2 ประการ คือ ปัจจัยด้าน
ร่างกาย คือ ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และปัจจัยทางด้านจิตใจ คือ เรื่องของความรู้สึกนึกคิด
และการมีจิตใจที่พร้อมรับกับการท างานในทุกสถานภาพ ทุกโอกาส และทุกเวลา ซึ่งการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาตนเอง แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลการกระท าของ
องค์การที่จะพัฒนาบุคคลในองค์การในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน3 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ของบุคลากรในปัจจุบันถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานของบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการท างาน องค์การที่มีแนวนโยบายในการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานที่มีหลักเกณฑ์และได้มาตรฐาน ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ท างานของบุคลากร ย่อมเป็นแนวทางที่จะท าให้องค์การได้รับการสนับสนุนการท างานจากบุคลากร 
ดังนั้น คุณภาพชีวิตการท างานเป็นความหมายที่กว้าง ครอบคุลมทุกด้านที่เก่ียวข้องกับชีวิตการท างาน
ของบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์การ แต่มีเป้าหมายส าคัญร่วมกันอยู่ที่การลด
ความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงาน ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพ

                                                 
3 สันติ บางอ้อ, “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน,” Productivity World 2 

(กรกฎาคม-สิงหาคม 2550): 39-40. 
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ชีวิตในการท างาน4 จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนไทยต้องเปลี่ยนไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ท าให้การด ารงชีวิตของบุคคลได้รับผลกระทบในด้านบทบาทหน้าที่และคุณภาพชีวิตการท างานมากขึ้น
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาองค์การ ซึ่งถือว่าบุคลากรที่
ปฏิบัติงานมีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การ และเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การท างานที่ดีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การต่อไป 
ในทางตรงข้ามหากบุคลากรไม่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะท าให้บุคคลเหล่านั้นขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน ท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์การได้5 นับว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดประสิทธิผลแกอ่งค์การนั้น ๆ 
 นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตการท างานยังรวมถึงความสุขใจและความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีย่อมมีความผูกพัน 
เสียสละ และทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การท างาน อีกทั้งการได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานจะท าให้บุคคลนั้น ๆ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ ส่วนมาตรฐานในการก าหนดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life Indicator) 
จะพิจารณาจากการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน มีการ
ท างานร่วมกัน และสัมพันธภาพที่ดี มีสิทธิส่วนบุคคล มีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม โดยมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนกิจกรรมการท างานเป็นไปในลักษณะที่มีประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม6 
 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเป็นบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาครูให้เป็นผู้มี
ศักยภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูมีขวัญก าลังใจที่ดี มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในความรับผิดชอบของตนเองให้เต็มความสามารถ สภาพแวดล้อมการท างานก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อ

                                                 

 
4 ผจญ เฉลิมสาร, “คุณภาพชีวิตการท างาน” Productivity World 2 (มีนาคม-เมษายน 

2550): 24-25. 
 

5 นิตยา เมฆศรีพงษ์, “คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเขตภาคกลาง”(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2549), 
84. 
 

6 บานชื่น ทานจันทร์, “คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการสายขและสาย ค ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 96. 
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ประสิทธิภาพการท างาน ดังที่ มยุรี สารีบุตร7 ได้กล่าวไว้ว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพจิต เช่น ขาดความปลอดภัย ขาดความสะดวกสบาย การติดต่อสื่อสาร
ไม่สะดวก ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงซึ่งเป็นเรื่องไม่พึงปรารถนา 
 
ปัญหาของการวิจัย 
 ความเป็นมาของธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียนด้วยนโยบายรัฐบาล ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกภารกิจและความรับผิดชอบของบุคลากร
ในโรงเรียนให้ชัดเจน โดยมีหลักการส าคัญ คือ ผู้เป็นครูสอนมักจะมีภารกิจเพียงจัดการเรียนการสอน
และรับผิดชอบต่อคุณภาพของนักเรียน นั่นคือการก าหนดชั่วโมงสอน การเตรียมการสอน และการ
ตรวจงานนักเรียน นั่นคือภารกิจหลังสอน ส่วนภารกิจอ่ืน ๆ นั้นครูจะไม่ต้องปฏิบัติเอาเวลาราชการที่
มีอยู่ใช้ประโยชน์เพ่ือนักเรียนโดยตรง ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ว่างงานเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้า
อาชีพ) จึงได้เกิดโครงการคืนครูให้นักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิดขึ้น 
โดยความต้องการของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนให้แก่
โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 14,532 คน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้รับงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 58 คน รับผิดชอบ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จ านวน 3 อ าเภอ จากสภาพการด าเนินงานดังกล่าว พบปัญหาที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องมาปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละ 3 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนมีพ้ืนที่
ห่างไกลกัน ท าให้ล าบากต่อการเดินทาง อีกทั้งการปฏิบัติงานแต่ละโรงเรียนเพียงสองวันต่อสัปดาห์
ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเอกสารหนังสือราชการที่เร่งด่วน ท าให้ต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาโดยด่วน ประกอบกับการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมยังเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่
ธุรการต้องเผชิญ เพราะเมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องรองบประมาณท่ีจะจัดสรรเงินเดือนให้หรือไม่อย่างไร
ซึ่งเป็นเรื่องวิตกกังวลของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการเดินทางไปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละโรงเรียนยังต้องใช้พาหนะของตนเอง และความวิตกกังวลในความไม่ม่ันคงในการท างาน 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือ

                                                 
7 มยุรี สารีบุตร, “สุขภาพจิตของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ”

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต รัฐมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548), 107. 
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น าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เสนอต่อ
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและความส าคัญของการวิจัยดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัย
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการหาค าตอบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับ
การวิจัยดังนี้ 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 2. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย 
 ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอตามแนวคิดของ แคทซ์และคาห์น (Katz 
and Kahn) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์การเป็นระบบ ๆ หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหรือส่วนส าคัญ 
คือ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้ 
จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ และจะท างานร่วมกันเป็นวัฏจักร เมื่อส่วนหนึ่ง
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มีปัญหาส่วนอ่ืนก็จะหยุดชะงักไปด้วย ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ระบบยืนยาวได้ นอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม (context) โดยระบบจะได้รับตัวป้อนจากสภาพแวดล้อม และระบบจะสร้าง
ผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม8 
 ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในระดับประถมศึกษาที่ส าคัญ คือ การขาดแคลน
ครูผู้สอนและบุคลากร เนื่องจากครูผู้สอนจะมีภารกิจจัดการเรียนการสอนและรับผิดชอบต่อคุณภาพ
ของนักเรียน การก าหนดชั่วโมงสอนการเตรียมการสอน และการตรวจงานนักเรียน และภารกิจหลังสอน
นั้นมาปฏิบัติงานธุรการ งานการเงิน บัญชีพัสดุ งานสารบรรณ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภารกิจครูผู้สอนโรงเรียนขาดเล็กตามโครงการคืนครูให้
นักเรียน โดยเจ้าหน้าที่ธุรการจะปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละสามโรงเรียน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบอย่างหนักและยุ่งยากในการเดินทาง เนื่องจากแต่ละโรงเรียนอยู่ห่างไกลกัน คุณภาพชีวิต
ในการท างานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน กล่าวคือ  
การจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น การด ารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพความจ าเป็น
พ้ืนฐานในสังคม ซึ่งสนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความคิดอย่างเพียงพอ 
จนก่อให้เกิดความสุข ตลอดทั้งการมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บลูสโตน9 ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงาน
ได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาส าคัญขององค์การ จึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือหมายความ
รวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้ประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้
สมาชิกขององค์การในทุกระดับได้น าเอาสติปัญญาความเชี่ยวชาญทักษะและความสามารถอ่ืน ๆ มาใช้
ในการท างาน ย่อมท าให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
และพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การขึ้น เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 
ความคับข้องใจลดลง สอดคล้องกับแนวคิดของ มัมฟอร์ด (Mumford) ได้กล่าวถึงการศึกษาความพึงพอใจ
ในการท างานควรจะน าแนวคิดต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ 1) ความมั่นคงในงาน 2) รายรับ 3) 
ผลประโยชน์ 4) โอกาสก้าวหน้า 5) อ านาจตามต าแหน่ง 6) สภาพการท างาน 7) เพ่ือนร่วมงาน 8) 

                                                 
8 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 

2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 
 

9 L. Blustone, Implementing Quality of Work Life Programs, (n.p.: Management 
Review, 1977), 43-46. 
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ความรับผิดชอบงาน 9) การนิเทศงานส าหรับบุคลากร 10) การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา 11) ความศรัทธา
ในตัวผู้บริหาร 12) ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร10 
 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างาน คือ วอลตัน (Walton) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วยองค์ประกอบ  
8 ประการ กล่าวคือ 1) การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (adequate and fair compensation) 
2) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ (safe and healthy environment) 3) การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล (development of human capacities) 4) ความเจริญก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน (growth and security) 5) การบูรณาการด้านสังคม (social integration) 6)
ประชาธิปไตยในการท างาน (constitutionalism) 7) จังหวะชีวิต (total space) 8) การเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคม (social relevance)11 
 

  

                                                 

 
10

 E. Mumford, Job Satisfaction, (London: n.p., 1973), 113. 
 

11 Richard E. Walton, “Quality of working life: What is it?,” Sloan Management 
Review 15 (September 1973). 
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แผนภูมิที่  1  ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  : Katz Daniel and Robert L. Kahn, The  Psychology of Organization,  2nd ed.   
(New York: John  Wiley & Sons, 1978), 20. 
 : พยัต วุฒิรงค์, สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555). 
 : Walton, Richard E., “Improving the quality of work life,” Harvard Business 
Review 52, 3 (May-June 1974): 12.  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเพ่ือทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จึงได้ก าหนดตัวแปรที่
ศึกษาดังนี้ คือ แนวคิดของ วอลตัน (Walton) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 ประการ กล่าวคือ 1) การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (adequate and 
fair compensation) 2) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ (safe and healthy 
environment) 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) 

สภาพแวดล้อม(context) 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 

กระบวนการ (process) 
 
-  การบริหาร 
-  การเรียนการสอน 
-  การนิเทศติดตาม 
-  การปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยน าเข้า (input) 
 
-  นโยบาย 
-  บุคลากร 
-  งบประมาณ 
-  วัสดุอุปกรณ์ 
 

ผลผลิต (output) 
 
-  ความสามารถในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  คุณภาพชีวิตการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
-  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 
 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
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4) ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (growth and security) 5) การบูรณาการด้านสังคม 
(social integration) 6) ประชาธิปไตยในการท างาน (constitutionalism) 7) จังหวะชีวิต(total life 
space) 8) การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม (social relevance) รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : Walton, Richard E., “Improving the quality of work life,” Harvard Business 
Review 52, 3 (May-June 1974): 12.  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  หมายถึง การรับรู้ของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียนที่มีต่อการท างาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจ  
มีความสุขกับการท างาน และท าให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 ประการ คือ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมคุณภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
การบูรณาการด้านสังคม ประชาธิปไตยในการท างาน จังหวะชีวิต และการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน หมายถึง  พนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามโครงการคืนครู
ให้นักเรียน โดยปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละสามโรงเรียน        
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 หมายถึง หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน  3  อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภออู่ทอง  อ าเภอ
สองพ่ีน้องและอ าเภอดอนเจดีย์ 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1) เพศ 
2) วุฒิการศึกษา 
3) ประสบการณ์ในการท างาน 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 
 

1) การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 
2) สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ 
3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4) ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
5) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
6) การบูรณาการด้านสงัคม 
7) ประชาธิปไตยในการท างาน 
8) การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระส าคัญทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมในเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
แนวคิดเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน คุณภาพชีวิตการท างาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานบริหาร
ราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ พ.ศ.2546 ตั้งอยู่บริเวณวัดหนองตาสาม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่หลักใน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 
37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546 และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการจ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 
อ าเภออู่ทอง โรงเรียนประถมจ านวน 45 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 9 โรงเรียน อ าเภอสองพ่ีน้อง 
โรงเรียนประถมจ านวน 43 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 12 โรงเรียน อ าเภอดอนเจดีย์
โรงเรียนประถมจ านวน 22 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 6 โรงเรียน 
 โรงเรียนขยายโอกาสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี
ด้วยกันทั้งหมด 27 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนเรศ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร โรงเรียนบ้าน
หนองจิกรากข่า โรงเรียนวัดหนองแจง โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดสระด่าน 
โรงเรียนวัดทุ่งคอก โรงเรียนบ้านหัววัง โรงเรียนบ้านดอนต าลึง โรงเรียนวัดทับกระดาน โรงเรียนวัด
ทองประดิษฐ์ โรงเรียนบางสะแก (วิทยารังสรรค์) โรงเรียนวัดรางกร่ าง โรงเรียนบ้านหนองจิก 
โรงเรียนวัดพรสวรรค์ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง โรงเรียนวัดท่าไชย โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนวัด
จันทราวาส โรงเรียนบ้านเขาก าแพง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนวัดจ าปา 
โรงเรียนทุ่งดินด า โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ โรงเรียนพลับพลาไชย โรงเรียน
วัดสระพังลาน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับงานธุรการในโรงเรียน 
 ความส าคัญของงานธุรการ 
 งานธุรการของโรงเรียนเป็นงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา
จะต้องท าเป็นประจ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงเรียนได้มีผู้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของงาน
ธุรการไว้ดังนี้ 
 พนัส หันนาคินทร์ ได้ให้ความหมายความส าคัญของงานธุรการว่างานธุรการเป็นงาน
บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินการไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือที่วางไว้แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารส่วนมากมักใช้เวลาด้านการบริหารงานธุรการมากกว่างาน
ด้านอ่ืน ๆ เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะเป็นประจักษ์ยิ่งกว่าด้านการเรียนการสอนและอ่ืนๆ 
เป็นอันมาก บางครั้งอาจถูกลงโทษทางวินัยและยังต้องรับโทษทางแพ่งและอาญาอีกด้วย1 
 สุรพันธ์ ยันต์ทอง ได้ให้ความหมายของความส าคัญของงานธุรการว่างานธุรการเป็นงาน
ที่เก่ียวกับเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติทั้งที่เป็นงานภายในและงานติดต่อบุคคล หรือหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างดี  และมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ2 

                                                           

 1 พนัส หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2550), 14. 
 

2
 สุรพันธ์ ยันต์ทอง, การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, (กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์, 2551), 

21. 
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 ภิญโญ  สาธรได้ให้ความเห็นว่า งานธุรการเป็นงานด้านสนับสนุนการสอนและสนับสนุน
การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดี  ความบกพร่องของงานธุรการจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานทั้งหมด3 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์กล่าวสนับสนุนว่า การให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดย่อมต้องอาศัยความร่วมมือของฝ่ายธุรการ4 
 มอร์แพท์ช(Morphet) กล่าวว่างานธุรการในโรงเรียนเป็นงานสนับสนุนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลก าไรด้านธุรกิจส่งผลให้แก่ผู้ลงทุนเป็นรายปี รายเดือน รายสัปดาห์หรือแม้แต่
รายวัน ผลก าไรทางการศึกษาผลิตช้าอย่างน้อยก็ในรอบปีการศึกษาจึงอาจเป็นผลได้5 
 สรุปได้ว่าความส าคัญของงานธุรการเป็นงานบริการ  และอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
สนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนด าเนินไปโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคเกิดความคล่องตัวในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 หลักการวางแผนงานธุรการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการ
วางแผนงานธุรการไว้ดังต่อไปนี้คือ การรวบรวม จัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ
และการท าแผนงานธุรการผู้บริหารทุกคนย่อมต้องการให้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนงานธุรการมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน  ปัจจุบันนี้การจะท าอะไรให้ส าเร็จตามเป้าหมายและต้องมีการ
วางแผนงานทั้งสิ้น6 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สรุปหลักการวางแผนงานธุรการไว้ดังนี้ 
  1. หลักการก าหนดความต้องการ จ าเป็นหรือปัญหา ให้โรงเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบ
นโยบาย หลักการ ทฤษฎีหรือหลักวิชากับสภาพปัจจุบันในเรื่องนั้น ถ้าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันก็เป็นปัญหา ต้องแก้ปัญหา ถ้าหากผลวิเคราะห์เปรียบเทียบตรงกัน 
สอดคล้องกันก็ไม่เปน็ปัญหาให้พัฒนา คือท าให้ดีขึ้น มากขึ้น มีอะไรใหม่ขึ้น 
                                                           

 
3
 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารโรงเรียน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพร้าว, 

2550), 36. 
 

4
 เอกชัย กี่สุขพันธ์, หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป (กรุงเทพฯ: องค์ศิลป์การพิมพ์, 2550), 

58. 
 

5
 Morphet L. Edgar, John L. Roe and Reller L. Theodone, Education 

Administration, (New Jersey: Prentice-Hall, 1967), 164. 
 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 16. 
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  2. หลักในการเลือกทางเลือก การตัดสินใจด าเนินการใด ๆ จะต้องพิจารณาทางเลือก
ต่าง ๆ ด้วยการรวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็นต้องใช้ แล้วก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้หลาย ๆ ทาง 
น ามาตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน เพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีเป็นไปได้มากที่สุด 
  3. หลักในการรวบรวมและจัดท าข้อมูล การวางแผนที่ดีจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศใช้
ประกอบการด าเนินการ  การวางแผนต้องอาศัยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
ประมวลผลให้เป็นสารนิเทศจึงจะน าสารสนเทศมาวิเคราะห์เพ่ือน าผลไปประกอบการวางแผนต่อไป  
ทั้งนี้อาจจัดระบบข้อมูลในโรงเรียนได้ดังนี้ ก าหนดหน่วยงานในโรงเรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบจักท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากร  
โดยกรมสามัญศึกษาได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้แล้ว  คือ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูล
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล น าข้อมูลมาใช้และรายงานข้อมูล ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ท า
หน้าที่วางแผน มอบหมายงานและสนับสนุนส่งเสริม นิเทศติดตามการท างานของสารสนเทศเพ่ือใช้
ข้อมูลวางแผนต่อไป7 
 สรุปหลักการวางแผนงานธุรการ เป็นสิ่งที่ต้องยึดถือในการบริหารงานธุรการ อันได้แก่
การให้การบริการอย่างมีระบบ รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งต้องกระท าด้วยความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีการควบคุมดูแล และ 
จูงใจให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ขอบข่ายการบริหารงานธุรการ 
 ขอบข่ายการบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มีนักการศึกษา ได้ก าหนด
ขอบข่ายงานธุรการพอสรุปได้ดังนี้ 
 จ ารัส นองมาก ได้จัดแบ่งขอบข่ายของการบริหารธุรการไว้ 7 งาน คือ 
  1. งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการ เริ่มตั้ งแต่ คิด ร่าง เขียน อ้าง 
กฎหมาย ระเบียบ พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่ง รับ บันทึก ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ จัดเก็บเข้าที่และ
ค้นหา 
  2. งานทะเบียนและรายงาน คือ การจัดท าหลักฐานต่างๆ และบันทึกไว้เพ่ือสะดวก
ในการค้นคว้า อ้างอิง วางแผน แก้ปัญหา หรือด าเนินการบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

                                                           

 
7

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 16. 
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  3. งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คือ มาตรการที่ก าหนดขึ้นเพื่อด าเนินการใน
การพิทักษ์รักษาคุ้มครองป้องกันที่เป็นความลับของทางราชการ ข้าราชการส่วนราชการ และ
ทรัพย์สินของแผ่นดินให้พ้นจากการรั่วไหล การจารกรรม  การก่อวินาศกรรมและการกระท าอ่ืนใดที่มี
ผลกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ 
  4. งานประชาสัมพันธ์ คือ การด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย วัตถุประสงค์หรือ
เรื่องอ่ืน ๆ ตามสมควร เพื่อจูงใจให้เขาเห็นด้วย หรือให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ จะได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  5. งบประมาณ  คือ  แนวทางหรือแผนการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดย
ให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้อีกด้วย 
   6. งานการเงินและบัญชี คือ งานที่เกี่ยวกับการรับเงิน-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าส่งเงิน การตรวจสอบการเงินทุกประเภทของส่วนราชการ พร้อมทั้งการบันทึกรายการ
การเงินลงในบัญชีประเภทต่าง ๆ 
  7. งานพัสดุ คือ การซื้อ การจ้าง การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา การจัดท า การ
แลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งาน8 
 สุรพันธ์ ยันต์ทอง  ได้จัดแบ่งประเภทงานธุรการของโรงเรียนที่ส าคัญไว้ 7 ประการ พอสรุป
ได้ดังนี้ งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการรับส่งหนังสือการโต้ตอบและการเก็บรักษาหนังสือ งาน
การเงินเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี และการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานการจัดงบประมาณ
ประจ าปีเกี่ยวกับการจัดงบประมาณ รายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน งานการควบคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ เป็นงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ การลงบัญชีครุภัณฑ์ การตีตราหมายเลข และควบคุม
พัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ งานทะเบียนนักเรียน เป็นงานเกี่ยวกับการจัดท า
ทะเบียนนักเรียน การออกใบรับรองและใบสุทธิ งานดูแลอาคารสถานที่ และการควบคุมดูแลคนงาน
ภารโรง  การดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามใช้การได้ดีอยู่เสมอ เป็นต้น9 

                                                           

 
8
 จ ารัส นองมาก, การบริหารงานธุรการในการจัดการโรงเรยีนประถมศึกษา เอกสาร   

การสอนชุดวิชา หน่วยท่ี 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพฯ: ประชาชนการพิมพ์, 
2550), 46. 
 

9
 สุรพันธ์  ยันต์ทอง, การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์, 2546), 

7. 
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 ภิญโญ สาธร ได้กล่าวว่า งานธุรการโรงเรียนประกอบด้วยงานสารบรรณ การเงิน การ
บัญชี อาคารสถานที่ การให้บริการต่าง ๆ แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนตลอดจนส่วน
ราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน10 
 กรมสามัญศึกษา ก าหนดขอบข่ายของงานธุรการไว้ดังนี้ 
  1. การวางแผนงานธุรการเป็นการรวบรวมและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติแผนงาน
ธุรการ 
  2. การบริหารงานธุรการ เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน และการจัดสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย 
  3. การบริหารงานสารบรรณ  ได้แก่ การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือ
ราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการ การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
  4. การบริหารงานการเงินและบัญชี ได้แก่ การท าหลักฐานการเงินและการบัญชีการ
เก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน การใช้จ่ายแต่ละประเภท 
  5. การบริหารงานพัสดุ ได้แก่ กาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียน 
ครุภัณฑ์ การปรับซ่อมและบ ารุงรักษา การตรวจพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 
  6. การบริหารงานทะเบียน  และสถิติข้าราชการครูและลูกจ้างเป็นการจัดทะเบียน
ประวัติข้าราชการและลูกจ้าง การจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุและการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
  7. การประเมินผลงานธุรการ ได้แก่ ให้มีคณะกรรมการประเมินและมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงาน 
 โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างมีระบบและชัดเจนโดยคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชมรมผู้ปกครองและครู เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การบริหารงาน
เน้นกระบวนการท างานที่มีการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีการ
บริหารจัดการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกันโรงเรียนโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายคือ ฝ่าย
ธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการในที่นี้ จะศึกษาเฉพาะงานฝ่ายธุรการ ได้แก่ งานสารบรรณ 
ซึ่งเป็นงานหนึ่งในฝ่ายธุรการโรงเรียนฯ  งานสารบรรณนับว่ามีความส าคัญมากเพราะการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งานปกครอง นักเรียน 
งานบริการ และงานโรงเรียนกับชุมชน จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการออกจดหมาย หนังสือเอกสารหรือ
บันทึกต่าง ๆ ทั้งสิ้น ได้มีผู้ให้ความหมายงานสารบรรณ ไว้ดังนี้ 
 กิตติมา  ปรีดีดิลก  ให้ความหมายของงานสารบรรณคือ “งานที่เกี่ยวกับหนังสือ
นับตั้งแต่การคิดร่าง เขียน แต่งพิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่งรับ บันทึก ย่อเรื่อง สั่งการ ตอบเก็บเข้าที่
และค้นหา การยืม ตลอดจนการท างาน” ซึ่งสอดคล้องกับ จ ารัส  นองมากก ได้ให้ความหมายของงาน

                                                           

 
10

 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2550), 48. 
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สารบรรณว่า “หมายถึง  งานที่ท าเกี่ยวกับหนังสือราชการเริ่มตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง อ้างกฎหมาย 
ระเบียบ พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่ง รับ บันทึก ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ จัดเก็บเข้าที่และค้นหา” 
และได้กล่าวว่า “ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ ให้เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความรู้
ความสามารถ” พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณต้องรู้ระเบียบงานสารบรรณและต้องตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบ
และช่วยกันแก้ไขดัดแปลงให้ดียิ่งขึ้น และต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับงานสารบรรณให้เพียงพอ 
  2. เจ้าหน้าที่งานสรรบรรณ ต้องรู้งานธุรการด้วย เช่นการติดต่อโต้ตอบ ประสานงาน 
รู้จักกาลเทศะ รู้จักหนักเบา ต่ าสูง มีความคล่องแคล่วว่องไวเพ่ือให้เกิดผลดีแก่งานและเป็นที่พอใจแก่
ทุกฝ่ายที่ร่วมด้วย 
  3. เจ้าหน้าที่ประสานงานสารบรรณต้องมีความรู้ภาษาไทยดี รู้จักตัวสะกด การันต์ 
วรรคตอนแม่นย า ศัพท์และค าแปลในปทานุกรมหรือพจนานุกรม ยิ่งมีความรู้ภาษาต่างประเทศด้วย
ยิ่งดีและรู้หลายภาษายิ่งดีมาก ต้องมีความละเอียดรอบคอบสุขุมและรวดเร็ว ถ้าจะเขียนหนังสือต้อง
เขียนให้สั้นที่สุด แต่ได้ความมากท่ีสุด 
  4. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณต้องจัดระเบียบงานหนังสือให้เรียบร้อย อย่าปล่อยปละ
ละเลยหรือทอดทิ้ง เพราะจะท าให้งานหนังสือเหล่านั้นยุ่งเหยิงสลับซับซ้อน  ค้นหาก็ยากและเป็นเหตุ
ท าให้เสียเวลาค้นหาหรือไม่ทันความต้องการ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการจัดระเบียบให้เข้าระบบเพ่ือ
ความเรียบร้อย เมื่ออ้างถึงก็ค้นหาได้รวดเร็ว เป็นการประหยัดเวลาแรงงาน และเกิดประสิทธิภาพสูง11 
 หวน พินธุพันธ์ ให้ความหมายไว้ว่า “งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
เอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการท าลาย” และกล่าวถึงผู้ที่
ก าหนดหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจะต้องมีความสามารถพอสรุปได้ดังนี้ 
  1. ต้องรู้ระเบียบสารบรรณ และต้องตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบและช่วยแก้ไขดัดแปลง
ให้ดียิ่งขึ้นและต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับงานสารบรรณให้เพียงพอด้วยก็จะดีมาก 
  2. ต้องรู้งานธุรการ เช่น การติดต่อ โต้ตอบ ประสานงาน รู้จักกาลเทศะ รู้จักหนักเบา 
ต่ าสูง มีความคล่องแคล่วว่องไว เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การงาน และเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่ายที่ร่วมด้วย 
  3. ต้องมีความรู้ภาษาไทยดี  รู้จักตัวสะกดการันต์  วรรคตอนแม่นย า ศัพท์และค าแปล
ในปทานุกรมยิ่งมีความรู้ภาษาต่างประเทศด้วยยิ่งดีและรู้หลายภาษายิ่งดีมาก ต้องมีความละเอียดลออ 
รอบคอบ สุขุมและรวดเร็ว ถ้าจะเขียนหนังสือต้องเขียนให้สั้นที่สุดแต่ได้ใจความมากท่ีสุด 
  4. ผู้เป็นหัวหน้างานสารบรรณ ต้องสอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาให้มีงานท า หรือรู้จัก
ป้อนงานอย่าให้ว่างงานมากนัก ทุกคนควรจะได้มีงานท า 
                                                           

 
11 กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน์,  

2550), 48. 
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  5.  ต้องจัดระเบียบงานหนังสือให้เรียบร้อย อย่าปล่อยปละละเลย หรือทอดทิ้งไว้
เพราะจะท าให้งานหนังสือเหล่านั้นยุ่งเหยิง สลับซับซ้อน ทับถม เกะกะ ค้นหายาก และเป็นเหตุให้
เสียเวลาค้นหา หรือไม่ทันความต้องการ12 
 กองเทพ  เครือบพนิชกุล ได้อธิบายว่างานสารบรรณเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติงาน
ราชการทุกหน่วยงานที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานในด้านนี้จะต้องเรียนรู้และเข้าใจ ทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ถูกต้องครบถ้วนดังนั้น
การจัดระเบียบงานสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง พอสรุปได้
ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกสารต่าง ๆ จะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารสั่งการ หรือประสานงานจ าเป็นต้องอาศัยหนังสือราชการทั้งสิ้น และเมื่องานเจริญขึ้น 
หรือด าเนินงานยิ่งนานวันเข้าหนังสือติดต่อก็ยิ่งจ านวนมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีหนังสือหรือเอกสาร
ติดต่อมากขึ้น การจัดหนังสือเข้าระบบหรือจัดตามระเบียบงานสารบรรณยิ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก 
  2. การจัดหนังสือเข้าเป็นระบบ ตามระเบียบงานสารบรรณ นั้นย่อมให้ประโยชน์ใน
หน่วยงานอเนกประการ โดยเฉพาะการตรวจค้นเอกสารย่อมกระท าได้สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 
  3. ระเบียบงานสารบรรณ  ก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านการประสานงานแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณได้ก าหนดรูปแบบและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ย่อมจะท าให้การติดต่อ สื่อสาร หรือการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น13 
 พนัส หันนาคินทร์  ได้กล่าวถึงงานสารบรรณว่า “งานสารบรรณ ได้แก่ งานที่ติดต่อกับ
องค์กรและบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น จดหมาย โทรเลข  
โทรศัพท์  เป็นต้น  เพ่ือเป็นหลักฐานในการเก็บ คืน และอ้างอิง การใช้ลายลักษณ์อักษร ในรูปของ
บันทึกและจดหมายราชการ14 
 สุรพันธ์ ยันต์ทอง  ได้กล่าวถึงงานสารบรรณว่า  งานสารบรรณ ได้แก่ การโต้ตอบ การ
เก็บรักษา การรับ การส่งหนังสือราชการ และองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน การยืม การท าลาย
หนังสือ และการท าบัญชีการรับส่ง เก็บให้เรียบร้อย ออกเลขหนังสือต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ การท า
รายงานการศึกษาต่าง ๆ การออกแบบส ารวจที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีมาอยู่เสมอ  การตรวจสอบเวลา

                                                           
12 หวน พินธุพันธ์, การบริหารโรงเรียน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2552), 17. 
13 กองเทพ เครือบพนิชกุล, การบริหารงานสารบรรณ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2548), 5. 

 
14 พนัส หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, 

2550),12. 
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ปฏิบัติราชการของครูและคนงานภารโรงเสนอความคิดเห็นให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติหรือติดต่อกับ
หน่วยงานอ่ืนในสายงานของตน การท าหน้าที่ในด้านการแจ้งข้อสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับครูอาจารย์ 
นักเรียน และคนงานภารโรง15 
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้  
3 ประการ คือ ชนิดของหนังสือ การรับและส่งหนังสือ การเก็บรักษายืม และท าลายหนังสือ พอสรุป
ได้ดังนี้ 
  1. ชนิดของหนังสือ 
  1.1 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตรา
ครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
  1.2 หนังสือภายใน คือ หนังสือที่มีไปมาระหว่างราชการภายในกระทรวง ทบวง 
กรมหรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ ส่วนการเขียนแล้วแต่ละกระทรวง ทบวง กรม
ใดจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม หรือจะใช้กระดาษตราครุฑโดยมีหัวข้อตามแบบหนังสือ
ภายนอกก็ได้ 
  1.3  หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นหนังสือที่ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยให้ข้าราชการต าแหน่งหัวหน้า
กอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับ
ตรา 
 1.4  หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่  ค าสั่ง  ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับค าสั่ง 
คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  ใช้กระดาษตราครุฑ ส่วน
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจวางไว้โดยอาศัยอ านาจ หรือไม่ก็ได้เพ่ือถือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานประจ าคล้ายกับข้อบังคับ ใช้กระดาษตราครุฑและข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มี
อ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ใช้กระดาษตราครุฑ 
 1.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิดได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
ส าหรับประกาศคือบรรดาข้อความที่ทางราชการหรือหน่วยงานประกาศให้ทราบเพ่ือปฏิบัติส่วน
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของรัฐหรือเหตุการณ์

                                                           

 
15

 สุรพันธ์  ยันต์ทอง,  การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, (กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์, 
2546), 10. 
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ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วไปและข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเปิดเผยเพ่ือแจ้ง
เหตุการณ์ที่ควรสนใจให้ทราบ16 
 2.การรับส่งหนังสือราชการ ได้แก่ 
  2.1 หนังสือรับ คือ หนังสือหรือเอกสารของทางราชการแต่ละหน่วยงานจะต้อง
ท าหลักฐานไว้ทุกขั้นตอน จะต้องมีทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เพ่ือให้ทราบว่าหนังสือนั้นรับเข้ามาเมื่อไร 
ได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไร ถ้าเป็นหนังสือราชการปกติให้ผู้รับเปิดผนึกและลงชื่อรับ ถ้าเป็นหนังสือ
ลับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการประทับตราหรือเขียน วัน 
เดือน พ.ศ. ที่รับหนังสือมุมบนด้านขวา ถ้าเป็นหนังสือด่วนให้เขียนเวลาที่รับหนังสือไว้ด้วย และเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2.2 การส่งหนังสือ คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอกหน่วยงาน เมื่อผู้บังคับบัญชา
ลงชื่อในหนังสือแล้ว ให้ดูความสวยงาม ลงทะเบียนหนังสือส่ง ลงเลขที่ วัน เดือน พ.ศ. บรรจุซอง
หนังสือที่จะส่งออก ถ้าเป็นหนังสือด่วนหรือด่วนมากให้ลงค าว่า ด่วน หรือ ด่วนมาก ไว้ที่กึ่งกลางซอง
ในระดับเดียวกับเลขที่ 
 3. การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ ได้แก่ 
  3.1 การเก็บรักษา ซึ่งแบ่งออกเป็นการเก็บระหว่างปฏิบัติ  คือ การเก็บหนังสือ 
ที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสม 
ควรแยกเรื่องเก็บไว้เป็นแฟ้ม และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เก็บเข้าที่เป็นแฟ้มเฉพาะเรื่องเพ่ือสะดวกต่อ
การค้นหาต่อไป  จะต้องระมัดระวังรักษาให้อยู่สภาพที่ดีเรียบร้อย  ถ้าช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้  
คงสภาพเดิม  หากสูญหายต้องหาส าเนามาแทนให้ครบสมบูรณ์ 
  3.2 การยืมหนังสือราชการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   3.2.1 การยืมหนังสือราชการภายในหน่วยงานเดียวกัน คือ ผู้ยืมจะต้องเป็น
ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ชั้นหัวหน้าแผนกให้ด าเนินการเรื่องนั้นและ
ผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการชั้นหัวหน้าแผนกขึ้นไป 
   3.2.2 การยืมหนังสือราชการภายนอก ผู้มายืมและขอรับเรื่องต้องเป็น
ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป และผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ห้ามมิให้บุคคลภายนอกยืมดู หรือ
คัดลอกหนังสือ ราชการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าราชการระดับกองขึ้นไป 
                                                           

 
16 ส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร,คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ: กองการศึกษา, 2550), 15. 
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  3.3 การท าลายหนังสือราชการ ตามปกติหนังสือราชการให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 
10 ปี เว้นแต่เรื่องที่ไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องธรรมดาจะไม่ถึง 10 ปี ก็ได้ หนังสือที่ต้องการเก็บเป็น
หลักฐานของทางราชการตลอดไป มีลักษณะดังนี้ เช่น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถิติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หลักฐานทางการเงิน การท าลายหนังสือราชการจะต้องมีคณะกรรมการด าเนินการอย่างน้อย 
3 ราย 
 ลักษณะท่ีดีของงานสารบรรณ 
 กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม กล่าวว่า งานสารบรรณที่ดีจะต้องมีลักษณะ
ดังนี้คือ 
  1. ปฏิบัติได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
  2. หาวิธีลัดในร่างและโต้ตอบ รับ ส่งค้น ท าลายหนังสือเพ่ือประหยัดแรงงานและ
ประหยัดกระดาษพิมพ์ นอกจากนั้นหนังสือโต้ตอบทุก ๆ ฉบับจะต้องได้ความสมบูรณ์ ประณีต สะอาด 
ชัดเจน มีระเบียบและเป็นมาตรฐาน  
  3. ร่างหนังสือ โต้ตอบ ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
  4. เมื่อได้รับหนังสือแล้วลงบัญชีได้ถูกต้อง ตามแบบที่ก าหนดไว้แล้ว รีบรวบรวมเสนอ
เพ่ือให้ผู้มีอ านาจรีบพิจารณาออกความเห็นหรือสั่งการในโอกาสแรก รีบประชุมปรึกษาหารือ รีบตอบ 
รีบส่งออก 
  5. เก็บเรื่องเป็นระเบียบ ติดตามเรื่องได้ง่ายหรือค้นจากหลักฐานตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
  6. หนังสือโต้ตอบใช้ข้อความเหมือน ๆ กันเป็นประจ า ต้องพิมพ์แบบฟอร์มไว้เป็น
แบบตายตัว เว้นช่องว่างไว้ส าหรับกรอกเฉพาะข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะเป็นการทุ่นแรงและ
ประหยัดเวลาลงได้มาก 
  7.  ข้อความที่จะจดให้ถูกต้อง รวดเร็ว ต้องใช้จดด้วยตัวเลขหรือเครื่องบันทึกเสียง17 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กล่าวถึงสิ่งจ าเป็นส าหรับงาน 
สารบรรณ ควรประกอบด้วย  
  1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ท าหน้าที่สารบรรณและธุรการได้ดี จะต้องมีความรู้ภาษาไทยดี
รู้จักสะกดการันต์ วรรคตอน แม่นย าศัพท์ และค าแปลในปทานุกรม หรือพจนานุกรม ยิ่งมีความรู้
ภาษาต่างประเทศ ยิ่งดีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ต้องมีความละเอียดลออ รอบคอบสุขุมและรวดเร็ว 
เขียนได้สั้นแต่ได้ความมากที่สุด 
  2. พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานพิมพ์ดีดที่ควรมีความรู้ความสามารถในการพิมพ์
หนังสือได้รวดเร็วถูกต้อง และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

                                                           

 
17 กมล ชูทรัพย์ และเสถียร เหลืองอร่าม, ปฏิบัติงานส านักงานทฤษฎี (กรุงเทพฯ:  

แพร่พิทยา, 2550), 32. 
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   2.1 มีความรู้ทางด้านอักษรศาสตร์ดี 
   2.2. รู้แบบหนังสือราชการอย่างถูกต้อง 
   2.3 รู้ชื่อส่วนราชการอย่างถูกต้อง 
   2.4 เข้าใจข้อความในหนังสือจัดวรรคตอนได้ถูกต้อง 
   2.5 รู้จักการอ่านลายมือผู้ร่างเก่ียวข้องได้ดี 
   2.6 รู้จักใช้กระดาษที่เหมาะสม 
   2.7 รู้จักฟอร์มการวางรูปหน้าให้เหมาะสมและงดงาม 
   2.8 รู้จักรักษาเครื่องพิมพ์ดีดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
  3. เครื่องมือและวัตถุประสงค์ จะต้องจัดให้มี เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
เกี่ยวกับงานสารบรรณให้เพียงพอที่จะหยิบใช้ได้เช่นกระดาษ ดินสอ กระดาษไข ยางลบ เครื่องเย็บ
กระดาษ เป็นต้น18 
 สรุปได้ว่า งานสารบรรณเป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ เอกสารทางราชการที่ใช้ติดต่อภายใน
และภายนอกโรงเรียน การจัดท า การรับส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายทั้งผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหารควรติดตามก ากับดูแลหนังสือราชการไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตัวเองและทางราชการ 
งานสารบรรณจะต้องปฏิบัติได้รวดเร็ว ถูกต้องประหยัดเวลา ทรัพยากร 
  
 ด้านงานการเงินและบัญชี 
 งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เป็นบริการซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยบริหารโรงเรียนฝ่ายธุรการ เจ้าหน้าที่
การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี จะต้องสนใจและศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติให้ท่องแท้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
ความผิดพลาดเกิดข้ึนได้ โดยมีผู้ให้ทัศนะในเรื่องการเงินและการบัญชีไว้ดังนี้ 
 พนัส หันนาคินทร์ ได้อธิบายว่า “....การเงินและการบัญชี ได้แก่ การรับ การเบิกจ่าย 
การจัดท าบัญชี การรับจ่ายเงิน ตลอดจนถึงการควบคุมและการตลอดสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
ของโรงเรียน...”19 
  

                                                           
18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, หลักการพัฒนางานสารบรรณ 

(กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2550), 10. 
 

19 พนัส หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, 2544), 
15. 
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 นิพนธ์ กินาวงศ์ อธิบายว่า “...งานการเงินของโรงเรียนประกอบด้วย การรับ การเบิกจ่ายเงิน 
การท าบัญชี ตลอดจนการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินโรงเรียน....”20 
 รุ่ง   พูลสวัสดิ์ (ได้ให้ความหมายของงานการเงินว่า.... หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการเงิน 
การจ่ายเงิน การรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการตรวจสอบการเงินทุกประเภทของส่วนราชการตาม
วิธีการที่กฎหมายแบบแผนทางราชการก าหนดไว้ส่วนเงินบัญชีหมายถึงการจดบันทึกรายการ การเงิน
ในบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเก็บรักษาสมดุลบัญชี ทะเบียน
เอกสารเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด.....21 
 เอกชัย  กี่สุขพันธ์ ได้ให้ความหมายว่า “....การบริหารการเงิน คือ การด าเนินการ 
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาใช้จ่ายการวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายและควบคุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษานั้นอาจจะมาจากหลาย ๆ ทางด้วยกัน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าบริจาคจากสมาคมหรือ
มูลนิธิหรือบุคคล...”22 
 
  การเงินและบัญชีโรงเรียน 
  บัญชีหรือระบบบัญชีส าหรับการรับและการจ่ายเงินของโรงเรียนมีความส าคัญและมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานคลังโรงเรียนอย่างยิ่ง เพราะบัญชีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสถานภาพทาง
การเงินของโรงเรียนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ นอกจากนี้ บัญชียังสามารถเป็นหลักฐานเพ่ือ
อ้างอิงประกอบการประมาณการรายรับและรายจ่ายของโรงเรียนในอนาคตด้วยจะเห็นว่าบัญชี
โรงเรียนจัดท าขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. เป็นการป้องกันรักษาเงิน หรือกองทุนของโรงเรียนให้พ้นจากการสูญหาย ขโมย 
สูญเปล่า หรือไม่ได้น ามาใช้เป็นประโยชน์ 
  2. เป็นการควบคุมงบประมาณของโรงเรียน 
 3. เป็นการเตรียมข้อมูลในการบริหารงาน ซึ่งมีความจ าเป็นในการก าหนดนโยบาย
ของโรงเรียน 
 4. เป็นการเตรียมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบริหารระบบโรงเรียนของรัฐบาล 
 5. เพ่ือเป็นการเตรียมข้อมูลส าหรับหน่วยงานเหนือขึ้นไป 
 6. เป็นการแสดงความถูกต้องกับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินโรงเรียน 

                                                           

 
20 นิพนธ์ กินาวงศ์,หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและนิเทศการศึกษา, 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2551), 15. 
 

21 รุ่ง พูลสวัสดิ์,หลักการบริหารการศึกษาในโรงเรียน (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2551), 22. 
 

22
 เอกชัย กี่สุขพันธ์, หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป (กรุงเทพฯ: องค์ศิลป์การพิมพ์, 2551). 
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 โดยปกติแล้วโรงเรียนจะมีบัญชีและบันทึกทางการเงินดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการคลังโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีลักษณะผสมผสานสอดคล้องกับแผนการศึกษา
ของโรงเรียน 
 2. บัญชีคุมเงิน ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับบันทึกการปฏิบัติงานทางด้านการเงินที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคลากรต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 3. บัญชีรับเงิน โดยที่โรงเรียนจะต้องรับเงินจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย โรงเรียน 
จึงจ าเป็นต้องมีบัญชีรับเงิน บัญชีรับเงินมีประโยชน์ในการบริหารและการวางแผนโรงเรียน 
 4. บัญชีรายจ่าย  เพราะโรงเรียนจะต้องท างานตามหน้าที่ วัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรมและหน่วยงานหลายอย่าง บัญชีรายจ่ายเป็นบัญชีที่มีประโยชน์ในการบริหารการวางแผน 
และการวิเคราะห์ หรือประมาณการ รายจ่ายของโรงเรียนในอนาคต 
 5. บัญชีเงินอุดหนุนเป็นบัญชีที่มีความส าคัญในการบันทึกการจัดการทางการเงินของ
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งไม่ควรบันทึกลงในบัญชีรายรับและรายจ่ายของโรงเรียน 
 6. หลักฐานต้นฉบับจะต้องมีเนื้อหาสาระและจัดแยกประเภทไว้อย่างดีการ
ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานระดับสูง จะไม่เป็นผลส าเร็จหากหลักฐานต้นฉบับไม่เรียบร้อยหรือ 
สูญหาย 
 7. รายงานทางการเงิน  เป็นรายงานที่บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่สรุปจากบัญชีทุกชนิดใน
แต่ละช่วงเวลาซึ่งจะต้องบันทึกไว้ให้เข้าใจง่ายเพ่ือที่จะรายงานให้หน่วยงานระดับสูง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบฐานะทางการเงินของโรงเรียน 
 ส าหรับระบบบัญชีการคลังของโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานย่อย ต้องปฏิบัติตามวิธีการ
บัญชีตามระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย ตามแบบของกระทรวงการคลังทั้งสิ้น ลักษณะของระบบ
บัญชีของหน่วยงานย่อยเป็นระบบบัญชีคู่ แต่ได้รวมสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลายไว้ในสมุด
เงินสดแบบหลายชื่อคือ ได้ร่วมบัญชีแยกประเภทเงินสดไว้ในสมุดเงินสดเพียงเล่มเดียว ซึ่งจะต้องคุม
รายละเอียดต่าง ๆ 5 ประเภท คือ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินและทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
 นอกจากทะเบียนคุมทั้ง 5 ประการแล้ว ระบบบัญชีของหน่วยงานย่อยยังมีสมุดคู่ฝาก
และมีแบบรายงาน 2 ประเภท คือ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน รายงานประเภทเงินคงเหลือ แต่
ทะเบียนคุมดังกล่าวโรงเรียนทั่วไปใช้เพียง 3 เล่ม คือ เล่ม 1-3 ส่วนเล่ม 4 ใช้ในกรณีที่โรงเรียนมี
เอกสารแทนตัวเงิน เช่น ใบส าคัญทดลองจ่าย เป็นต้น บัญชีที่ใช้ปฏิบัติกันในโรงเรียนแบ่งเป็นประเภท 
ดังนี้ 
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 1. ใบเสร็จรับเงิน 
 2. บัญชีเงินสด 
 3. บัญชีแยกประเภท 
 4. บัญชีเบิกและจ่ายเงินประเภทค่าใช้จ่าย 
 5. ทะเบียนจ่ายเงินอื่น ๆ 
 6. ทะเบียนจ่ายเงินเดือน 
 7. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 8. ทะเบียนจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
 9. ทะเบียนครุภัณฑ์เป็นต้น 
 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและบัญชี 
 งานเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชีเป็นงานที่ให้บริการซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย  ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่าย
ธุรการ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะต้องสนใจและศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติให้เข้าใจถ่องแท้  ทั้งนี้ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 
 รุ่ง พูลสวัสดิ์ ได้อธิบายความหมายการเงินและบัญชี โดยศึกษาระเบียบการเก็บเงินและ
การน าส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 หรือระเบียบการเก็บรักษาเงินน าเงินส่งคลังหรือคู่มือการ
บัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พอจะสรุปความหมายได้ว่า การเงิน หมายถึง งานที่เกี่ยวกับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการตรวจสอบการเงินทุกประเภทของส่วนราชการตาม
วิธีการที่กฎหมายแบบแผนทางราชการก าหนดไว้ งานบัญชี หมายถึง การจดบันทึก รายการเงินใน
บัญชีทะเบียนต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเก็บรักษาสมุดบัญชี ทะเบียนเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด23 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้ให้ความหมายการบริหารการเงินว่า คือ “การด าเนินการ 
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายการวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้จ่าย
ในการบริหารการศึกษานั้น อาจจะมาจากหลาย ๆ ทางด้วยกัน เช่น ค่าเล่าเรียน เงินค่าบริจาคจาก
สมาคม หรือมูลนิธิหรือบุคคล”24 
  

                                                           

 
23

 รุ่ง พูลสวัสดิ์, หลักการบริหารการศึกษาในโรงเรียน (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2551), 22. 
 

24
 เอกชัย กี่สุขพันธ์, หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป (กรุงเทพฯ: องค์ศิลป์การพิมพ์, 2551). 
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 ศรีสวัสดิ์ รัตนวราห์ ได้สรุปหลักการปฎิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีไว้ดังนี้ 
  1. การรับเงินในการรับเงินทุกประเภทโรงเรียนจ าเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
คือ รับเงินวันใดให้ลงสมุดเงินสดในวันนั้น เว้นแต่ได้รับเงินภายหลังการปิดบัญชีวันนั้นให้ลงบัญชีในวัน
ท าการถัดไปและน าเงินพร้อมส าเนาใบเสร็จส่งเจ้าหน้าที่การเงินเมื่อสิ้นเวลาการรับเงินแต่ละวันเพ่ือ
เจ้าหน้าที่การเงินจะได้ตรวจสอบจ านวนเงินให้ตรงกับหลักฐานและบัญชีให้ผู้ตรวจสอบยอดเงินทั้งสิ้น 
สลักหลังส าเนาใบเสร็จฉบับท้าย ในวันนั้นและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  2. การจ่ายเงินให้โรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้คือ ท าหลักฐานการจ่าย ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ให้มีรายการครบถ้วนและถูกต้อง และจะต้องเซ็นชื่อรับรองการจ่ายก ากับไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย
การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนรับแทนให้ใช้ใบมอบฉันทะรับเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้อย่าให้สูญหายเมื่อจ่ายเงินในวันใด
จะต้องตัดลงบัญชีในวันนั้นและตรวจการจ่ายเงินในวันนั้นเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้ตรวจเซ็นชื่อก ากับ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
  3. การเก็บรักษาเงิน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยึดแนวปฏิบัติ คือจัดตู้นิรภัยไว้เก็บ
รักษาเงินทางราชการแต่งตั้งข้าราชการครูในโรงเรียนที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับสองขึ้นไปเป็น
กรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อย 3 คน ถ้าวันหนึ่ง ๆ มีเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจะแต่งตั้งเพียง 2 คนก็ได้ 
การเก็บรักษากุญแจคนละดอก ไว้ที่กรรมการเก็บรักษาเงิน และต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยไม่มอบ
กุญแจให้ผู้อ่ืนท าหน้าที่แทน เว้นแต่ผู้มีหัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้เป็นกรรมการชั่วคราวแทนเมื่อ
กรรมการเก็บรักษาเงินผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อสิ้นสุดการรับจ่ายเงินในแต่ละวัน  
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนจะต้องท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พร้อมทั้งเงินจะเก็บรักษาส่ง
มอบเงินต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วให้น าเงิน
เข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยโรงเรียน  ใส่กุญแจและประทับตราคลัง และในวันต่อไปหากจะต้องน าเงินออกจ่าย
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่รักษาไว้ให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือส่วนราชการแล้ว แต่กรณีรับ
ไปจ่าย โดยให้ลงชื่อในรายงานคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่ายนั้น25 
 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการบัญชีของโรงเรียน
พึงยึดวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  1.ท าแผนการใช้เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปี 
  2. ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
จัดสรรให้ตามวงเงินในงวดที่ได้รับอนุมัติ 

                                                           

 
25 ศรสีวัสดิ์ รัตนวราห, เอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชา 

การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา หน่วยท่ี 1-6 (กรุงเทพฯ: ประชาชนการพิมพ์, 2548), 11. 
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  3. เสนองบประมาณค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย 
  4. ท ารายการ  การเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  5. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี ให้ส านักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคประจ าเขตตรวจสอบประจ าปีและยังได้กล่าวถึง
หลักปฏิบัติโดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนที่จะต้องกระท าว่ามีดังนี้ 
   1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและการ
บัญชีของโรงเรียน 
   2. ศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีของสถานศึกษา ตลอดจนแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเงินและการบัญชี 
   3. ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
   4. ท างานเก่ียวกับการเงินและการบัญชี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และบริสุทธิ์ได้ 
   5. ยึดหลักประสิทธิภาพ ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัด
ได้ผลตามเป้าหมายและผลคุ้มค่า 
   6. เก็บหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบอยู่ในที่ปลอดภัย อย่าให้เกิดการเสียหายขึ้นได้ 
   7. ท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
   8. ใช้ความรอบคอบไม่ประมาทเลินเล่อ 
   9. ตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจ า 
 สรุปได้ว่าการการเงินและการบัญชี คือ งานที่เกี่ยวกับเงินทุกประเภทซึ่งมีการรับการ
จ่าย การเก็บรักษาและการบันทึกของการเงินในบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และการเก็บสมุดบัญชีทะเบียน
เอกสารการเงิน ตลอดจนการควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของโรงเรียนเป็น
งานที่ให้การบริการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี จะต้อง
สนใจและศึกษาระเบียบปฏิบัติให้เข้าถ่องแท้  ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่อง
การเงินและบัญชีนั้น มักจะเป็นเรื่องการทุจริตทั้งท่ีโดยเจตนาและไม่เจตนา 
 
 ด้านงานพัสดุ 
 งานพัสดุ เป็นงานอีกประเภทหนึ่งในฝ่ายธุรการ การปฏิบัติงานพัสดุจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีผู้ให้ความหมายงานพัสดุไว้ดังนี้ 
 พัสดุตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง  สิ่งของ ที่ดิน  บ้านเรือน ส่วน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ 
สามารถจ าแนกตามความแตกต่างออกได้ดังนี้ 
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 วัสดุเป็นของที่มีอายุใช้งานในระยะสั้น ๆ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 1.วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปหรือหมด
ไปเอง หรือแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น ยางลบ หมึก โรเนียว น้ ามัน ชอล์ก ฯลฯ 
 2. วัสดุถาวร หมายถึง  สิ่งของที่มีลักษณะทนถาวรแต่มีอายุการใช้งานจ ากัด เช่น เครื่อง
เย็บกระดาษ กรรไกร มีด จอม พลั่ว ขวาน ลูกฟุตบอล ไม้ปิงปอง ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ 
 ครุภัณฑ์  หมายถึง  สิ่งของ หรือของที่มีลักษณะคงทนถาวร บางอย่างมีอายุการใช้งาน
ไม่จ ากัด เช่น โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร พิมพ์ดีด โทรพิมพ์ ฯลฯ  
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ที่ดิน หมายถึง  พ้ืนที่และบริเวณที่โรงเรียนเป็นเจ้าตาม
ระเบียบว่าด้วยที่ราชพัสดุ สิ่งก่อสร้าง  หมายถึง  อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในที่ดินของโรงเรียน 
 ประหยัด กงตาล  ได้กล่าวถึงวัสดุและครุภัณฑ์ว่า สามารถจ าแนกความแตกต่างออกไป 
พอสรุปได้ดังนี้ 
  1.วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลื้องหมดไปหรือ
หมดไปเอง หรือแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเหมือนเดิมต่อไป เช่น ยางลบ หมึกโรเนียว น้ ามัน ชอล์ก 
  2. วัสดุถาวร หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรแต่มีอายุการใช้งานจ ากัด เช่น 
เครื่องเย็บกระดาษ กรรไกร จอม มีด ขวาน ฟุตบอล ไม้ปิงปอง บาสเกตบอล ลูกตะกร้อ วอลเลย์บอล 
  3. ครุภัณฑ์  หมายถึง  เป็นสิ่งของหรือของที่ใช้ที่มีลักษณะคงทนถาวร บางอย่างมี
อายุการใช้งานไม่จ ากัด เช่น โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร พิมพ์ดีด โทรทัศน์ ฯลฯ 
  4. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแยกออกเป็น ที่ดิน  หมายถึง พ้ืนที่และบริเวณโรงเรียนเป็น
เจ้าของตามระเบียบว่าด้วยที่ราชพัสดุ สิ่งก่อสร้าง หมายถึง อาคารและสิ่งก่อสร้างขึ้นในที่ ดินของ
โรงเรียน26 
 ปรีชา  จ าปารัตน์ และ ไพศาล ชัยมงคล ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่า “การบริหารงานพัสดุ  
หมายถึง การน าเอาวิทยากรรหรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจัดพัสดุเพ่ือสนับสนุนและสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย”27 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการ
บริหารงานพัสดุดังต่อไปนี้ 
  1. การจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติบครบทุกขั้นตอน ถูกต้อง  รวดเร็ว ทันเวลา และมีการเก็บรักษา
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างเรียบร้อยปลอดภัย 

                                                           

 
26 ประหยัด กงตาล, คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ (กรุงเทพฯ: อักษรสารการพิมพ์, 2547), 52. 

 
27 ปรีชา จ าปารัตน์ และไพศาล ชัยมงคล, การบริหารพัสดุทฤษฎีและปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2547), 39. 
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  2. การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ โดยมีการจัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียน 
ครุภัณฑ์ถูกต้อง บัญชีทะเบียนต่าง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีระบบการจัดเก็บรักษาบัญชี
ทะเบียนไว้อย่างเรียบร้อยปลอดภัย 
  3. การปรับซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุการปรับซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุเป็นประจ าปี 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการชี้แจง แนะน า 
วิธีการใช้บ ารุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้ และยังมีการจัดสรรเงินไว้เป็นค่าปรับค่าซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุ 
  4. การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ มีการตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุประจ าปี การตรวจสอบวัสดุถาวร การรายงานการตรวจสอบต่อหัวหน้าสถานศึกษาทันเวลาที่
ก าหนด  มีการขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์  มีการจ าหน่ายพัสดุและรายงานจ าหน่ายพัสดุตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ28 
 ศิวพร  มัณฑกานนท์ ได้กล่าวถึงการบริหารงานพัสดุ ซึ่งพอสรุปได้ว่าการบริหารงาน
พัสดุมีขอบเขตกว้างขวางมาก ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่ง การจัดหาการบ ารุงรักษาคลังพัสดุการเก็บ
รักษา  การแจกจ่าย การหีบห่อ การจ าหน่าย ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีหลายล าดับขั้น นับแต่การวางแผน  
การก าหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การแจกจ่าย การขนส่ง การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ซึ่งเรียกกิจกรรมนี้ว่า “ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ” หรือ 
“วงจรการบริหารงานพัสดุ” นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวงจรการบริหารพัสดุไว้พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. การวางแผนหรือการก าหนดโครงการการบริหารงานพัสดุเริ่มต้นเหมือนกับงานอ่ืน ๆ 
คือ ต้องมีการวางแผนที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้พัสดุโดยเฉพาะ ซึ่งต้องอาศัยการท าแผนงานร่วมกับ
แผนงานอ่ืน ๆ แต่ก็ยังยึดถือหลักการวางแผนโดยทั่วๆ ไปได้ เช่น อาจจะท าแผนระยะสั้นหรือแผน
ปานกลาง หรือแผนระยะยาว แต่แผนหลักนั้นควรจะเป็นแผนระยะสั้น คือ แผน 1 ปี เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือ
สามารถน าแผนนั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นตอนที่สองของวงจรการบริหารงานพัสดุได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของแผนได้ 
  2. การก าหนดความต้องการหรือการค านวณความต้องการ เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการ
ประมาณจ านวนความต้องการของพัสดุแต่ละรายการ เพ่ือจัดหาโดยใช้แผนงานเป็นหลักในการตั้ง
วงเงินงบประมาณหรือการจัดหาในแต่ละรายการได้โดยน าเอาจ านวนพัสดุแต่ละรายการมาคูณด้วย
ราคาแต่ละหน่วย 
  3. การจัดหา  นับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและมีรายละเอียดทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
มากกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ เพ่ือจะให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับใช้สอยที่มีความต้องการใช้อย่างประหยัดและ
ถูกต้อง 

                                                           
28 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การบริหารงานพัสดุ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 

2553), 44. 
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  4. การแจกจ่าย คือ การน าเอาพัสดุที่จัดหามาแล้วมาเก็บไว้ในคลัง เพ่ือรอการสั่งจ่าย
หรือจ่ายให้ปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งงานแจกจ่ายนี้ประกอบไปด้วยหลายหน้าที่ เช่น การควบคุมทั้ง
ทางด้านบัญชีและการควบคุมการจัดสนอง นอกจากนี้ก็มีการเก็บรักษาและหน้าที่ในการขนส่ง 
  5. การบ ารุงรักษาหรือการซ่อมบ ารุงเป็นขั้นตอนเพ่ือให้รักษาสภาพของพัสดุที่ใช้ให้มี
อายุการใช้ยืนยาวหรือตลอดไป การซ่อมบ ารุงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การป้องกัน  
หมายถึง การดูแลรักษาพัสดุขณะก าลังใช้ให้ปลอดภัยจากการซ่อมแซมให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมี
การซ่อมแก้ หมายถึง  การซ่อมเพ่ือแก้ไขพัสดุให้คืนสภาพที่สามารถใช้งานได้ซึ่ง อาจเป็นการซ่อมแซม
แก้ ซ่อมเปลี่ยน รวมถึงการซ่อมสร้าง 
  6. การจ าหน่ายเป็นขั้นตอนสุดท้าย  ของวงจรเป็นการปลอดภาระพัสดุในความ
ครอบครองถ้าหากพัสดุนั้น ใช้การไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ หรือสูญเสียหรือเสื่อมสภาพ  
เป็นต้น29 
 สรุปได้ว่า  งานพัสดุจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2545 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อ การจ้าง การซ่อมแซม บ ารุงรักษา กาจัดท าเอง การแลกเปลี่ยน 
การเช่า การควบคุม และการด าเนินงานอ่ืน ๆ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร โรงเรียนฝ่ายธุรการ 
และเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องศึกษาระเบียบดังกล่าวอย่างละเอียด ตลอดจนจะต้องทราบถึง ประเภทและ
หลักเกณฑ์การใช้เงินที่น่าจะน ามาด าเนินการงานพัสดุเป็นเรื่องของการจัดหา และการควบคุม ในการ
จัดหานั้นย่อมจะมีระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้อย่างชัดเจน  หากเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องของ
ระเบียบ ปัญหาข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้  การควบคุมนั้น หมายถึง การตรวจสอบพัสดุให้มีการ
เบิกจ่ายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน  รวมทั้งความพยายามที่จะบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
ดีด้วยการเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
 
 ด้านงานบุคลากร 
 งานธุรการอีกประการหนึ่ง คือ งานบุคลากรที่โรงเรียนจะต้องท าเพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการและเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ยิ่งโรงเรียนมีสถิติข้อมูลหรือสารสนเทศ
ที่ถูกต้องมากเท่าใด การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในการจะใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ก็ยิ่งจะเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ได้มีผู้แสดงทัศนะเกี่ยวกับงานทะเบียน สถิติข้าราชการและลูกจ้างไว้ดังนี้ 
 เจือ หมายเจริญ กล่าวว่า ...ส าหรับโรงเรียน งานทะเบียนครูเป็นเรื่องส าคัญที่ช่วยให้
ผู้บริหารได้ทราบประวัติส่วนตัวของครูประวัติการศึกษาและอบรม ประวัติการท างาน รวมทั้ง

                                                           

 
29 ศิวพร มัณฑุกานนท์, การบริหารพัสดุ (กรุงเทพฯ: เพ็งเจริญการพิมพ์, 2548), 23. 
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ความชอบและโทษทางวินัยเป็นประโยชน์ในการมอบหมายงานให้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติครูที่
ใช้ในโรงเรียนไม่แบบแผนแน่นอน  แล้วแต่หัวหน้าสถานศึกษาจะคิดและท าขั้น...30 
 สมาน แสงมลิ กล่าวว่า...โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญมากหน่วยหนึ่งต้องท างาน
เกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมากอันได้แก่  ครู  คนงาน  ภารโรง นักเรียน ตลอดจน ประชาชนต่าง ๆ 
ที่มาติดต่อ จึงต้องมีการเก็บหลักฐานต่าง ๆ และต้องมีการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ   
การจัดท าทะเบียน บัญชี และบันทึกสถิติจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  เอกสารเหล่านี้จะมีประโยชน์ใน  
การด าเนินงานโรงเรียนตลอดจนเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น... 
 สรุปได้ว่า งานบุคลากร คือ งานทะเบียนสถิต ิข้าราชการและลูกจ้าง เป็นงานส าคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  อาคารสถานที่ในโรงเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากร  การตรวจสอบงาน  และการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานต้องจัดท าควบคู่กันไปให้
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและให้เป็นปัจจุบันเสมอ  จะต้องจัดเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือ
ประโยชน์ในการอ้างอิงเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ด้านงานอ่ืน ๆ อันประกอบด้วย งานวิทยุสื่อสาร งานยานพาหนะ และงานสวัสดิการ 
  1. งานวิทยุสื่อสาร 
  การสื่อสาร  เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง  ในการพัฒนาสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย  ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกมีการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์  ย่อมมีความส าคัญมาก  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึง
ต้องร่วมมือกันด าเนินงานและประสานผลกันอย่างใกล้ชิด  ส าคัญที่สุดควรศึกษาเทคโนโลยีอันทันสมัย  
เพ่ือให้การสื่อสารได้พัฒนาอย่างเต็มท่ีและเพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจ  สังคมได้อย่างสมบูรณ์ 
  2. วิทยุคมนาคม   
  หมายความว่า การส่งหรือการรับสัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียงหรือการอ่ืนใด 
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮรตเซียน ซึ่งหมายความว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคม 
เครื่องรับวิทยุ คมนาคม แต่ไม่รวมถึงเครื่องวิทยุกระจายเสียง 
  

                                                           

 
30 เจือ หมายเจริญ, การบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: เพ็งเจริญ 

การพิมพ์, 2548), 35. 
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   งานวิทยุสื่อสารในโรงเรียนก าหนดบทบาทและหน้าที่ไว้ดังนี้ 
   1. วางแผนจัดระบบ รับส่ง-ข่าวสาร ด้วยวิทยุสื่อสาร ให้สะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
   2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้ข่าวสาร
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
   3. ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้การได้เป็นปัจจุบัน 
   4. สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษาในการให้บริการ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร 
  สรุปงานวิทยุสื่อสารหมายถึงการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูล  ข่าวสารทางราชการ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการนอกจากนั้นยังช่วยสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกับทางราชการด้วย 
  3. งานยานพาหนะ 
  งานยานพาหนะในโรงเรียนได้ก าหนดบทบาทหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานให้ความสะดวกต่อบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   1. ควบคุมดูแลรักษาและใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
   2. ดูแลบ ารุงรักษาสภาพรถราชการให้พร้อมที่จะน าไปใช้ในราชการได้ตลอดเวลา 
   3. ตรวจสอบและจัดเติมน้ ามันเชื้อเพลิงรถราชการให้พร้อมที่จะน าไปใช้ใน
ราชการได้ตลอดเวลา 
   4. ประสานงานและจัดยานพาหนะส าหรับผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
และจัดล าดับตามความจ าเป้นของผู้ขอใช้ 
   5. ประสานงานและรับรองการเบิกค่ารถรับจ้างสาธารณะในกรณีที่ไม่สามารถ 
จัดรถราชการให้ได้โดยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
   6. ท าตารางการขอใช้รถประจ าสัปดาห์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   7. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามระเบียบและตาราง
การใช้รถราชการ 
   8. รวบรวมข้อมูล ปัญหา ประเมินและรายงานผลการใช้รถราชการให้โรงเรียน
ทราบ 
  สรุปงานยานพาหนะหมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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  4. งานสวัสดิการ 
  งานสวัสดิการในโรงเรียนเป็นการจัดดูแลให้ความสะดวกในการบริการให้แก่บุคลากร
ในทุก ๆ ด้าน โดยโรงเรียนได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ 
   1. จัดสวัสดิการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียนทุกเดือน 
   2. จัดสวัสดิการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
   3. จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน 
   4. จัดสวัสดิการต้อนรับผู้มีเกียรติและชุมชน 
   5. จัดสวัสดิการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
  สรุปงานสวัสดิการในโรงเรียนหมายถึงการจัดบริการให้ความสะดวกในทุกๆ ด้านทั้ง
ภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคนอ่ืน ๆ ได้อธิบายความหมายและลักษณะที่บ่งชี้ถึงคุณภาพ
ชีวิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คุณภาพชีวิตหมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ของบุคคลทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม ความคิด และจิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกด้านของชีวิตไว้หมด โดยสามารถแสดงมิติต่างๆ ของคุณภาพ
ชีวิตไว้31 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตและสังคมไทยได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตไว้โดยนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
 เอกสารเผยแพร่โครงการปีรณรงค์คุณภาพชีวิตของประชาชน ในชาติ ได้อธิบาย
ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตหมายถึงการด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจ าเป็น
พ้ืนฐานในสังคมหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และหมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเป็นชีวิตที่อยู่รอด อยู่ดี  
อยู่อย่างมีหลักการ และบุคคลนั้นสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได้ เพ่ือด าเนินชีวิตไปอย่างสงบตาม
อัตภาพ รวมทั้งได้ให้แนวทางของคุณภาพชีวิตว่าคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตนั้น จะต้องเป็น
บุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ด าเนินชีวิตในทางชอบธรรม มีความพอใจใน
ความเป็นอยู่ของตนเอง สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตยังหมายถึงสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  
ความคิดและจิตใจซึ่งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ตามควรแก่อัตภาพและสภาวะนักวิชาการ
                                                           

 
31 กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคนอื่น ๆ, การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีด าเนินงาน

วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน (เอกสารอัดส าเนา. 
10-252), 11. 
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บางท่านกล่าวถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีว่าควรมีความรู้ดี  มีสุขภาพอนามัยดี มีความสามารถดี มี
ความคิดดี มีการกระท าดีและจิตใจด ี   
 
 ความส าคัญของคุณภาพชีวิต 
 วันทนีย์ วาสิกะสิน ได้กล่าวถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิตจะต้อง
ประกอบด้วยบุคคลได้มีสิ่งที่จ าเป็นแก่ความต้องการของชีวิต เช่น อาหาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 
เสื้อผ้า สุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยน้อยครั้งและมีความม่ันคงในชีวิต มีเศรษฐกิจดี สังคมดี สนใจการเมือง 
บุคคลมีค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งแต่ละบุคคล
ใช้เป็นรากฐานการตัดสินใจอันส าคัญของชีวิตมีความสมดุลระหว่างความปรารถนาและความเป็นไปได้
ที่จะบรรลุถึงความปรารถนา มีจุดม่งหมายชีวิต มีความราบรื่นในครอบครัวนอกจากนี้ยังหมายถึง
คุณภาพในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและศาสนา ซึ่งมีค่าเทียบเคียง ไม่มี
เกณฑ์ตายตัวแน่นอนกล่าวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ กันไปตาม
ความต้องการและความต้องการในคุณภาพชีวิตนี้ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและภาวะ และ
ได้กล่าวถึงความส าคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตไว้อีกว่า คุณภาพชีวิตของมนุษย์เริ่ มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์
มารดา ถ้าสุขภาพกายและจิตของมารดาไม่สมบูรณ์จะท าให้เด็กในครรภ์ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรทั้ง
ร่างกายและสมอง32 
 
 ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 วอลตัน (Waltion)  ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า  เป็นค าที่มีความหมาย
กว้าง มิใช่แต่ก าหนดเวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่เพียงกฎหมายค่าตอบแทน
แรงงาน และการรับรองการท างาน แต่ยังมีความหมายรวมไปถึงความต้องการให้ชีวิตของบุคลากรใน
หน่วยงานดีขึ้น33 
 เดวิส (Davis) ได้นิยามค าว่าคุณภาพชีวิตการท างานหมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์
สัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมในการท างานโดยเน้นมิติเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์  
ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบท างาน34 

                                                           

 
32 วันทนีย์ วาสิกะสิน, นักสังคมสงเคราะห์กับงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 56. 
 

33 Walton, R.E., “Quality of Working Life: What is it?,” Saloan Management 
Review 15, 10 (1973), 12. 
 

34 K. Davis, Human Behavior at Work: Organization Behavior (New York: 
McGraw-Hill, 1997), 53. 
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 เดลามอทเต้ และทาเคซาวา (Delamotte & Takezawa)  กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความหมายกว้างและยังไม่ชัดเจน  ทั้งสองท่านได้รวบรวมความหมายของคุณภาพชีวิตการ
ท างานในหลายแง่มุม  ไว้ดังนี้ 
  1. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่กว้าง หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตการท างานซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน มีสภาพแวดล้อมการท างานผลประโยชน์
และบริการ ความก้าวหน้าในการท างานและการมีมนุษย์สัมพันธ์อันล้วนมีผลต่อความพึงพอใจและ
เป็นสิ่งจูงใจส าหรับคนงาน 
  2. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบที่สุด คือ ผลดีของงานที่จะมีผล
ต่อคนงาน ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงในองค์กรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานควรได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ ส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึง
ความต้องการของคนงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อ
สภาพการท างานของเขาด้วย 
  3. คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมที่มีความหมายเทียบเท่าได้กับการท างานเยี่ยง
มนุษย์ (Humanizationof work) หรือการปรับปรุงสภาพการท างาน (Improvement of working 
condition) ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส หรือการคุ้มครองแรงงาน (Worker’s 
protection) ในประเทศสังคมนิยมหรือสภาพแวดล้อมการท างาน (Working environment) และ
ความเป็นประชาธิปไตยในสภาพที่ท างาน (Democratizationoftheworkplace) ในกลุ่มประเทศ
สแกนดินีเวียหรือ “Hatarakigai” ในญี่ปุ่น ซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมไปถึง
กลุ่มของวิธีการหรือแนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีส าหรับส่งเสริมสิ่งแวดล้อมการท างาน เพ่ือก่อให้เกิด
ความพึงพอใจมากขึ้น ในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งขององค์กรและปัจเจก 
 ฮิวส์และคัมมิ่งส์ (Hues & Cumming) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานว่า หมายถึง  แนวทางที่ค านึงถึงคนงานและองค์กรซึ่งจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 2 ประการ คือ 
  1. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลขององค์กร 
  2. เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานที่ส าคัญๆ35 
 ฮิวส์และคัมมิ่งส์ (Hues & Cumming) ได้ก าหนดองค์ประกอบของตัวก าหนดคุณภาพ
ชีวิตของการท างาน ประกอบด้วยคุณสมบัติ 8 ด้าน ดังนี้ 
                                                           

 
35 Edgar F. Hues and Thomas G. Cummings, Organization Development and 

Change (New York: West Publishing Company, 1985), 35. 
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  1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and fair compensation)  
หมายถึงค่าจ้างเพียงพอที่จะใช้ด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่าจ้างที่ได้รับมีความ
ยุติธรรมหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน 
  2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) 
ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท างานซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดสุขภาพกายที่ไม่ดี โดยควรที่จะได้ก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมเก่ียวกับเสียง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา 
  3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities)  
งานที่ท าควรเอื้อต่อโอกาสที่จะใช้ประโยชน์อื่น ๆ และท าให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วมและรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความรู้สึกที่ท้าทายเกิดขึ้นจาการ
ท างานของตน 
  4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and security) ควรให้ความส าคัญต่อ 
   4.1 งานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลต่อการด ารงไว้และสามารถ
ขยายหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
   4.2 ความรู้และทักษะใหม่ ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานของตนในอนาคตได้ 
   4.3 ควรจะให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในแขนง
งานของตน 
  5. บูรณาการทางสังคม (Social integration) การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตน
ประสบผลส าเร็จและรู้สึกว่ามีคุณค่าซึ่งจะมีผลให้บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระและรู้สึกว่าชุมชนและ
สังคมมีความส าคัญและให้ความส าคัญต่อตน กล้าเปิดเผยตนต่อสาธารณชน มีความรู้สึกว่าไม่มีการ
แบ่งแยกชนชั้นภายในองค์กรและมีความรู้ว่าองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม 
  6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionalism) ผู้ปฏิบัติงานได้มี
แนวทางอย่างไรและผู้ปฏิบัติจะปกป้องแนวทางของตนอย่างไร ค าตอบของค าถามนั้นจะแตกต่างกัน
ไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ว่าองค์กรให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมาก
น้อยเพียงใด ทนทานต่อความแตกร้าวได้มากน้อยเพียงใด และยึดมั่นต่อการให้รางวัลที่ยุติธรรมมาก
น้อยเพียงใด 
  7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Total life space) งานของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งควรจะมีความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา
ความต้องการทางด้านอาชีพ และการเดินทาง ควรจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของ
บุคคลรวมทั้งเวลาที่ให้แก่ครอบครัวของตนตลอดจนความก้าวหน้าและการได้รับการตอบแทนด้วย
ความดีความชอบ 
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  8. การปฏิบัติงานในสังคม (Social relevance) กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไป
ในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการก่อให้เกิดการลดคุณค่าและความส าคัญของงานและ
อาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์กรของตนมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านเกี่ยวกับผลผลิต(สินค้า) การก าจัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ด้านการเมืองและอ่ืนๆ เป็นต้น 
 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล ได้กล่าวถึง ความสนใจศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ท างาน รวมถึงการให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานดังนี้ว่า เป็นสิ่งที่พนักงานในองค์กรได้รับ
การตอบสนองความต้องการที่ส าคัญจนเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ง โดยผ่านประสบการณ์การ
ท างานในองค์กรและเป็นความพยายามที่กระท าขึ้นมาอย่างเป็นระบบ โดยองค์กรเพ่ือที่จะให้พนักงาน
มีโอกาสมากขึ้นในการท างาน และมีส่วนช่วยท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร  และหมายถึง
กระบวนการที่ซึ่งท าให้สมาชิกภายในองค์กรทุกระดับ สามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดสภาพแวดล้อม
ในการท างาน วิธีการ และผลิตผลขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กรและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานส าหรับพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าหมายถึง 
กิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร โดยวิธีการที่
ท าให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเจริญเติบโต (Human dignity & growth) ของพนักงาน
ในองค์กรมีมากขึ้น ท างานด้วยกันให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
เปลี่ยนแปลงงานและท าให้เป้าหมายของพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร36 
 บุญแสง ธีรภาพร ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึงความรู้สึก
พึงพอใจที่แตกต่างกันไปตามมิติการรับรู้ของแต่ละบุคคล เพราะต่างมีพ้ืนฐานภูมิหลังลักษณะอ่ืน ๆ ที่
เป็นลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจที่ เนื้อหาของงานบางคนสนใจสภาพแวดล้อม และ
ค่าตอบแทนบางคนเน้นในเรื่องความก้าวหน้าในอนาคตและลักษณะอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันออกไป
มากมาย37 
 จากความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า  คุณภาพชีวิต
การท างานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขององค์กรในการจัดกิจกรรม  รวมทั้งการด าเนินงานต่าง ๆ 
ตามภารกิจและการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานร่ วมกันมีคุณค่า
ต่อตนเองและสังคม สามารถสนองตอบต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรเกิดความสุขกายสุขใจ 

                                                           

 
36 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, มิติใหม่ของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล (กรุงเทพฯ:  

โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2550), 119. 
 

37 บุญแสง ธีรภากร, การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน (จุลสารพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 
2549), 46. 
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มีความม่ันคงก้าวหน้าในชีวิตการท างาน ซึ่งจะส่งผลถึงความมีประสิทธิผลของงาน ผลผลิตเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรในที่สุด 
 
 ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 บลูสโตน (Bluestone)  ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศ
ที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญขององค์กร  จึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา
นั่นคือหมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์  โดยท าให้ประชาธิปไตยใน
สถานที่ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาส
ใหม่ ๆ ให้สมาชิกขององค์กรในทุกระดับได้น าเอาสติปัญญาความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถ
อ่ืน ๆ มาใช้ในการท างาน ย่อมท าให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์กรขื้น เช่น การขาดงานลดลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 
ความคับข้องใจลดลง38 
 เคลล์ (Kell) ได้ศึกษามโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนศึกษา
เอกชนคาทอลิก 16 แห่ง ในสังฆมณฑลวอชิงตัน พบว่าตัวแปรที่ส าคัญ 4 ตัวที่ต้องค านึงถึง คือ 
บรรยากาศองค์กร แบบของผู้น า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และความพึงพอใจในการท างาน39 
 พานากอส (Panagos) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการท างานและ และสิ่งที่น่าสนใจใน
การด ารงชีวิตของผู้บริหารการศึกษา 280 คน ในเขตทะเลทรายภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกากับ
ศึกษาธิการ ผู้ช่วยศึกษาธิการ อาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่องค์ประกอบที่ศึกษาได้แก่ลักษณะ
งานทั่วไป ลักษณะงานที่ท า เพ่ือนร่วมงาน เงินเดือนและโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง  พบว่า
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ40 
 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนา
องค์กรหรือหน่วยงานและความส าคัญของบุคคลในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จและ
ความมีประสิทธิผลขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคคลในองค์กรจึงควรได้รับการเอาใจใส่
ต่อการคัดสรร การพัฒนาฝีมือ ความรู้ความสามารถ เจตคติท่ีดีต่อการท างานอย่างเหมาะสมโดยมุ่งให้

                                                           

 
38 L. Bluestone, “Implementin Quality of Work Life Programs,” Management  

Review 3, 6 (1977): 43-46. 
 

39 H.E. Kell,“The Contribution of Job and Leisure Satisfacion to Quality of 
Life,” Journal of Applied Psychology 62, 3 (1995): 328-334. 
 

40 R.A. Panagos, “Job Satisfaction and Central Life Interests among Education 
Administrator,”Dissertation Abstracts Interantional 78, 80 (1985): 191-192. 
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เกิดศักยภาพ ความมีคุณค่า มีความหมายและช่วยให้บุคคลประสบความสุข ความส าเร็จมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในองค์กรมากที่สุด ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี
และเกิดขวัญก าลังใจต่อการท างานย่อมหมายถึงการช่วยขจัดหรือลดปัญหาในการพัฒนางานนี้ที่ คือ  
การจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  
 เกณฑ์บ่งชี้การมีคุณภาพชีวิตการท างาน 
  นักวิชาการได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับเกณฑ์บ่งชี้การมีคุณภาพชีวิตการท างาน ไว้ดังนี้ 
  วัตสัน (Watson) มีความคิดเห็นว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิต การ
ท างานประกอบด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ อยู่ 8 ประการด้วยกันซึ่งได้แก่ 
   ประการแรก ค่าตอบแทนในการท างานจะต้องมีความเพียงพอและยุติธรรม 
(Adequate and fair compensation) ค าว่ามีความเพียงพอนั้นความหมายว่าเป็นความเพียงพอที่จะ
ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผล และความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องของต าแหน่งหน้าที่
และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากัน 
   ประการที่สอง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ดี (Safe and healthy working conditions) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและความเจ็บป่วยกับ
พนักงาน 
   ประการที่สาม เป็นการเปิดโอกาสส าหรับการพัฒนาและการใช้ความสามารถ
ของพนักงาน (Opportunity for developing and using human capacity) โดยให้มีการพัฒนา
และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วย 
   ประการที่สี่ สร้างโอกาสในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและความมั่นคงในการ
ท างาน (Opportunity for continued growth and security) ซึ่งหมายถึงว่าเป็นการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  ให้โอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถใหม่ ๆ รวมทั้งการเลื่อน
ต าแหน่งและให้หลักประกันของความมั่นคงในการท างานด้วย 
   ประการที่ห้า เป็นการท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (A feeling to belonging) 
กล่าวถึง จะต้องสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน มีการร่วมมือและ
สนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน และท าให้บรรยากาศในการท างานปราศจากการมีอคติและท าลาย
ซึ่งกันและกัน 
  ประการที่หก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน (Employee rights) ซึ่ง
หมายถึง สิทธิในเรื่องส่วนตัวอิสระในการพูดและรวมไปถึงสิทธิที่พึงได้รับจากองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
ด้วย เช่น ในเรื่องการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เป็นต้น 
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   ประการที่เจ็ด เกี่ยวกับงานและขอบเขตของชีวิตส่วนตัว (Work and total life 
space)ปัจจัยประการนี้หมายถึงว่าลักษณะของการท างานมีผลกระทบต่อบทบาทในชีวิตส่วนตัวของ
พนักงานหรือไม่ เช่น บทบาทต่อครอบครัว เป็นต้น การท างานล่วงเวลา หรืองานที่ออกไปต่างจังหวัด
เป็นประจ าอาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวของพนักงานก็ได้  
ดังนั้นควรจะมีการสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวของพนักงานให้ดี 
   ประการสุดท้าย เกี่ยวกับลักษณะงานที่ ให้ผลประโยชน์กับสังคม (Social 
relevance of work life) ซึ่งหมายถึงว่าพนักงานในองค์กรมีความรู้สึกว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมหรือกิจกรรมขององค์กร  ให้ประโยชน์กับสังคมซึ่งท าให้พนักงานมีความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของ
ตนเอง41 
  ทรรศนะของวัตสัน ดังกล่าวมานี้  ถือว่าเป็นตัวแบบเบื้องต้นที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของบรรยากาศในการท างานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตการท างานนี้อาจจะมีลักษณะแตกต่าง
ไปจากทรรศนะของวัตสันก็ได้  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรและสังคมสั้น ๆ ว่าจะมีค่านิยมเป็น
อย่างไร 
  นพรัตน์ รุ่งอุทัย  ได้เสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 9 ประการ ดังนี้ 
   1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
   2. จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในงาน 
   3. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
   4. ปัญหาส่วนตัว 
   5. การจัดองค์กรและการบริหารงาน 
   6. ปัญหาสุขภาพ 
   7. ระบบงานในส านักงาน 
   8. ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ 
   9. การสื่อสารและการประสานงาน42 
  นอกจากนี้ กุหลาบ รัตนสัจธรรมและคนอ่ืนๆได้กล่าวถึงสิ่งที่ชี้บอกถึงคุณภาพชีวิตไว้
ดังนี้ 
  1. สิ่งชี้บอกคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย เช่น 
   1.1 อาหาร  น้ า  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย 
                                                           

 
41 J.F. Watson, “The Impact of Leisure Attitude and motivation on the Physical 

Recreation Leisure Participation Time of College Students,”DissertationAbstracts 
International 57,7 (Jun 2001): 351. 
 

42 นพรัตน์  รุ่งอุทัย, มิติใหม่ของแผนพัฒนาบุคลากร (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์สาร, 2550),203. 
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   1.2 สุขภาพอนามัย 
   1.3 สิ่งอ านวยความสะดวกในครอบครัว 
   1.4 สิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ 
   1.5 ภาวะแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะในดิน น้ า อากาศ เสียง 
   1.6 มีทรัพยากรที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิต เช่น รายได้ ฯลฯ 
   1.7 มีการคมนาคมที่สะดวก 
   1.8 มีโอกาสได้รับการศึกษาและการประกอบอาชีพเท่าเทียมกัน 
   1.9 มีความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน 
   1.10 อ่ืน ๆ 
  2. สิ่งชี้บอกคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ เช่น 
   2.1 การพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณประโยชน์ 
   2.2 การแสดงออกทางอารมณ์อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
และชุมชน 
   2.3 ความรักในหมู่คณะ 
   2.4 อ่ืน ๆ 
  3. สิ่งชี้บอกคุณภาพชีวิตด้านความคิด จิตใจ เช่น 
   3.1 ความมีระเบียนวินัย 
   3.2 ค่านิยมทางวัฒนธรรม 
   3.3 มีความรู้  สติปัญญา  ความสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในระดับ
บุคคลครอบครัวและชุมชน 
   3.4 การสร้างความส าเร็จและการมีเป้าหมายชีวิตที่เหมาะสม 
   3.5 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   3.6 มีความเอ้ืออารีต่อกัน 
   3.7 มีความกตัญญูกตเวที เสียสละและจงรักภักดี 
   3.8 มีความศรัทธาในศาสนา 
   3.9 ละเว้นอบายมุข 
 สุมาลี  ปิตยานนท์  ได้ให้ความหมาย “คุณภาพชีวิต” ไว้ว่า  คือระดับสภาพการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตามองค์ประกอบของชีวิตอันได้แก่  ทางร่างกาย  ทางอารมณ์ ทางความคิดและ
จิตใจ คุณภาพชีวิตในสังคมท่ีดีน่าอยู่ควรประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 
  1. มีอาหาร เครื่องนุ่งห่มและท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสม 
  2. มีสุขภาพอนามัยที่ด ี
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  3. มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. มีความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
  5. มีการศึกษาท่ีดี 
  6. ครอบครัวมีความสุข 
  7. มีงานที่ดี เป็นที่พอใจ 
  8. มีสภาพแวดล้อมที่ดีและสะอาด 
  9. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดี 
  10. มีศีลธรรมและจริยธรรมประจ าใจ 
  11. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
  12. มีสิทธิและโอกาสเสมอภาคและมีบทบาทในสังคม43 
 
 คุณภาพชีวิตการท างานตามแนวคิดและทฤษฎีของ ฮิวส์และคัมม่ิงส์ 
 1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and fair compensation)
หมายถึง ค่าจ้างหรือเงินเดือน ผลตอบแทนอ่ืนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากผู้ว่าจ้าง ตามความเหมาะสม
ตามฐานะต าแหน่งหน้าที่หรือความรู้ความสามารถ ความช านาญการและมีบทบาทส าคัญต่อการสร้าง
ความพอใจงาน 
 สุมาลี  ปิตยานนท์ ได้ให้ความหมายของค่าจ้างหมายถึงผลตอบแทนจาการใช้แรงงานที่
ผู้ประกอบการจ่ายให้แก่คนงาน  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเงิน สินค้าหรือการบริการที่ มูลค่าเป็นตัวเงิน 
ก็ได้  ส่วนอัตราค่าจ้าง หมายถึง  ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างานในระยะเวลาหนึ่ง  เช่น  อาจคิด
เป็นอัตรารายชั่วโมง  รายวันหรือรายเดือน  เป็นต้น  โดยปกติเราจะพิจารณาทั้งในเรื่องของค่าจ้างที่
เป็นตัวเงิน (Money wage) และค่าจ้างจริง (Real wage) ซ่ึงหมายถึงค่าจ้างโดยเปรียบเทียบกับการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้า ผู้บริโภคในตลาด  โดยค่าจ้างจริงนี้อาจไม่เพ่ิมขึ้นแม้ว่าค่าจ้างที่เป็น
ตัวเงินจะเพ่ิมข้ึนก็ตามหากราคาของสินค้าผู้บริโภคในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย เนื่องจากค่าจ้างเป็น
แหล่งส าคัญของอ านาจซื้อของบุคคลในเศรษฐกิจ การวางแผนการผลิตการจ าหน่ายของภาคเอกชน
รวมทั้งการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาตัวแปรเรื่องค่าจ้างด้วย 
 อ านวย แสงสว่าง กล่าวว่า ค่าจ้างสามารถจัดเป็นแหล่งในการจูงใจการท างานส าหรับ
ลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพในการท างานและในทรรศนะของลูกจ้าง ค่าจ้างเป็นวิธีการที่จัดให้เพ่ือ

                                                           

 
43 สุมาลี ปิตยานนท์, เศรษฐศาสตร์แรงงาน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 

119. 
 



42 
 

ตอบสนองความต้องการและความเป็นตามมาตรฐาน  โดยทั่วไปที่ลูกจ้างเป็นผู้พิจารณา เขาจะต้อง
ได้รับอย่างเพียงพอและมากกว่าบุคคลที่ท างานซึ่งมีทักษะประสบการณ์และการศึกษาน้อยกว่า44 
 สมยศ นาวีการ กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความพอใจงานมีอยู่ 6 อย่างคือ 
ผลตอบแทน ลักษณะงาน การเลื่อนต าแหน่ง การบังคับบัญชา กลุ่มงานและสภาพแวดล้อมของงาน  
ค่าจ้างและเงินเดือนจะมีบทบาทความส าคัญต่อการสร้างความพอใจงานมาก เพราะว่าผลตอบแทนจะ
เป็นสิ่งที่สามารถใช้ตอบสนองต้องการของคนได้หลายอย่าง ยิ่งกว่านั้นผลตอบแทนจะเป็นเครื่องหมาย
ของความส าเร็จและเป็นแหล่งที่มีการยกย่องอย่างหนึ่ง45 
 เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า ค่าจ้างและเงินเดือน (Wage and salary) โดยทั่วไปมักจะ
หมายถึงเงิน ซึ่งค่าตอบแทนในรูปเงินเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกคน แม้ว่าทุกคนจะท าเพ่ือให้ได้ 
เงินมา แต่หลายคนก็ท างานเพ่ือสิ่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เงินด้วยและได้กล่าวถึงประโยชน์และการบริการ 
(Benefit and services) ว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติม ให้นอกจากค่าจ้างและเงินเดือน
ประโยชน์และบริการอาจจ่ายเป็นรูปตัวเงินหรือไม่ก็ได้ แต่การจ่ายค่าตอบแทนลักษณะนี้ไม่มีอะไร
ผูกพันกับผลปฏิบัติงานแต่เป็นหลักประกัน ความมั่นคงของพนักงานซึ่งอาจมีความหมายแตกต่าง
ออกไปบ้าง  แต่ก็ถือเป็น ผลตอบแทนอ่ืนที่ควรได้รับซึ่งสอดคล้องกับอ้ายนางแสงค า  (2543 : 22)  
กล่าวถึง  ความส าคัญของค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมว่า  เป็นปัญหาส าคัญที่ชาวครูเห็นว่า
ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะว่า “เงิน” เป็นตัวปัญหาส าคัญยิ่งท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตท าให้ครูเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเป็นอยู่ที่ไม่สู้จะดีนัก  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลอ่ืน
ในระบบราชการด้วยกัน46 
 สรุปได้ว่า ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นปัจจัยที่นับว่ามีความส าคัญมาก
เพราะบุคคลทุกคนมีความประสงค์ที่จะได้รับทั้งในรูปของเงินและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่มิใช่   
ตัวเงิน ทั้งนี้เพื่อสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับฐานานุรูปของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความสุข
กายสุขใจไม่เกิดความกังวลใจหรือความเครียดสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
หน่วยงานของตน 
 
  

                                                           
44 อ านวย แสงสว่าง, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ,์ 2550), 130-131. 

 
45 สมยศ นาวีการ, การบริหารการพัฒนาองค์การและการจูงใจ, (กรุงเทพฯ: กรุงธนพัฒนา, 

2548), 44. 
 

46 เสนาะ ดิเยาว์, การบริหารงานบุคคล . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 66. 
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 2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment)
หมายถึง สภาพแวดล้อมการท างานที่ผู้ปฏิบัติงานพึงได้รับมีลักษณะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
 สุมาลี ปิตยานนท์ ได้ให้ความหมายค าว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา
สิ่งที่ชีวิตและไม่มีชีวิตตลอดจนสิ่งที่เป็นทั้งท่ีให้คุณและให้โทษ47 
 กองสุขศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญๆ ของคนไทย ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพที่ส าคัญๆของคนไทยได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านพันธุกรรม การครอบคลุมและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปัจจัยด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางด้านพฤติกรรม จะเห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาสุขภาพของคนไทยมีผลมาจาก
ปัจจัยทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม เป็นส่วนใหญ่สรุปได้ 5 ด้าน คือ 
  1. ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย 
  2. ปัญหาค่านิยมทางสุขภาพ 
  3. ปัญหาการขาดข่าวสารความรู้และทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพ 
  4. อิทธิพลของสื่อโฆษณาทางการตลาด 
  5. ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 
   5.1 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
   5.2 พฤติกรรมที่มีผลต่อปัญหาโรคติดต่อ 
   5.3 พฤติกรรมที่มีผลต่อปัญหาโรคไม่ติดต่อ 
   5.4 พฤติกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   5.5 พฤติกรรมเสี่ยงจากการท างานภาคเกษตรกรรม 
   5.6 พฤติกรรมเสี่ยงจากการท างานภาคอุตสาหกรรม 
   5.7 พฤติกรรมเสี่ยงจากการท างานภาคบริการพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้จะแตกต่าง
กันไปตามสภาพปัญหาของท้องถิ่น48 
 กองสุขาภิบาล กรมอนามัย ได้ให้ความหมายและข้อแนะน าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่
ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยว่า การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราให้อยู่ในสภาพที่ปราศจากการติดต่อของเชื้อโรคและสิ่งเป็นพิษต่าง ๆ 
เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของมนุษย์ หมายถึง การจัดการ 
ควบคุม ดูแลและปรับปรุงภาวะต่าง ๆ ของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม ให้ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ใน
                                                           

 
47 สุมาลี ปิตยานนท์, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 2. 

 
48 กรมอนามัย, กองสุขาภิบาล, การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548), 7. 
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สภาพที่ถูกสุขลักษณะ (Environment hygiene requirements)  โดยก าหนดสิ่งที่จะต้องจัดให้ถูก
สุขลักษณะ ได้แก่ 
  1. สถานที่ตั้ง (School Site) 
  2. อาคารเรียนและตึกปฏิบัติงาน (Operation room) 
  3. ห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ (Classroom and equipment) 
  4. การระบายอากาศ แสงสว่าง และเสียง(Ventilation lighting and noise) 
  5. สนาม (Playgrounds) 
  6. น้ าดื่มน้ าใช้ (Water supply) 
  7. ส้วมและที่ปัสสาวะ (Toilet-facilties) 
  8. การก าจัดน้ าโสโครกในโรงเรียน (Sewage disposal) 
  9. การก าจัดขยะ (Refuse disposal) 
  10. การควบคุมและก าจัดสัตว์แมลงพาหะน าโรค (Rodent and insect control) 
  11. การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (Food sanitation) 
  12. โรงอาหาร (Cafeteria) 
  13. ความปลอดภัย (Safety) 
  14. ห้องพยาบาล (Health room)49 
 สมยศ นาวีการ กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการท างานจะเป็นแหล่งที่มาของความพอใจงาน
อย่างหนึ่งด้วย อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่างและเสียง ตารางเวลาการท างาน  
ความสะอาดของสถานที่ท างานและเครื่องมือที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ นิภา นิธยายน กล่าวว่า การ
บริการในด้านสวัสดิภาพและความเป็นอยู่จัดสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริม
สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดย
จัดบริการในด้านเคหะสถานให้พอเพียงรวมทั้งบริการในด้านความปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพ
และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทุกด้าน จะเป็นส่วนช่วยให้คนมีสุขภาพจิตที่ดีคือจุดหมายปลายทาง
ของชีวิต50 
  

                                                           

 
49 กรมอนามัย, กองสุขาภิบาล, การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน. (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548), 11. 
 

50 สมยศ นาวีการ, การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ. (กรุงเทพฯ : บรรณากิจเทรดดิ้ง, 
2551),15           . 
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 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร กล่าวว่า มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพและกับ
มนุษย์ด้วยกัน ในฐานะสิ่งที่ เป็นรูปธรรมและมนุษย์มีความสัมพันธ์กับระบบคุณค่า ความคิด  
ความรู้สึก ข่าวสาร ฯลฯ ในฐานะสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งมีความส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมมนุษย์เป็นไป
ได้อย่างปกติตามบรรทัดฐานทางสังคม ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรเอาใจใส่ต่อ
การพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆให้มีความสะดวกถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและต่อการท างาน ชุมชนหรือสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมดี จะท าให้คนในสังคมนั้นมีคุณภาพที่ดีคือ 
สังคมมีพ้ืนที่ชุมชน ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีความสะดวกในการสัญจรไปมา มีสถานพยาบาล มี
สถานีอนามัย มีสถานศึกษา มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับ มีแหล่งน้ าที่สะอาด  
เหมาะแก่การประกอบอาชีพและเป็นที่อยู่อาศัย ชุมชนที่อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้51 
  1. ถิ่นที่อยู่สบาย หมายถึง ชุมชนที่อยู่สภาพแวดล้อมเจริญด้วยปัจจัยในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรในชุมชน มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงสุด มีที่พักที่อยู่อาศัย มีวัด มีที่
ท าบุญ ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม 
  2. คนในชุมชนมีคุณภาพ หมายถึง สภาพชุมชนต้องไม่มีนักเลง ไม่มีคนพาล
ประชาชนเป็นคนมีวินัย มีคุณธรรม ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข ไม่มีอาชญากร ไม่เป็นแหล่งขายหรือ
เสพสิ่งเสพติด ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างทีดีต่อเยาวชนได้ 
  3. ชุมชน มีบริเวณท าเล มีตลาดอยู่ในชุมชน  สามารถจัดหาอาหารได้ง่าย โดยใน
ชุมชนสามารถผลิตอาหารพื้นฐานของครอบครัวได้เอง 
  4. ชุมชนเป็นชุมชนร่มรื่น มีต้นไม้ มีอากาศบริสุทธิ์ มีแหล่งน้ า มีสาธารณูปโภคที่
เหมาะสมการคมนาคมสะดวก ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่มีกองขยะส่งกลิ่นเหม็น ไม่สะอาด เป็นต้น เมื่อบุคคล
ในสังคมหรือในชุมชนได้วิเคราะห์ตนเอง รู้จักตนเองแล้วต้องวิเคราะห์ผู้อ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจคนอ่ืน
ในสังคมท่ีตนเกี่ยวข้อง เมื่อรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเอง ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน ๆ 
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ตนเองก็จะมีความสุข คนอ่ืนก็มีความสุขชุมชนหรือสังคมจะเป็นชุมชน
หรือสังคมท่ีสงบสุข 
 สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ทั้งนี้เพราะเป็นการสร้างบรรยากาศใน
การด ารงชีวิตและการท างานที่ดี ก่อให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ในหน่วยงานเป็นการสร้างคุณภาพ
ชีวิตและชีวิตการท างานที่มีผลต่อการพัฒนางานการปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเป็นการสร้ าง
ประสิทธิภาพการท างานให้เกิดข้ึนแก่หน่วยงานต่อไป 

                                                           

 
51 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมมูลฐานทางพฤติกรรม        

การออกแบบและวางแผน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 65. 
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 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of haman capacities) 
หมายถึง  การเพ่ิมพูนศักยภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียนด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่าง ๆ ทั้ งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานและโรงเรียน 
 พะยอม วงศ์สารศรี ได้กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนาที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับบุคคลและองค์กรว่า การพัฒนาหมายถึง การท าให้มีคุณภาพมากขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับบุคคลก็คือ 
การด าเนินการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มี
คุณภาพประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่องค์กร52 
 โคทม อารียา กล่าวว่า สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเป็นห่วงมากที่สุดคือ  คนของหน่วยงานและ
ต้องการให้มีความเป็นเลิศ ด าเนินชีวิตในสาขาของตนเอง การเป็นเลิศท าสิ่งที่ดีเลิศและมีคุณค่าด้วย
ค าถาม 2 ประโยค คือ “ให้ท าสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้” และ “ให้เป็นคนดีเยี่ยมในสิ่งที่ตนปฏิบัติ” 
กล่าวสรุปข้อเสนอจากการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องการฝึกหัดครู (Teacher education) ที่
เกาะฮ่องกงว่า 
  1. ครูจะมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากขึ้น (Computer and 
internet skills) เพราะงานของครูยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ตลอดเวลา 
  2. ครูจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการและยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ มาใช้ (New methods and 
strategies) เพราะนักเรียนยุคใหม่จะมีลักษณะซับซ้อนและกระตุ้นได้ยากกว่าเดิม ความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนจะเปลี่ยนไป 
  3. ครูจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาโลกท่ีแท้จริง (Real-world problemsolvers) เพราะ
สอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตัวผู้เรียนเอง 
  4. ครูจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learners) งานครูจะต้องศึกษา   
ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการท างาน เพ่ือให้สามารถ 
facilitate ผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลายขึ้น 
  5. ครูต้องมีทักษะในการสื่อสารสูงขึ้นกว่าเดิม (Communication skills) แต่เดิมครู
จะใช้เพียงทักษะในการคิดรูปแบบต่าง ๆ และทักษะในการจัดการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้ วย
ตนเองได้มากขึ้นเพ่ือให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ได้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
วิโรจน์ สารรัตนะ ที่กล่าวว่า ทั้งนี้นอกจากเป็นการเตรียมบุคลากรยังเก่ียวข้องเกิดขึ้นมากมายและต้อง

                                                           

 
52 พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สภาการพิมพ์, 

2553), 16. 
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พยายามแก้ไขอย่างจริงจัง จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและยังเป็นการเตรียมอนาคตและสามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและด้วยความรับผิดชอบต่อการด ารงชีวิตใน
สังคมเทคโนโลยี53 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาและการให้การฝึกอบรม การส่งเสริมให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ความสามารถจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญในการสร้างความมีประสิทธิภาพและความพอใจต่อทุกฝ่าย 
 
 4. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (Growth and security)ความก้าวหน้า
นับเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเมื่อประกอบกับความม่ันคงในงาน ย่อมหมายถึง สภาวะที่ก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย 
 วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ให้หลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งานไว้ดังนี้ 
  1. หลักความมั่นคง โดยถือว่าการปฏิบัติงานเป็นอาชีพที่มั่นคงถาวร การจะให้ออก
จากงานจะต้องมีเหตุผลเมื่อพ้นจากงานแล้วโดยไม่มีความผิด มีผลตอบแทนที่ด ารงชีวิตได้ตามสมควร
แก่อัตภาพ 
  2. หลักการพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร
โดยการให้การศึกษาอบรม จัดระบบการนิเทศ และตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 
  3. หลักเสริมสร้าง ได้แก่  การเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมทั้งในการป้องกันการ
กระท าผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากรและการกวดขันการลงโทษผู้กระท า54 
 
 5. บูรณาการทางสังคม (Social integration)เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สังคมหรือในหน่วยงาน  ทั้งในด้านส่วนตัวและตามบทบาทหน้าที่การงานของแต่ละบุคคล ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการโดยธรรมชาติของคน 
 วิโรจน์ สารรัตนะได้กล่าวถึงทฤษฎี ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์(Alderfer’s ERG Theory)  
ที่แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
 

                                                           

 
53 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

ทิพยวิสุทธิ์, 2548), 45. 
 

54 วิจิตร ศรีสอ้าน, “หลักและระบบการบริหารงานบุคคล” (เอกสารประกอบการสอนชุด
วิชาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), 32. 
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  1. ความต้องการอยู่รอด (E-existence) เป็นความต้องการทางร่างกาย 
  2. ความต้องการความสัมพันธ์ (R-relatedness) เป็นความต้องการความสัมพันธ์ที่มี
ต่อกันกับบุคคลในองค์กร 
  3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (G-Growth) เป็นความต้องการเกี่ยวกับ การ
พัฒนา  การเปลี่ยนแปลงสภาพและความเติบโตก้าวหน้าของคนด้วยความรู้ความสามารถจะเห็นได้ว่า
โดยธรรมชาติของคนนั้นมีความต้องการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและกับบุคคลรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับ 
นิภา นิธยายน กล่าวว่า  กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นพวกเป็นแหล่งอยู่ด้วยกันในที่ใดที่หนึ่งและในแต่ละ
กลุ่มหรือสังคมจะมีเจตคติตลอดจนแบบแผนของพฤติกรรมและจุดมุ่งหมายที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ประจ ากลุ่มของคนแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว55 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กล่าวถึงนักสังคมวิทยาซึ่งให้ความหมายของการ
รวมกลุ่มทางสังคมว่า  หมายถึง  คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีการกระท าต่อกันหรือมีการปะทะสังสรรค์กันและมี
ความรู้สึกผูกพันร่วมกัน  สมาชิกของกลุ่มบางคนอาจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในขณะที่บางคน
อาจไม่ค่อย มีความสัมพันธ์ดังกล่าวเลย56 
 ถวิล ธาราโภชน์และศรัณย์ ด าริสุข กล่าวสอดคล้องกันว่าในการท าธุรกิจหรืองานใด ๆ 
นั้นจ าเป็นต้องเก่ียวข้องอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 
  1. การท างานที่เก่ียวข้องกับด้านบุคคล (Social ability) 
  2. การท างานทีเ่กี่ยวข้องกันระบบของงาน (Taskability) การท างานเกี่ยวกับบุคคล
ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่จะท าให้เกิดความร่วมมือ อันจะท าให้กิจการงานทั้งปวงประสบความส าเร็จ
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไปในสังคมนอกจากองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ  
ความต้องการ  ความรู้ความสามารถ ค่านิยมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ในสังคมและอ่ืน ๆ แล้ว ที่
จะก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือเกิดสันติสุขโดยเฉพาะในขณะที่
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในแต่ละวัน  การมีความรักผูกพันและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันในสังคมแม้จะเป็ น
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานด้วยกันก็ตาม การสร้างความรู้สึกที่ดี
ต่อกันจึงเป็นการเอ้ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพและสร้างความพอใจต่อบุคคลและหน่วยงานนั้น 
 สรุปได้ว่า การบูรณาการทางสังคม จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการท างานเข้ากับสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข  โดยอาศัยความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่
มีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
                                                           

 
55 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

ทิพยวิสุทธิ์, 2548), 66. 
 

56 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “มนุษย์กับสังคม” (เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 
มนุษย์กับสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 23. 
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 6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionalism) เป็นสิ่งจ าเป็นที่จ าเป็น
กรอบในการควบคุมความประพฤติปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานหรือส่งเสริมความก้าวหน้าในชีวิต
การท างาน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จะช่วยให้แนวทางการปฏิบัติงานถูกต้องตรงกันตามข้อตกลงถือ
เป็นกติกาในสังคม 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อธิบายว่า มีภาษีตลาตินบทหนึ่งกล่าวว่า “ที่ใดมีสังคม 
ที่นั่นมีกฎหมาย” หมายความว่า  เมื่อใดที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือเล็ก  
ก็ย่อมต้องมีกฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับ  ควบคุมความประพฤติคนในสังคมนั้น  เพ่ือให้สมาชิกใน
สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยทั่วกัน  ระเบียบข้อบังคับมิได้อยู่ ในวงจ ากัดเพียงข้อก าหนด
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อกฎหมายเท่านั้น  แต่รวมถึงสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีในสังคมด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มีรากฐานมาจากปรัชญาของสังคม57 
 นพมาศ ธี ร เวคิน กล่าวว่า ศาสนาและอุดมการณ์ เป็นปรัชญาสังคมที่ ส าคัญ   
ถ้าปรัชญาดีจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ปรัชญาสังคมที่ดีนั้นต้องมีความยุติธรรม 
(Justice)  ซึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคม มนุษย์จะต้องอยู่ด้วยการมีหลักที่แน่นอน การไม่ยึด
ความถูกต้องอะไรเลย ปรับเปลี่ยนไปเรื่ อยโดนขาดสติหรือวิจารณญาณที่ดี อาจน าไปสู่การมี
พฤติกรรมผิดเพ้ียน58 
 สรุปได้ว่า กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียและเป็นเสมือนปทัสถาน
ของสังคม (Social norms) ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องพึงยึดและถือปฏิบัติเพ่ือเอ้ือให้เกิด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและด าเนินภารกิจด้วยความเป็นปกติสุข  หากผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บริหารสถานศึกษา
ขาดความประณีตในการใช้กฎระเบียบก็อาจเป็นการสร้างความเครียดและเสียบรรยากาศในการ
ท างานที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อโรงเรียนหรือองค์กรได้เช่นกัน 
 
 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (The total life space) การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูวันหนึ่งได้ถูกก าหนดไว้โดยกฎหมายคือ ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.15 น. และหลั งเวลา 
16.45น. ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงของการปฏิบัติงาน นับเป็นระยะเวลานานพอสมควรใน
บางครั้งบางโอกาสอาจได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เป็นพิเศษอีก นอกเหนือจากงานสอนนักเรียน 
งานของข้าราชการครูจึงเป็นงานที่พิเศษกว่างานราชการอ่ืนเพราะเป็นงานที่บริการแก่สังคมในแง่ของ
การพัฒนาให้ดีขึ้น เวลาพักผ่อนและเป็นส่วนตัวย่อลดน้อยลงไป โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีบุคลากรไม่
                                                           

 
57

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “มนุษย์กับสังคม” (เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 
มนุษย์กับสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 23. 
 

58 นพมาศ ธีรเวคิน, จิตวิทยาสังคมกับชีวิต (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 
28. 
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เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ภาระหน้าที่ก็หนักมากขึ้น จึงอาจ
สร้างความเครียด ความเดือนร้อนและสับสนได้ การปฏิบัติงานจึงควรมีการวางแผนการท างานใน
แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้การด าเนินชีวิตมีความเหมาะสมระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานที่ท า ชีวิต
ของทุกคนจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ งาน ครอบครัวและสังคมหากสามารถบริหาร
จัดการองค์ประกอบทั้งสามประการได้อย่างสมดุลชีวิตก็ประสบความสุขและเกิดปัญหาน้อย หากผู้ใด
ไม่สามารถด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างมีหลักเกณฑ์หรือมีแบบแผน ผู้นั้นย่อมประสบ
ความยุ่งยาก สับสนและก่อให้เกิดความทุกข์หรือเกิดความล้มเหลวได้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อธิบายเกี่ยวกับบทบาทว่าความตึงเครียดในบทบาท
โดยทั่วไป หมายถึง กรณีที่สภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคคลพบหรือประสบความยากล าบากในการ
ตอบสนองการเรียกร้องหรือความต้องการและความคาดหวังที่เกี่ยวพันกับบทบาทใดบทบาทหนึ่ง 
หากการขัดแย้งในบทบาทมีสูงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักจะท าให้ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มลดลง
ได้และถ้าหากไม่มีการขจัดการขัดแย้งดังกล่าวให้สิ้นสุดลงไปได้ในที่สุดจะน าไปสู่ความตึงเครียดใน
บทบาทได้59 
 นภา นิธยายน กล่าวว่า การปรับตัวกลายเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งยวด เมื่อคนเราไม่
สามารถตอบสนองความต้องการหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้  สถานการณ์เฉพาะที่ก่อให้เกิดปัญหาใน
การปรับตัว มักเกิดขึ้นได้เมื่อบางครั้งเราไม่สามารถปฏิบัติให้ลุล่วงตามจุดหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งกรณีนี้ 
เรากล่าวว่าความคับข้องใจได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับภาวะความเคร่งเครียดทั้งสิ้น สิ่งส าคัญ
เกี่ยวข้องกับภาวะเคร่งเครียดได้แก่  ความคับข้องใจ (Frustration) ภัยคุกคาม (Threat) ความรู้สึก
ขัดแย้งในใจ (Conflict) ความวิตกกังวล (Anxiety)สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่เป็นผลให้ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานเสียไปเป็นผลให้งานที่ปฏิบัติลดลงประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลงไป
ด้วย60 
 
 8. การปฏิบัติงานในสังคม (Social relevance) 
 สงบ  ประเสริฐพันธุ์ กล่าวว่า โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มี
หน้าที่สร้างและพัฒนา “คน” ให้เป็น “มนุษย์” ที่ดีมีคุณภาพ  มีจิตใจเมตตากรุณา รักและเอ้ืออาทร
ต่อเพ่ือนมนุษย์ ตลอดจนมีความคิดท่ีจะสรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดข้ึนในสังคม สามารถพ่ึงตนเองและ
เป็นที่พ่ึงให้แก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ความคาดหวังที่สังคมมีต่อโรงเรียนดังกล่าว เป็นผลท าให้โรงเรียน
อยู่ในสายตาของประชาชนตลอดเวลา ฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะด ารงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่จะ

                                                           
59 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “มนุษย์กับสังคม” (เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 

มนุษย์กับสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 23. 
 

60
 นภา นิธยายน, หลักการบูรณาการทางสังคม (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2551), 26. 
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พัฒนาการศึกษาและเป็นผู้ทางสังคม กิจกรรมและภารกิจของโรงเรียนประการหนึ่ง จึงเกี่ยวข้องกับ
การบริหารและปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมโดยทั่วไป พบว่าปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การสร้างคุณภาพโรงเรียนก็คือ ความร่วมมือที่โรงเรียนได้รับจากผู้ปกครอง (Parent involvement 
in school) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
ความมุ่งหมายและหลักการไว้ในหมวด 1 มาตรา 7 (2) ว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามีสาระในการจัดการศึกษาที่ครูจะต้องบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ด้านทักษะและสังคมรวมทั้งให้มีประสานความร่วมมือกับบุคคลในชุมชนด้วย ครูจึงถือว่าเป็นผู้มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรีและมีภูมิรู้ภูมิธรรมที่คนในสังคมยกย่อเคารพนับถือและแม้แต่การปฏิบัติงานอยู่ ในหน่วยงาน
ของตนเองก็เช่นกัน  ต้องอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์ การมีปฏิบัติและการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
จึงจะสร้างความพอใจและความสุขใจในชีวิตการท างาน61 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 
 ธวัชชัย สิงห์เขียว ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในโรงงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท โอเลฟินส์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน และรายได้แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านการศึกษาและสถานภาพสมรสของพนักงานที่แตกต่างกัน จะมี
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน62 
 สมโภช นิลชื่น ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : ศึกษา
กรณีบริษัท แม็กซิมอินทริเก็ดเด้ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน คือ อายุงาน โดยผู้ที่มีอายุงานน้อยมีคุณภาพชีวิตการท างาน
สูงกว่าผู้ที่มีอายุงานมาก ส่วนตัวแปร อายุ การศึกษา รายได้และสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไม่พบว่ามีความสันพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างาน63 

                                                           

 
61 สงบ ประเสริฐพันธุ์, ร่วมกันสร้างสรรค์คุณภาพโรงเรียน (กรุงเทพฯ: สุวีริยาศาส์น, 

2552), 32. 
 

62
 ธวัชชัย สิงห์เขียว, “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

โรงงานกรณีศึกษาพนักงานบริษัทโอเลฟินส์จ ากัด (มหาชน)” (ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (พัฒนาสังคม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549), 108. 
 

63 สมโภช นิลชื่น,“คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : ศึกษากรณีบริษัท 
แม็กซิมอินทริเกด็เด้ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550), 88. 
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 ณพงศ์ธร ชูศรี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง และใน
ขณะเดียวกัน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ด้านลักษณะ
ของงานมีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือพนักงานมีการ
ปฏิบัติงานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ในสายงานที่ปฏิบัติอยู่  และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างมีอิสระ
เต็มที่ ท าให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับสูง ส่วนตัวแปรที่ไม่สัมพันธ์กัน คือ ค่าจ้างและ
สวัสดิการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า64 
 ลัดดาวัณย์  สกุลสุข ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน  
ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานด้านสภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานด้านการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน และความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนภายในองค์การ และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคมอยู่ใน
ระดับสูง ยกเว้นด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง ด้านสิทธิส่วนบุคคล และด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานพบว่า อายุและ
อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่
แตกต่างกัน65 
 สุนทรีพร  อาพลพร ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครูจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหน้าและมั่นคงในงานบูรณาการทางสังคม 
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และการปฏิบัติงานใน
                                                           

 
64 ณพงศ์ธร ชูศรี, “คุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีพนักงานของบริษัททศทคอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551), 112. 
 

65 ลัดดาวัณย์ สกุลสุข, “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552), 121. 
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สังคม 2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การท างานดังนี้ ระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรวม
และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยข้าราชการครู ในสังกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่า
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 166 
 นงลักษณ์  ฤทธิ์ค า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  คือ คุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้าน
การบูรณาการทางสังคม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ ด้านความสามารถและความมั่นคงในการท างาน ด้านการรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคล ด้าน
การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านความสมดุลในการด ารงชีวิต67 
 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 วิคสตรอม (Wickstrom) ได้ท าการวิจัย เ พ่ือหาระดับและสิ่ งที่ท า ให้ เกิดความ 
พึงพอใจในการท างานของครู และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้กับอายุเพศการศึกษา
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับชั้นที่สอน และต าแหน่งหน้าที่ ผลของการวิจัยพบว่า สิ่งที่ท าให้ครู
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 4 ประการแรก ได้แก่ ความรู้สึกได้รับความส าเร็จ ลักษณะงานที่ท า 
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา และความรับผิดชอบ ส่วนสิ่งที่ท าให้ครูเกิดความไม่พึงพอใจ
สูงสุด 4 ประการ ได้แก่ การไม่ประสบความส าเร็จ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน และ
ผลงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตครู  ตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น เพศและต าแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของสิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของครูอย่างมีนัยส าคัญ68 
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 สุนทรีพรอาพลพร,“คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วลัยลงกรณ์, 2552), 125. 
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 นงลักษณ์ ฤทธิ์ค า, “คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัย
ครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555), 89. 
 

68 Richard E. Walton, Criteria for Quality of Working Life in Louis EI Davis 
and Albert B Cherns (eds.) The Quality for Working Life (New York: Free Press, 
2001), 153. 
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 เมอร์ดี (Mondy) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่เป็นรูปธรรม เช่น
เงินเดือนกับนามธรรม เช่นเกียรติยศชื่อเสียงของครอบครัวที่มีต่อคุณภาพชีวิต พบว่า การมีรายได้ที่
เพียงพอของครอบครัวทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการมีชีวิตที่ดี69 
 เครทและโรสเซนวิง (Kast and Rosenzwing) ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ท างานจะกระตุ้นให้เกิดความสบายใจ ท าให้บุคคลเกิดความสนุก มีความสุขในการท างาน
สภาพแวดล้อมจึงน่าจะมีผลต่อคุณภาพของงาน และได้ศึกษาอีกด้วยว่าบุคคลที่มีสถานภาพสมรสคู่จะ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากใจซึ่งกันและกัน ช่วยกันตัดสินใจแก่ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลด
ความเครียดและความเบื่อหน่ายในการท างานซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของคุณภาพชีวิตการท างาน70 
  
 

สรุป  
 การบริหารงานธุรการมีความส าคัญอย่างยิ่ง  กล่าวคือ เป็นงานบริการและอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน ด าเนินไปโดยไม่มีปัญหาอุปสรรค 
เกิดความคล่องตัวในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพนั้น คุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการด ารงชีวิตในระดับที่
เหมาะสมของมนุษย์ตามสภาพความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคม ซึ่งสนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและความคิดอย่างเพียงพอจะก่อให้เกิดความสุขตลอดทั้งการมีสุขภาพทาง
ร่างกายและจิตใจที่ดี คุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาส าคัญขององค์กร จึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือหมายความ
รวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้ประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้
สมาชิกขององค์กรในทุกระดับ ได้น าเอาสติปัญญาความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ มา
ใช้ในการท างานย่อมท าให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์กรขึ้น ซึ่ง วอลตัน (Walton) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ กล่าวคือ 1) การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  
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2) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความเจริญ 
ก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การบูรณาการด้านสังคม 6) ประชาธิปไตยในการท างาน 7) จังหวะ
ชีวิต และ 8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม จากหลักทฤษฎีดังกล่าวจะท าให้เกิดคุณภาพชีวิต
การท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทราบคุณภาพชีวิตการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้ศึกษาได้ก าหนดรายละเอียดของ
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีศึกษา ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 เพ่ือเป็นแนวทางให้การด าเนินการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ ผู้ศึกษาจึงก าหนดขั้นตอนของการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการศึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นขั้นตอนของการก าหนดปัญหา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากต ารา เอกสาร  
ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร รายงานการศึกษาต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาจัดท าโครงการ และเสนอขอความเห็นชอบการด าเนินการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการศึกษาเป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
เครื่องมือและน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ก าหนด ณ แหล่งข้อมูลที่เป็นตัวอย่างของการศึกษา
ครั้งนี้ แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการศึกษาเป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานการศึกษาเสนอ
คณะกรรมการ ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์ และส่งรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอ
อนุมัติหัวข้องานศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา   
ผู้ศึกษาได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีศึกษาประกอบด้วย แผนแบบการศึกษา  
ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการศึกษารายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
แผนแบบการศึกษา  
 การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการศึกษา
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental   
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 S หมายถึง  ประชากรที่ให้ข้อมูล 
 X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 57 คน ไม่รวมผู้วิจัย 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 O 

 

 

 

 

 

S          X
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 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

 2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน ตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละตัวแปร ดังนี้ 
  2.1 การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม(X1) หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอที่จะ
ด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานหรือต าแหน่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  2.2 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (X2) หมายถึงผู้ปฏิบัติงานไม่ควร
จะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย และสิ่งแวดล้อมของการท างานซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดี 
และควรจะได้ก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมสุขภาพ 
รวมถึงการควบคุมเก่ียวกับการเดินทาง เสียง 
  2.3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล(X3)หมายถึงงานควรจะจัดโอกาสให้ 
ผู้ปฏิบัติได้ใช้ประโยชน์ พัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อการได้มีส่วนร่วม
ความรู้สึกในคุณค่าของตนเองและความรู้สึกท่ีท้าทายซึ่งเกิดขึ้นจากการท างานของตนเอง 
  2.4 ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (X4) หมายถึงควรจะให้ความส าคัญ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายของผู้ปฏิบัติงานจะมีผลต่อการด ารงไว้ และการขยายความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานเอง ความรู้และทักษะใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้ รวมถึงการให้
โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้พัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน 
  2.5 การบูรณาการด้านสังคม(X5) หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตนเอง
ประสบผลส าเร็จ และเห็นว่าตนเองมีคุณค่านั้น จะมีผลต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็นอิสระจากอคติ 
ความรู้สึกว่าชุมชน หรือชุมชนมีความส าคัญ การเปิดเผยตนเองกับบุคคลอ่ืนๆ 
  2.6 ประชาธิปไตยในการท างาน(X6) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางอย่างไร และ
ผู้ปฏิบัติงานจะปกป้องแนวทางของตนเองได้อย่างไร ค าตอบของค าถามนี้มีแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์การนั้นๆ ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อยเท่าใด ทนทานต่อ
ความแตกร้าวได้มากน้อยเพียงใด และยึดมั่นต่อการให้รางวัลที่ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด 
  2.7 จังหวะชีวิต (X7) หมายถึงงานของบุคคลหนึ่งควรจะได้มีความสมดุลกับบทบาท
ของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา ความต้องการทางด้านอาชีพ การเดินทาง 
ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ 
  2.8 การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม(X8) หมายถึงกิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไป
ในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อ
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สังคมในด้านเกี่ยวกับผลผลิต (สินค้า) การจ ากัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ด้านการเมืองและอ่ืน ๆ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานสภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนด
ค าตอบไว้แล้ว (forced choice) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนโดยแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วผู้ศึกษาน า
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(rating scale) 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert)1 โดยผู้ศึกษาก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละระดับ
เป็นดังนี้  

ระดับ 5    หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด  
  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  5 คะแนน     
ระดับ 4    หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3   หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในปานกลาง 
 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 
ระดับ 2    หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในน้อย 
 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1    หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1คะแนน 
   

  

                                                 
1 Likert Rensis อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

114-115. 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ขั้นที่ 2 น าผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว มาสร้างแบบสอบถาม แล้วน าไปปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ จ านวน 3 คน โดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยเทคนิค IOC 
(Index of  Item Objective Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  

 ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร รวม
จ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
 ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเที่ยง (reliability) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)2ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ศึกษาท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือ
ด าเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้แจ้งไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละโรงเรียน 
 2. ผู้ศึกษาน าหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้ส่งไปยังโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2 แต่ละแห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 3. ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วย
ตนเอง 
 
  

                                                 
2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York: 

Harper & Row Publish, 1974), 161. 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้ศึกษาพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
 2. น าแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน 
 3. ลงรหัสข้อมูล น าไปค านวณค่าสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 4. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 
สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน  วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ 
ค่าจ านวน (Number) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ใช้ค่ามัชฌิมาเลขคณิต ( )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) แล้วผู้ศึกษา
น าค่าเฉลี่ย ( ) ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)3 ดังนี้ 
   ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด    =      5-1     =   0.8 
                                   จ านวนชั้น                                   5 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว  สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้  ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. การทดสอบสมมุติฐานที่ 1 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม   
 

                                                 
3 John W. Best, Research in Education, 3rd ed. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 

1978), 174. 
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สรุป 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ทราบคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
จ านวน  57 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา
คุณภาพชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequency)ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ยประชากร ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง 
“คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2”  

 ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ย่อดังต่อไปนี้ 
 N แทน  กลุ่มตัวอย่าง 

  แทน  ค่าเฉลี่ย 

  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 SS แทน  ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 M.S. แทน  ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ (degree of Freedom) 

 t แทน  ค่าท่ีใช้พิจารณา t - Distribution 
 F แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ (ในตาราง F-test) 
 Sig แทน  ความน่าจะเป็นส าหรับบอกค่านัยส าคัญทางสถิต ิ

 p-value แทน  ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 * แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซ่ึงเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of Analysis) 
ประกอบด้วย รวมทั้งสิ้น 57 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน ามา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใส่ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ                
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 สถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รวมทั้งสิ้น 57 คน เมื่อจ าแนกตาม เพศ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ 
(percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ข้อมูลแสดงสถานภาพพ้ืนฐานจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         (N =  57) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

 ชาย  15 26.3 
 หญิง  42 73.70 

รวม 57 100.00 
2. ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี  52 91.2 
 ปริญญาโท  5 8.80 

รวม 57 100.00 
3. ประสบการณ์ในการท างาน   

 น้อยกว่า 0-5 ปี  20 35.1 
 ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  37 64.9 

รวม 57 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากสุด จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.70 เป็นเพศชาย จ านวน15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 91.20 ระดับปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนประสบการณ์ใน
การท างาน มีประสบการณ์ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมากที่สุดจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ64.91 รองลงมา 
น้อยกว่า 0-5 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ การให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การบูรณาการด้านสังคมประชาธิปไตยในการ
ท างาน จังหวะชีวิตและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ต่อจากนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต  

() และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการ 
 ท างานของของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

        (N =  57) 
 

    รายการ ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

   แปลผล 

1. การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 3.67 .226 มาก 
2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ 3.71 .239 มาก 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.98 .562 มาก 
4. ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2.63 .183 ปานกลาง 

5. การบูรณาการด้านสังคม  3.67 .220 มาก 

6. ประชาธิปไตยในการท างาน 3.77 .164 มาก 

7. จังหวะชีวิต 2.78 .189 ปานกลาง 

8. การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม 3.77 .188 มาก 

รวม 3.59 .100 มาก 
 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่

ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม

พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.59, =.100) เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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(=3.98, =.562) รองลงมาคือ ด้านประชาธิปไตยในการท างาน และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.77, =.164, .189) ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ

ส่งเสริมคุณภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.71, =.239) ด้านการให้ค่าตอบแทนที่

เหมาะสมและยุติธรรม และด้านการบูรณาการด้านสังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.67, 

=.226, .220) ด้านจังหวะชีวิต  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (=2.78, =.189) ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (=2.63, =.183) เมื่อ
พิจารณารายด้านมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3-9 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ()ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน

ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม จ าแนกตามด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม 

 (N =  57) 

1. การให้ค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมและยุติธรรม 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

0 
(0.0) 

40 
(70.2) 

17 
(29.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.70 .462 มาก 

2. ท่านมีความพอใจกับสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่โรงเรยีนจัดสรรให้ม ี
ความเหมาะสม 

0 
(0.0) 

39 
(68.4) 

18 
(31.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.68 .469 มาก 

3. เงินเดือนท่ีท่านได้รับสอดคล้อง
กับความสามารถวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน 

0 
(0.0) 

1 
(1.8) 

24 
(42.1) 

32 
(56.1) 

0 
(0.0) 

3.54 .537 มาก 

4. ค่าปฏิบัติงานท่ีท่านไดร้ับใน
ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

23 
(40.4) 

32 
(56.1) 

2 
(3.5) 

3.63 .555 มาก 

5. ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่าง
ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ร่วมวิชาชีพท่ีมีลักษณะงาน
คล้ายๆกันในโรงเรยีนอื่น 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

19 
(33.3) 

38 
(66.7) 

0 
(0.0) 

3.67 .476 มาก 

6. ผู้บริหารมีความยุติธรรมใน 
การพิจารณาให้รางวัลตอบแทน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

16 
(28.1) 

40 
(70.2) 

1 
(1.8) 

3.74 .483 มาก 

   รวม   3.67 .226 มาก 
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 จากตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามด้านการให้

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.67, 

=.226) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อผู้บริหารมีความยุติธรรมในการ

พิจารณาให้รางวัลตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.74, =.483) รองลงมาคือข้อ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

(=3.72,  =.453) ส่ วนด้านที่มีค่า เฉลี่ ยต่ าสุดคือ ข้อเงิน เดือนที่ท่านได้ รับสอดคล้องกับ

ความสามารถวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.54, 

=.537)  
 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
  ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม 
  คุณภาพ 

(N =  57) 

2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
และส่งเสริมคุณภาพ 

 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. โรงเรียนของท่านมีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน
อย่างเพียงพอและมีความเหมาะสม
ในการท างานอีกท้ังมีระดับความ
สว่างของแสงเพียงพอต่อการท างาน 

0 
(0.0) 

1 
(1.8) 

18 
(31.6) 

37 
(64.9) 

0 
(0.0) 

3.67 .546 มาก 

2. สถานศึกษามีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในการท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(21.1) 

45 
(78.9) 

0 
(0.0) 

3.79 .411 มาก 

3. โรงเรียนของท่านมีความสะอาดมี
ความปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

11 
(19.3) 

46 
(80.7) 

0 
(0.0) 

3.81 .398 มาก 

4. โรงเรียนของท่านมีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีท างานและ 
การจัดวางของใช้อย่างมีระเบียบ
ช่วยให้ท างานสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

23 
(40.4) 

34 
(59.6) 

0 
(0.0) 

3.60 .495 มาก 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
  ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม 
  คุณภาพ (ต่อ) 

(N =  57) 

2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
และส่งเสริมคุณภาพ 

 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5. โรงเรียนของท่านมีการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีและจดัสถานท่ี 
การท างานท่ีเหมาะสม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

18 
(31.6) 

38 
(66.7) 

1 
(1.8) 

3.70 .499 มาก 

6. โรงเรียนของท่านมีบรรยากาศ 
ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

18 
(31.6) 

38 
(66.7) 

1 
(1.8) 

3.70 .499 มาก 

   รวม   3.71 .239 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามด้าน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(=3.71, = 3.71) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ข้อโรงเรียนของท่านมี
ความสะอาดมีความปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.81, 
= .398) รองลงมาคือข้อ สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการท างานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (=3.79, =.411)ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อโรงเรียนของท่านมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ท างานและการจัดวางของใช้อย่างมีระเบียบช่วยให้ท างานสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.60, =.495)  
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ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 

(N =  57) 

3. การพัฒนาความสามารถ 
ของบุคคล 

 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่านมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะในการ
ท างานของตนเองได้อย่างเต็มที ่

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(15.8) 

25 
(43.9) 

23 
(40.4) 

4.25 .714 มาก 

2. ท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้
ความสามารถเพิ่มเตมิไดจ้ากการ
สนับสนุนของโรงเรียนโดยให้ขอ
ทุนการศึกษาต่อ 

0 
(0.0) 

1 
(1.8) 

14 
(24.6) 

27 
(47.4) 

15 
(26.3) 3.98 .767 มาก 

3. การฝึกอบรมและสัมมนาที่จัดขึน้
ในโรงเรียนของท่านมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ 
การท างานของท่าน 

0 
(0.0) 

4 
(7.0) 

19 
(33.3) 

17 
(29.8) 

17 
(29.8) 

3.82 .947 มาก 

4. ท่านรู้สึกว่าความรู้ความสามารถ
ของท่านนั้นไม่เพียงพอกับงานท่ี
ปฏิบัติอยู ่

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

16 
(28.1) 

24 
(42.1) 

17 
(29.8) 4.02 .767 มาก 

5. ผลงานของท่านนั้นเป็นท่ียอมรบั
ของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 

1 
(1.8) 

4 
(7.0) 

16 
(28.1) 

22 
(38.6) 

14 
(24.6) 

3.77 .964 มาก 

6. ท่านมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

0 
(0.0) 

2 
(3.5) 

20 
(35.1) 

17 
(29.8) 

18 
(31.6) 

3.89 .900 มาก 

7. ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงาน 0 
(0.0) 

3 
(15.8) 

24 
(42.1) 

38 
(66.7) 

21 
(36.8) 

4.11 .859 มาก 

   รวม   3.98 .562 มาก 

 
จากตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.98, =.562) เมื่อ
แยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการท างานของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=4.25, =.714) รองลงมา
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คือ ข้อท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=4.11, =.859)ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อผลงานของท่านนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.77, =.964)  
 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
 

(N =  57) 

4. ความเจริญก้าวหน้า 
และความมั่นคงในงาน 

 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่านมีความพอใจในการ
ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานภายใน
โรงเรียนของท่าน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(15.8) 

25 
(43.9) 

23 
(40.4) 

2.58 .498 ปาน
กลาง 

2. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียนอยู่เสมอ 

0 
(0.0) 

1 
(1.8) 

14 
(24.6) 

27 
(47.4) 

15 
(26.3) 

2.65 .481 ปาน
กลาง 

3. ท่านได้รับความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน 
เป็นอย่างด ี

0 
(0.0) 

4 
(7.0) 

19 
(33.3) 

17 
(29.8) 

17 
(29.8) 

2.51 .504 ปาน
กลาง 

4. ท่านมีความเช่ือมั่นว่าการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีจะมี
ความก้าวหน้าในการท างาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

16 
(28.1) 

24 
(42.1) 

17 
(29.8) 

2.77 .423 ปาน
กลาง 

5. ท่านมีความมั่นใจในการท างาน 
ไม่มีความรูส้ึกท่ีจะถูกปลอดออก 
ไล่ออก 

1 
(1.8) 

4 
(7.0) 

16 
(28.1) 

22 
(38.6) 

14 
(24.6) 

2.60 .593 ปาน
กลาง 

6. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง
และความรับผดิชอบท่ีสูงขึ้น 

0 
(0.0) 

2 
(3.5) 

20 
(35.1) 

17 
(29.8) 

18 
(31.6) 

2.68 .469 ปาน
กลาง 

   
รวม   2.63 .183 

ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 6 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามด้านความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

(=2.63, =.183) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อท่านมีความเชื่อมั่นว่า
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การปฏิบัติงานในหน้าที่จะมีความก้าวหน้าในการท างานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=2.77, 

=.423) รองลงมาคือข้อ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=2.68, =.469) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ ท่านได้รับความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=2.51, 

=.504) 
 

ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านการบูรณาการด้านสังคม 
 

(N =  57) 

5. การบูรณาการด้านสังคม 
 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่านมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะใน 
การท างานเพื่อช่วยเหลือสังคม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

23 
(40.4) 

34 
(59.6) 

0 
(0.0) 3.60 .495 มาก 

2. ท่านมีความพอใจในการ
ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน 
ภายในโรงเรียนของท่าน 

0 
(0.0) 

1 
(1.8) 

17 
(29.8) 

38 
(66.7) 

2 
(3.53) 

3.74 .518 มาก 

3.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียนอยู่เสมอ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

20 
(35.1) 

36 
(63.2) 

1 
(1.8) 3.67 .512 มาก 

4. ท่านได้รับความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน 
เป็นอย่างด ี

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

15 
(26.3) 

42 
(73.7) 

0 
(0.0) 

3.74 .444 มาก 

5. บรรยากาศในการท างานใน
โรงเรียนมีความเป็นกันเอง อบอุ่น 
และเอื้ออาทรต่อกัน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

19 
(33.3) 

38 
(38.6) 

0 
(0.0) 3.67 .476 มาก 

6. ท่านได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ในทุกระดับ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

23 
(40.4) 

34 
(59.6) 

0 
(0.0) 

3.60 .495 มาก 

   รวม   3.67 .220 มาก 
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 จากตารางที่ 7 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามด้าน

การบูรณาการด้านสังคมโดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก(=3.67, =.220) เมื่อ
แยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อท่านมีความพอใจในการปฏิบัติงานกับเพ่ือน
ร่วมงานภายในโรงเรียนของท่าน และท่านได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน

เป็นอย่างดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.74, =.518,.444) รองลงมาคือข้อ ท่านเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่เสมอ และบรรยากาศในการท างานในโรงเรียนมีความเป็นกันเอง 

อบอุ่นและเอ้ืออาทรต่อกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.67, =.512, .476) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ ท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือช่วยเหลือสังคม
และท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในทุกระดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (=3.60, =.495)  
 
ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านประชาธิปไตยในการท างาน 
 

(N =  57) 

6. ประชาธิปไตยในการท างาน 
 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ท่านสามารถปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานได ้

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

10 
(17.5) 

47 
(82.5) 

0 
(0.0) 

3.82 .384 มาก 

2. ท่านได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็น
อย่างดี 

0 
(0.0) 

1 
(1.8) 

12 
(21.1) 

45 
(78.9) 

0 
(0.0) 

3.79 .411 มาก 

3. ผู้บริหารของท่านให้ความเสมอ
ภาคในการท างานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

17 
(29.8) 

40 
(70.2) 

3.70 .462 มาก 

4. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ในการท างานอย่างอิสระและเต็มที่ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

16 
(28.1) 

41 
(71.9) 

0 
(0.0) 

3.72 .453 มาก 

5. ผู้บริหารของท่านเปดิโอกาสให้
ท่านเลือกวิธีการปฏบิัติงานอย่างเสร ี

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

18 
(31.6) 

39 
(68.4) 

0 
(0.0) 

3.68 .469 มาก 
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ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านประชาธิปไตยในการท างาน (ต่อ) 
 

(N =  57) 

6. ประชาธิปไตยในการท างาน 
 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

6. ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของ
ท่านให้ความเคารพในสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว
ของท่านที่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

0 
(0.0) 

7 
(12.3) 

48 
(84.2) 

2 
(3.5) 

0 
(0.0) 

3.91 .391 มาก 

7. โรงเรียนมีแบบแผนและ 
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

10 
(17.5) 

47 
(82.5) 

0 
(0.0) 

3.82 .384 มาก 

8. ผู้บริหารให้การเคารพในสิทธ ิ
ของเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

16 
(28.1) 

40 
(70.2) 

1 
(1.8) 

3.74 .483 มาก 

   รวม   3.77 .164 มาก 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่

ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามด้าน

ด้านประชาธิปไตยในการท างาน โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.77, 

=.164) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ข้อผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานของ
ท่านให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.91, =.391) รองลงมาคือ ข้อท่านสามารถปรึกษาปัญหาส่วนตัว
กับเพ่ือนร่วมงานได้และโรงเรียนมีแบบแผนและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (=3.82, =.384)ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน

เลือกวิธีการปฏิบัติงานอย่างเสรีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.68, =.469)  
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ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านจังหวะชีวิต 
 

(N =  57) 

7. จังหวะชีวิต 
 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. โรงเรียนของท่านให้เจ้าหน้าที่
และครูท างานหนักมากเกินจนเกิด
ปัญหาครอบครัวเนื่องจากไม่
สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัวได้ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

13 
(22.8) 

44 
(77.2) 

0 
(0.0) 

2.77 .423 
ปาน
กลาง 

2. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับ 
การพักผ่อน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(21.1) 

45 
(78.9) 

0 
(0.0) 

2.79 .411 
ปาน
กลาง 

3. ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของ
ท่านและช่วงเวลาที่ว่างจากการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวันม ี
ความเหมาะสมและสมดุลกัน 

0 
(0.0) 

17 
(29.8) 

39 
(68.4) 

1 
(1.8) 

0 
(0.0) 2.74 .552 

ปาน
กลาง 

4. ท่านไม่มีเวลาส่วนตัวในระหว่าง
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

14 
(24.6) 

43 
(75.4) 

0 
(0.0) 2.75 .434 

ปาน
กลาง 

5. ท่านมีเวลาส่วนตัวให้กับ
ครอบครัวเสมอในวันหยดุ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

14 
(24.6) 

43 
(75.4) 

0 
(0.0) 2.75 .434 

ปาน
กลาง 

6. ท่านมีเวลาเพียงพอที่จะท างาน
อดิเรกหลังจากปฏิบตัิงาน 

0 
(0.0) 

9 
(15.8) 

47 
(82.5) 

1 
(1.8) 

0 
(0.0) 2.88 .466 

ปาน
กลาง 

 
  รวม   2.78 .189 

ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 9 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามด้านจังหวะ

ชีวิต  โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (=2.78, =.189) เมื่อแยกเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข้อท่านมีเวลาเพียงพอที่จะท างานอดิเรกหลังจากปฏิบัติงาน มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (=2.88, =.466) รองลงมาคือ ข้อท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับการ

พักผ่อนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (=2.79, =.411) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของท่านและช่วงเวลาที่ว่างจากการปฏิบัติงานในแต่ละวันมีความเหมาะสม

และสมดุลกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (=2.74, =.552)  
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการ 
 ท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมจ าแนกตามด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
 

(N =  57) 

8. การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
 

ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน 
(ร้อยละ) 

  แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. โรงเรียนของท่านมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(15.8) 

48 
(84.2) 

0 
(0.0) 

3.84 .368 มาก 

2. ท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
การท างานของท่านที่ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

13 
(22.8) 

44 
(77.2) 

0 
(0.0) 

3.77 .423 มาก 

3. โรงเรียนมคีวามร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
หรือให้บริการแกส่ังคม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(15.8) 

48 
(84.2) 

0 
(0.0) 

3.84 .368 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

22 
(38.6) 

35 
(61.4) 

0 
(0.0) 

3.61 .491 มาก 

   รวม   3.77 .188 มาก 

 
จากตารางที่ 10 แสดงระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของของเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามด้านการ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.77, =.188) 
เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อโรงเรียนของท่านมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และโรงเรียนมีความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือ

สาธารณประโยชน์หรือให้บริการแก่สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.84, =.368,) 
รองลงมาคือ ข้อท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพการท างานของท่านที่ท างานร่วมกับชุมชน มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.77, =.423) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อท่านมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง(=3.61, 

=.491)  
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 สมมติฐานว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ธุรการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
แตกต่างกัน 

 สมมติฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างต่างกัน จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต่างกัน 
 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีต่อ 
 คุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ 

 

   t Sig 
  1)  ชาย 3.57 0.789 950 0.346 
  2)  หญิง 3.60 0.106   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีต่อ 
 คุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามการศึกษา 

 

   t Sig 
  1)  ปริญญาตรี 3.59 0.099 647 0.520 
  2)  ปริญญาโท 3.56 0.118   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามการศึกษา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีต่อ 
 คุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 2  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
                t Sig 

1) น้อยกว่า  0-5 ปี       3.56 .094 1.754 .085 
2) 6 ปีขึ้นไป               3.61 .099   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การด าเนินการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบคุณภาพชีวิต
การท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 2และเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการวิจัยครั้งนี้ใช้
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็น
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) จ านวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ 

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 6 
ปีขึ้นไป 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เป็นดังนี้  
  2.1 คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมพบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ การพัฒนาความสามารถของบุคคล รองลงมาคือด้านประชาธิปไตยในการท างาน ด้านประชาธิปไตย
ในการท างาน ด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ  
ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  ด้านการบูรณาการด้านสังคม ซึ่งมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านจังหวะชีวิต ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้  
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 2.1.1 ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อผู้บริหารมีความยุติธรรมในการ
พิจารณาให้รางวัลตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ข้อค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อเงินเดือนที่ท่านได้รับสอดคล้องกับความสามารถวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.1.2 ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ โดยภาพรวมพบว่า 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อโรงเรียนของ
ท่านมีความสะอาด มีความปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ข้อสถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อโรงเรียนของท่านมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ท างานและการจัดวางของใช้
อย่างมีระเบียบช่วยให้ท างานสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.1.3 ด้านการบูรณาการด้านสังคม โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อท่านมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะในการท างานของตนเองได้อย่างเต็มที่  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ข้อท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ข้อผลงานของท่านนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
 2.1.4 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อท่านมีความเชื่อมั่นว่า
การปฏิบัติงานในหน้าที่จะมีความก้าวหน้าในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ข้อท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อท่านได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.1.5 ด้านประชาธิปไตยในการท างาน โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อท่านมีความพอใจในการ
ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานภายในโรงเรียนของท่าน และท่านได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือ
จากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ข้อท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนอยู่เสมอ และบรรยากาศในการท างานในโรงเรียนมีความเป็นกันเอง อบอุ่น และ
เอ้ืออาทรต่อกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อท่านมีโอกาสใช้
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ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือช่วยเหลือสังคม  และท่านได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในทุกระดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.1.6 ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยภาพรวมพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงานของท่านให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่มีผล
ต่อการปฏิบัติงาน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ข้อท่านสามารถปรึกษาปัญหาส่วนตัว
กับเพ่ือนร่วมงานได้ และโรงเรียนมีแบบแผนและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านเลือกวิธีการปฏิบัติงาน
อย่างเสรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2.1.7 ด้านจังหวะชีวิต โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อท่านมีเวลาเพียงพอที่จะท างานอดิเรก
หลังจากปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาคือ ข้อท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับ
การพักผ่อน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงานของท่าน และช่วงเวลาที่ว่างจากการปฏิบัติงานในแต่ละวันมีความเหมาะสมและสมดุลกัน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.1.8 ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยภาพรวมพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อโรงเรียนของ
ท่านมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และโรงเรียนมีความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือให้บริการแก่สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
รองลงมาคือ ข้อท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพการท างานของท่านที่ท างานร่วมกับชุมชน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 14  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ที ่ ข้อมูลทั่วไป 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 
ตามสมติฐาน 

1 เพศ  / 
2 ระดับการศึกษา  / 
3 ประสบการณ์ในการท างาน  / 

 

    
 จากตารางที่ 14 พบว่าข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นงานบริการ และอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
สนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนด าเนินไปโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคเกิดความคล่องตัวในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องประสานงานกับบุคคลหลายๆ ฝ่ายจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีทักษะ มนุษยสัมพันธ์ และความอดทนในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสิ่งที่ต้องยึดถือใน
การบริหารงานธุรการ  อันได้แก่การให้การบริการอย่างมีระบบ รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ซึ่งต้องกระท าด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้มีการควบคุมดูแล  และจูงใจให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจ้าหน้าที่ธุรการจึงต้องมีชีวิตที่ดีในการ
ท างาน ของแต่ละบุคคลและรวมถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างานด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ บลูสโตน 
(Bluestone) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงาน
ได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสนใจและ
แก้ไขปัญหาส าคัญขององค์กร จึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขานั่นคือหมายความ
รวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้ประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้
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สมาชิกขององค์กรในทุกระดับได้น าเอาสติปัญญาความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืน ๆ มาใช้
ในการท างาน ย่อมท าให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูงซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
และพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์กรขื้น เช่น การขาดงานลดลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 
ความคับข้องใจลดลง เช่นเดียวกับ เคลล์ (Kell) ได้ศึกษามโนทัศน์ของครูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ในโรงเรียนศึกษาเอกชนคาทอลิก 16 แห่ง ในสังฆมณฑลวอชิงตัน พบว่าตัวแปรที่ส าคัญ 4 ตัว 
ที่ตอ้งค านึงถึง  คือ บรรยากาศองค์กร แบบของผู้น า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และความพึงพอใจ
ในการท างาน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เครท และ โรสเซนวิง (Kast and Rosenzwing) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานจะกระตุ้นให้เกิดความสบายใจ ท าให้บุคคลเกิดความสนุก มี
ความสุขใน การท างาน สภาพแวดล้อมจึงน่าจะมีผลต่อคุณภาพของงาน และได้ศึกษาอีกด้วยว่า 
บุคคลที่มี สถานภาพสมรส คู่จะได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากใจซึ่งกันและกันช่วยกันตัดสินใจแก่
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดและความเบื่อหน่ายในการท างาน ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของ 
คุณภาพชีวิตการท างาน เช่นเดียวกับ พจนีย์ โรจน์วราวัตร ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ใน
ภาพรวมพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ระดับปานกลาง และสามารถเรียงล าดับด้านที่มีคุณภาพชีวิต
สูงสุดจนถึงต่ าสุด คือ ด้านความเป็นประโยชน์สังคมของงาน ด้านบูรณาการทางสังคม และการอยู่
ร่วมกันในสังคม ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการงาน ด้านเวลาการท างานกับชีวิตส่วนตัว
ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานและสุดท้ายคือ 
ด้านโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของพนักงาน ในขณะที่ ณพงศ์ธร ชูศรี ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของ 
บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมี
คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง และในขณะเดียวกันประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ พนักงานมีการปฏิบัติงานที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ในสายงานที่ปฏิบัติอยู่
และได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างมีอิสระเต็มที่ ท าให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับสูง 
ส่วนตัวแปรที่ไม่สัมพันธ์กัน คือ ค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสิ่งแวดล้อม
ในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับแรก ที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าหน้าที่มี
ความภาคภูมิใจในอาชีพการท างานที่ท างานร่วมกับชุมชนรอบโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนมีความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรอืให้บริการแก่สังคมอยู่เสมอโดยมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึงท าให้มีผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ดังที่
ฮิวส์ และคัมมิ่งส์ (Hues & Cumming)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของตัวก าหนดคุณภาพชีวิตของการ
ท างานว่า การบูรณาการทางสังคม ช่วยเหลือชุมชนนั้น การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตนประสบ
ผลส าเร็จและรู้สึกว่ามีคุณค่าซึ่งจะมีผลให้บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระและรู้สึกว่าชุมชนและสังคมมี
ความส าคัญและให้ความส าคัญต่อตน กล้าเปิดเผยตนต่อสาธารณชน มีความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งแยก
ชนชั้นภายในองค์กรและมีความรู้ว่าองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมท าให้มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน และพึงพอใจต่องานที่ท าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาวัณย์ สกุลสุข ได้ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ด้านสภาพการ
ปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์การ และด้าน
ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับ ณพงศ์ธร ชูศรี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการท างานกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท ทศท. 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับสูง และในขณะเดียวกันประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงานในภาพรวมมี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่จะไม่มีความก้าวหน้าในการท างาน จึงขาดความพอใจในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน
ภายในโรงเรียน การปฏิบัติงานไม่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งและความรับผิดชอบเนื่องจากเป็นอัตราจ้าง
ยังไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ ท าให้เกิดความวิตกกังวล มีความรู้สึกกลัวที่จะถูกปลดออก ไล่ออก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุข ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  
ด้านสิทธิส่วนบุคคล และด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวอยู่ใน
ระดับน้อย เช่นเดียวกับ วิคสตรอม (Wickstrom) ได้ท าการวิจัยเพื่อหาระดับและสิ่งที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างานของครู และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้กับอายุ  เพศ  
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ระดับชั้นที่สอน และต าแหน่งหน้าที่ ผลของการวิจัยพบว่า สิ่งที่
ท าให้ครูเกิดความพึงพอใจสูงสุด 4 ประการ ได้แก่ ความรู้สึกได้รับความส าเร็จ ลักษณะงานที่ท า
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา และความรับผิดชอบ ส่วนสิ่งที่ท าให้ครูเกิดความไม่พึงพอใจ
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สูงสุด 4 ประการ ได้แก่การไม่ประสบความส าเร็จ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน และ
ผลงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตครู 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามเพศ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนจ าเป็นต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งจะเป็น
แหล่งที่มาของความพอใจงานอย่างหนึ่งด้วย อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่างและเสียง 
ตารางเวลาการท างาน ความสะอาดของสถานที่ท างานและเครื่องมือที่เพียงพอ ดังที่ บลูสโตน 
(Bluestone) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงาน
ได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาส าคัญขององค์กร จึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือหมายความ
รวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้ประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้
สมาชิกขององค์กรในทุกระดับได้น าเอาสติปัญญาความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืน ๆ มาใช้
ในการท างาน ย่อมท าให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและ
พฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์กรขื้น เช่น การขาดงานลดลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ความคับข้องใจ
ลดลง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พานากอส (Panagos) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการท างาน
และสิ่งที่น่าสนใจในการด ารงชีวิตของผู้บริหารการศึกษา 280 คน ในเขตทะเลทรายภาคตะวันออก
ของสหรัฐอเมริกากับศึกษาธิการ ผู้ช่วยศึกษาธิการ อาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ องค์ประกอบที่
ศึกษาได้แก่ลักษณะงานทั่วไป ลักษณะงานที่ท า เพ่ือนร่วมงาน เงินเดือนและโอกาสที่จะได้รับการเลื่อน
ต าแหน่ง พบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เช่นเดียวกับ สมโภช นิลชื่น ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : 
ศึกษากรณีบริษัท แม็กซิม อินทริเกีดเด้ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน คือ อายุงาน โดยผู้ที่มีอายุงานน้อยมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานสูงกว่าผู้ที่มีอายุงานมาก ส่วนตัวแปร อายุ การศึกษา รายได้ และสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ไม่พบว่ามีความสันพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างาน ในขณะที่ ธวัชชัย สิงห์เขียว ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน กรณีศึกษาพนักงานบริษัท 
โอเลฟินส์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน และ
รายได้แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านการศึกษาและ
สถานภาพสมรสของพนักงานที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับโศรยา วงศ์วิริยะสิทธิ์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน การกับความผูกพัน
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ต่อองค์การของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษัท การบินไทยจ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า พนักงานที่มีอายุและรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานในองค์การแตกต่างกันมีความผูกพันโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้ข้อมูลย้อนกลับ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมผู้บริหารมี
ความยุติธรรมในการพิจารณาให้รางวัลตอบแทนอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญต่อการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินเพ่ือความยุติธรรม 
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีคุณภาพการ
ท างานอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับความ
มั่นคงในการท างานของเจ้าหน้าที่ โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานในหน้าที่จะมีความก้าวหน้า
ในการท างาน 
 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ในส่วนของการฝึกอบรมและสัมมนาที่จัดขึ้น
ในโรงเรียนควรให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
 4. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการพิจารณาให้รางวัลตอบแทน
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญกับการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมในการ
ท างาน 
 5. จากผลการวิจัยที่พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ด้าน
จังหวะชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้บริหารควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับการท างาน มีเวลาพักผ่อน 
เพราะถ้าโรงเรียนให้เจ้าหน้าที่ท างานหนักมากเกินไปอาจท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพได้ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และเพ่ือให้งานวิจัยนี้มีประโยชน์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอ
ให้มีการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
 2. ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพในโรงเรียน 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

1. โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 
2. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (ม้า)  
3. โรงเรียนวัดสวนแตง 
4. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
5. โรงเรียนวัดตปะโยคาราม   
6. โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  
7. โรงเรียนบ้านรางทอง 
8. โรงเรียนวัดช่องลม 
9. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  
10. โรงเรียนวัดจ าปี  
11. โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม  
12. โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 
13. โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 
14. โรงเรียนวัดบางใหญ่ 
15. โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
16. โรงเรียนบ้านหนองขาม  
17. โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า  
18. โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
19. โรงเรียนวัดสุขเกษม  
20. โรงเรียนวัดเสาธงทอง 
21. โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 
22. โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 
23. โรงเรียนวัดอุทุมพราราม  
24. โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี  
25. โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 
26. โรงเรียนวัดดอนกลาง  
27. โรงเรียนบ้านคลองชะอม  
28. โรงเรียนวัดคลองโมง 
29. โรงเรียนวัดวังพระนอน  
30. โรงเรียนกฤษณา 
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ภาคผนวก  ค 
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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Reliability 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 57 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.866 50 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

b1.1 3.70 .462 57 

b1.2 3.68 .469 57 

b1.3 3.54 .537 57 

b1.4 3.63 .555 57 

b1.5 3.67 .476 57 

b1.6 3.74 .483 57 

b1.7 3.72 .453 57 

b2.8 3.67 .546 57 

b2.9 3.79 .411 57 

b2.10 3.81 .398 57 

b2.11 3.60 .495 57 

b2.12 3.70 .499 57 

b2.13 3.70 .499 57 

b3.14 4.25 .714 57 

b3.15 3.98 .767 57 

b3.16 3.82 .947 57 

b3.17 4.02 .767 57 

b3.18 3.77 .964 57 

b3.19 3.89 .900 57 

b3.20 4.11 .859 57 

b4.21 2.58 .498 57 

b4.22 2.65 .481 57 

b4.23 2.51 .504 57 
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b4.24 2.77 .423 57 

b4.25 2.60 .593 57 

b4.26 2.68 .469 57 

b5.27 3.60 .495 57 

b5.28 3.74 .518 57 

b5.29 3.67 .512 57 

b5.30 3.74 .444 57 

b5.31 3.67 .476 57 

b5.32 3.60 .495 57 

b6.33 3.82 .384 57 

b6.34 3.79 .411 57 

b6.35 3.70 .462 57 

b6.36 3.72 .453 57 

b6.37 3.68 .469 57 

b6.38 3.91 .391 57 

b6.39 3.82 .384 57 

b6.40 3.74 .483 57 

b7.41 2.77 .423 57 

b7.42 2.79 .411 57 

b7.43 2.74 .552 57 

b7.44 2.75 .434 57 

b7.45 2.75 .434 57 

b7.46 2.88 .466 57 

b8.47 3.84 .368 57 

b8.48 3.77 .423 57 

b8.49 3.84 .368 57 

b8.50 3.61 .491 57 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1.1 171.82 26.933 -.104 .880 

b1.2 171.84 25.885 .113 .858 

b1.3 171.98 26.089 .049 .865 

b1.4 171.89 26.167 .030 .868 

b1.5 171.86 25.909 .106 .859 

b1.6 171.79 26.991 -.115 .882 

b1.7 171.81 27.194 -.159 .885 

b2.8 171.86 24.051 .429 .819 

b2.9 171.74 26.090 .092 .861 

b2.10 171.72 25.491 .248 .847 

b2.11 171.93 25.995 .081 .862 

b2.12 171.82 25.433 .192 .850 

b2.13 171.82 25.397 .199 .849 

b3.14 171.28 24.063 .296 .828 

b3.15 171.54 23.610 .328 .820 

b3.16 171.70 21.213 .520 .867 

b3.17 171.51 23.040 .410 .805 

b3.18 171.75 21.903 .423 .789 

b3.19 171.63 22.487 .392 .800 

b3.20 171.42 23.427 .298 .822 

b4.21 172.95 25.944 .090 .861 

b4.22 172.88 27.145 -.146 .885 

b4.23 173.02 27.232 -.159 .888 

b4.24 172.75 26.689 -.051 .874 

b4.25 172.93 25.674 .103 .859 

b4.26 172.84 26.778 -.072 .877 

b5.27 171.93 27.031 -.122 .883 

b5.28 171.79 26.633 -.048 .876 

b5.29 171.86 26.123 .050 .865 

b5.30 171.79 26.776 -.071 .876 

b5.31 171.86 26.087 .069 .863 

b5.32 171.93 26.424 -.004 .871 

b6.33 171.70 26.034 .119 .859 

b6.34 171.74 25.947 .127 .858 

b6.35 171.82 27.147 -.148 .884 

b6.36 171.81 28.337 -.393 .807 
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b6.37 171.84 25.564 .182 .851 

b6.38 171.61 25.848 .162 .855 

b6.39 171.70 26.784 -.072 .875 

b6.40 171.79 25.098 .272 .841 

b7.41 172.75 27.474 -.227 .889 

b7.42 172.74 28.233 -.402 .803 

b7.43 172.79 26.276 .012 .870 

b7.44 172.77 26.072 .087 .861 

b7.45 172.77 26.822 -.081 .877 

b7.46 172.65 26.982 -.114 .881 

b8.47 171.68 25.827 .183 .854 

b8.48 171.75 25.796 .156 .855 

b8.49 171.68 26.363 .039 .865 

b8.50 171.91 27.010 -.118 .883 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

175.53 26.647 5.162 50 

 
Frequency Table 
 sex 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

male 15 26.3 26.3 26.3 

female 42 73.7 73.7 100.0 

Total 57 100.0 100.0  
 edu 

 

วุฒิการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ปริญญาตรี 52 91.2 91.2 91.2 

ปริญญาโท 5 8.8 8.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0  
 exper 
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ประสบการณ์ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

นอ้ยกว่า  0-5 ปี 20 35.1 35.1 35.1 

6 ปีข้ึนไป 37 64.9 64.9 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

sum_1 57 3.14 4.00 3.67 .226 

sum_2 57 3.17 4.17 3.71 .239 

sum_3 57 2.71 5.00 3.98 .562 

sum_4 57 2.17 3.00 2.63 .183 

sum_5 57 3.17 4.17 3.67 .220 

sum_6 57 3.25 4.00 3.77 .164 

sum_7 57 2.33 3.17 2.78 .189 

sum_8 57 3.50 4.00 3.77 .188 

total 57 3.37 3.80 3.59 .100 

Valid N (listwise) 57     

 

 

 
  
 
  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1.1 57 3 4 3.70 .462 

b1.2 57 3 4 3.68 .469 

b1.3 57 2 4 3.54 .537 

b1.4 57 3 5 3.63 .555 

b1.5 57 3 4 3.67 .476 

b1.6 57 3 5 3.74 .483 

b1.7 57 3 4 3.72 .453 

b2.8 57 2 5 3.67 .546 

b2.9 57 3 4 3.79 .411 

b2.10 57 3 4 3.81 .398 

b2.11 57 3 4 3.60 .495 

b2.12 57 3 5 3.70 .499 

b2.13 57 3 5 3.70 .499 
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b3.14 57 3 5 4.25 .714 

b3.15 57 2 5 3.98 .767 

b3.16 57 2 5 3.82 .947 

b3.17 57 3 5 4.02 .767 

b3.18 57 1 5 3.77 .964 

b3.19 57 2 5 3.89 .900 

b3.20 57 2 5 4.11 .859 

b4.21 57 2 3 2.58 .498 

b4.22 57 2 3 2.65 .481 

b4.23 57 2 3 2.51 .504 

b4.24 57 2 3 2.77 .423 

b4.25 57 2 5 2.60 .593 

b4.26 57 2 3 2.68 .469 

b5.27 57 3 4 3.60 .495 

b5.28 57 3 5 3.74 .518 

b5.29 57 3 5 3.67 .512 

b5.30 57 3 4 3.74 .444 

b5.31 57 3 4 3.67 .476 

b5.32 57 3 4 3.60 .495 

b6.33 57 3 4 3.82 .384 

b6.34 57 3 4 3.79 .411 

b6.35 57 3 4 3.70 .462 

b6.36 57 3 4 3.72 .453 

b6.37 57 3 4 3.68 .469 

b6.38 57 3 5 3.91 .391 

b6.39 57 3 4 3.82 .384 

b6.40 57 3 5 3.74 .483 

b7.41 57 2 3 2.77 .423 

b7.42 57 2 3 2.79 .411 

b7.43 57 2 5 2.74 .552 

b7.44 57 2 3 2.75 .434 

b7.45 57 2 3 2.75 .434 

b7.46 57 2 5 2.88 .466 

b8.47 57 3 4 3.84 .368 

b8.48 57 3 4 3.77 .423 

b8.49 57 3 4 3.84 .368 

b8.50 57 3 4 3.61 .491 

Valid N (listwise) 57     
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1. จ าแนกตามเพศ 

 

Group Statistics 

 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total 
male 15 3.5679 .07876 .02034 

female 42 3.5964 .10606 .01636 
 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

total 

Equal 

variances 

assumed 

1.895 .174 -.950 55 .346 -.02851 .03002 -.08868 .03166 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1.092 
33.242 .283 -.02851 .02610 -.08160 .02458 
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2. จ าแนกตามการศึกษา 
 

 

Group Statistics 

 วุฒิการศึกษา N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total 
ปริญญาตรี 52 3.5915 .09876 .01370 

ปริญญาโท 5 3.5612 .11768 .05263 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

total 

Equal 

variances 

assumed 

.371 .545 .647 55 .520 .03036 .04694 -.06371 .12443 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.558 4.558 .603 .03036 .05438 -.11360 .17432 
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3. จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

 

Group Statistics  ประสบการณ์ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total 
นอ้ยกว่า  0-5 ปี 20 3.5579 .09406 .02103 

6 ปีข้ึนไป 37 3.6056 .09992 .01643 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

total 

Equal 

variances 

assumed 

.136 .714 
-

1.754 
55 .085 -.04766 .02718 -.10213 .00681 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1.786 
41.166 .081 -.04766 .02669 -.10155 .00622 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

รายช่ือโรงเรียนที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. โรงเรียนวัดทุ่งเข็น      
2. โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 
3. โรงเรียนบ้านหนองจิก      
4. โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 
5. โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า      
6. โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) 
7. โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์      
8. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู 
9. โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง      
10. โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 
11. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์      
12. โรงเรียนบ้านประทุนทอง 
13. โรงเรียนวัดบางบอน      
14. โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 
15. โรงเรียนวัดใหม่บ ารุงธรรม     
16. โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)  
17. โรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุวรรณวิทยา)     
18. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว 
19. โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์      
20. โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 
21. โรงเรียนวัดหนองพันเทา      
22. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
23. โรงเรียนวัดพรสวรรค์      
24. โรงเรียนวัดหัวกลับ 
25. โรงเรียนบ้านหนองกระดี่      
26. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 
27. โรงเรียนวัดธัญญวาร ี      
28. โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 
29. โรงเรียนวัดหนองหลอด      
30. โรงเรียนบ้านหนองแขม 
31. โรงเรียนบ้านบ่อส าราญ      
32. โรงเรียนบ้านนเรศ 
33. โรงเรียนบ้านยมเบือ      
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รายช่ือโรงเรียนที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

34. โรงเรียนบ้านสระกระโจม 
35. โรงเรียนบ้านทะเลบก      
36. โรงเรียนวัดหนองแจง 
37. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม      
38. โรงเรียนวัดเขาพระ 
39. โรงเรียนวัดหนองตาสาม      
40. โรงเรียนวัดยางยี่แส 
41. โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ      
42. โรงเรียนวัดบ่อคู่ 
43. โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร      
44. โรงเรียนวัดคลองตัน 
45. โรงเรียนวัดสระพังลาน      
46. โรงเรียนวัดดอนสุโข 
47. โรงเรียนวัดโภคาราม      
48. โรงเรียนบ้านห้วยหิน 
49. โรงเรียนวัดจ าปา       
50. โรงเรียนบ้านเขาก าแพง 
51. โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว      
52. โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 
53. โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง      
54. โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 
55. โรงเรียนบ้านสระบัวทอง      
56. โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 
57. โรงเรียนบ้านหัวท านบ 
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ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
 4. แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งค าตอบจากแบบสอบถาม
นี้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ 
ทั้งสิ้น  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่อง    หน้าข้อความที่เก่ียวกับท่านและในส่วนของต าแหน่ง 

หน้าที่ โปรดพิจารณา ดังนี้ 
 
1. เพศ 
  1. ชาย   2. หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษา 
  1. ปริญญาตรี   1. ปริญญาโท   
 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
  1. น้อยกว่า  0-5 ปี 
  2. 6 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ให้ท่านพิจารณาและประเมินผลความคิดเห็นของท่านกับข้อความข้างล่าง 
 กรุณาท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องว่างทางด้านขวามือตรงกับความจริงของท่านมากท่ีสุด 
 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ระดับคุณภาพชีวิตการท างานเท่ากับ 5 
 เห็นด้วย   ระดับคุณภาพชีวิตการท างานเท่ากับ 4 
 ไม่แน่ใจ   ระดับคุณภาพชีวิตการท างานเท่ากับ 3 
 ไม่เห็นด้วย  ระดับคุณภาพชีวิตการท างานเท่ากับ 2 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคุณภาพชีวิตการท างานเท่ากับ 1 
 

ข้อ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 
1 ท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตามภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
     

2 ท่านมีความพอใจกับสวัสดิการต่างๆที่โรงเรียนจัดสรรให้มีความ
เหมาะสม 

     

3 เงินเดือนที่ท่านได้รับสอดคล้องกับความสามารถวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการท างาน 

     

4 ค่าปฏิบัติงานที่ท่านได้รับในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว      
5 ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ผู้ร่วมวิชาชีพที่มีลักษณะงานคล้ายๆกันในโรงเรียนอ่ืน 
     

6 ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการพิจารณาให้รางวัลตอบแทน      

7 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
 
8 

โรงเรียนของท่านมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน
อย่างเพียงพอและมีความเหมาะสมในการท างานอีกท้ังมีระดับ
ความสว่างของแสงเพียงพอต่อการท างาน 

     

9 สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการท างาน      
10 โรงเรียนของท่านมีความสะอาดมีความปลอดโปร่งและอากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก 
     

11 โรงเรียนของท่านมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ท างานและ 
การจัดวางของใช้อย่างมีระเบียบช่วยให้ท างานสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

     

12 โรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและจัดสถานที่
การท างานที่เหมาะสม 

     

13 โรงเรียนของท่านมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม  
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

     

 การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
14 ท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน

ของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
     

15 ท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมได้จากการ
สนับสนุนของโรงเรียนโดยให้ขอทุนการศึกษาต่อ 

     

16 การฝึกอบรมและสัมมนาที่จัดขึ้นในโรงเรียนของท่านมี 
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการท างานของท่าน 

     

17 ท่านรู้สึกว่าความรู้ความสามารถของท่านนั้นไม่เพียงพอกับงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ 

     

18 ผลงานของท่านนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน      

19 ท่านมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
20 ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงาน      



117 
 

 
 

 
  

ข้อ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 

21 ท่านมีความพอใจในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานภายใน
โรงเรียนของท่าน 

     

22 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอยู่เสมอ      
23 ท่านได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน

เป็นอย่างดี 
     

24 ท่านมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานในหน้าที่จะมีความก้าวหน้า
ในการท างาน 

     

25 ท่านมีความมั่นใจในการท างานไม่มีความรู้สึกท่ีจะถูกปลอดออก
ไล่ออก 

     

26 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น      
 การบูรณาการด้านสังคม 

27 ท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน
เพ่ือช่วยเหลือสังคม 

     

28 ท่านมีความพอใจในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานภายใน
โรงเรียนของท่าน 

     

29 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยู่เสมอ      

30 ท่านได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน
เป็นอย่างดี 

     

31 บรรยากาศในการท างานในโรงเรียนมีความเป็นกันเอง อบอุ่น 
และเอ้ืออาทรต่อกัน 

     

32 ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานใน
ทุกระดับ 
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ข้อ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ประชาธิปไตยในการท างาน 

33 ท่านสามารถปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับเพ่ือนร่วมงานได้      
34 ท่านได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน 

เป็นอย่างดี 
     

 
35 

ผู้บริหารของท่านให้ความเสมอภาคในการท างานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

36 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการท างานอย่างอิสระ 
และเต็มที่ 

     

37 ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านเลือกวิธีการปฏิบัติงาน 
อย่างเสรี 

     

38 ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานของท่านให้ความเคารพในสิทธิ 
ส่วนบุคคลโดยไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่มีผลต่อ 
การปฏิบัติงาน 

     

39 โรงเรียนมีแบบแผนและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน      

40 ผู้บริหารให้การเคารพในสิทธิของเจ้าหน้าที่ธุรการ      

 จังหวะชีวิต 

41 โรงเรียนของท่านให้เจ้าหน้าที่และครูท างานหนักมากเกินจน
เกิดปัญหาครอบครัวเนื่องจากไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับ
ครอบครัวได้ 

     

42 ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน      
43 ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของท่านและช่วงเวลาที่ว่างจากการ

ปฏิบัติงานในแต่ละวันมีความเหมาะสมและสมดุลกัน 
     

44 ท่านไม่มีเวลาส่วนตัวในระหว่างปฏิบัติงานในโรงเรียน      
45 ท่านมีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัวเสมอในวันหยุด      
46 ท่านมีเวลาเพียงพอที่จะท างานอดิเรกหลังจากปฏิบัติงาน      
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ข้อ 

 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 
47 โรงเรียนของท่านมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพ 
     

48 ท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพการท างานของท่านที่ท างาน
ร่วมกับชุมชน 

     

49 โรงเรียนมีความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ หรือให้บริการแก่สังคม 

     

50 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 

     

 
 
 

 
 
 
 
 

  



120 
 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 
 

ชื่อ–สกุล  นางสาวกาญจนพรรณ  ทองไหลรวม 
ที่อยู่   30 หมู่ 8 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190 

สถานที่ท างาน  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง หมู่ 7 ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอสองพ่ีน้อง 
   จังหวัดสุพรรณบุรี 72190 
 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวัดนครปฐม  

พ.ศ. 2550  ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.2554 – 2557 ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

   ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2557 - 2558 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียอาทรสังขะวัฒนะ ๒ วัดวังตะกู 
   ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหัวโพธิ ์
   ต าบลหัวโพธิ์  อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2559  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดรางกร่าง 

   ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2560   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 

   ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



