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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปุทมธานี เพื่อเปนการเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูใหดียิ่งข้ึน ตลอดจนเปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในสวนของครูประชากรคือ
ผูปฏิบัติงานสอนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยไดแบบสอบถามท่ี
สมบูรณท้ังหมด 70 ชุด  แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหและประมวลผลโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา One Way ANOVA และไดความเช่ือม่ัน เทากับ 0.05 

ผลการวิ เคราะหระดับคุณภาพในการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีพบวาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
อยูในระดับมาก 

พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละดานพบวา  คุณภาพชีวิตการทํางานดาน
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานการบูรณาการ
ทางสังคม ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล ดานความเก่ียวของ
สัมพันธกับสังคม ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ลองลงมาตามลําดับ ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยท้ัง 
8 องคประกอบ พบวา คุณภาพดานความสมดุลในการดํารงชีวิตมีคะแนนเฉล่ียนอยสุด แสดงใหเห็น
วาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีความรูสึกวางานในหนวยงานท่ีตน
ปฏิบัติงานอยูนั้นยังกระทบกับชีวิตประจําวันอยูบาง 
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ABTRACT 
 

This study aimed at studying the work life quality of teachers at Nawaminthrachinuthit 
Suankularb Witthayalai Prathumthani School and providing guidelines for the development of a 
better work life quality of the teachers as well as being of usefulness in increasing work efficiency 
at Nawaminthrachinuthit Suankularb Witthayalai Prathumthani School. The population was 
teachers, and the research instrument used to collect the data was questionnaires.  The 70 sets of 
the completed questionnaires were returned and used for data analysis and processing by the 
computer software.  The statistics used were percentage, mean, standard deviation, and One-way 
ANOVA. 

The findings showed that the work life quality of teachers at Nawaminthrachinuthit 
Suankularb Witthayalai Prathumthani School was at a high level.  Further analyses of each aspect 
revealed that the work life quality in terms of the safe and healthy environment was at the highest 
level, followed by social integration, adequate and fair compensation, opportunities for self-
development, career advancement and security, personal right preservation, social relationship, 
and a living balance, respectively.  The findings of the eight aspects displayed that the quality of 
living balance received the least mean score, which showed that the teachers at 
Nawaminthrachinuthit Suankularb Witthayalai Prathumthani School felt that their work 
somewhat affected their daily life. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคล
หลายทาน ซ่ึงมิอาจจะนํามากลาวไดท้ังหมด ซ่ึงผูมีพระคุณทานแรกท่ีผูศึกษาใครขอกราบพระคุณ
คือทานอาจารยโชติ แยมแสง อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาสารนิพนธท่ีคอยไดใหความรู คําแนะนํา
ตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตางๆ ทานท่ีสอง คือรองศาสตราจารยกลา ทองขาว ท่ีสอนระเบียบ
และวิธีการทําวิจัยพรอมท้ังแนะนําหลักการและกระบวนการวิจัยท่ีถูกตอง นอกจากนี้ ผูศึกษาใคร
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยพิศศรี กมลเวชช อาจารยสุรวี ศุนาลัย และ คุณครู สุธรรม  
ทองแสง ท่ีสละเวลาอันมีคามาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามพรอมท้ัง ใหคําแนะนํา
ตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตางๆ รวมท้ังผูอํานวยการและคณะครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ท่ีเอ้ือตอการใหขอมูลในการคนควา และตอบแบบสอบถาม ท่ีขาด
ไมไดคือศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน อาจารย ดร.พิมพใจ ภิบาลสุข ท่ีสละเวลาอันมีคามา
เปนกรรมการสอบในคร้ังน้ี  

และขอขอบคุณนางสาวกิตติภา หิมพานต และคุณนองรัก แซแต ท่ีชวยผูวิจัยเขาไปขอ
เก็บขอมูลและมีสวนชวยในการรวบรวมขอมูลใหผูศึกษาจนครบ ตลอดจนการติดตอประสานงาน
กับอาจารยใหในกรณีท่ีผูศึกษาไมสามารถเขาไปพบอาจารยท่ีปรึกษาได และขอขอบพระคุณบิดา 
และญาติๆท่ีอยูเบ้ืองหลังในความสําเร็จท่ีไดใหความชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจ ตลอดมา 
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1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั.......................................................................................... 3 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life หรือ QWL) ไดกําเนิดและแพรหลายใน
ประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในแถบประเทศยุโรปและในประเทศ
ญ่ีปุน ในชวงปลายศตวรรษท่ี 21 โดยเปนการศึกษาที่สืบเนื่องมาจากปญหาดานแรงงาน อันเปนผล
มาจากการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนเร่ืองของ
การแกไขปญหาแรงงานใหผูทํางานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน เปนเร่ืองท่ีแตละองคการใด 
จะตองนิยามใหสอดคลองกับภูมิหลังทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศนั้นๆ  
การปรับปรุงเปนคุณภาพชีวิตการทํางานวิธีหนึ่งในการพัฒนาองคการ ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงกับผูปฏิบัติงานในองคการท่ีผูบริหารควรใหความสนใจ และเอาใจใสบุคลากร
ในองคการถือวาเปนทรัพยากรอันสําคัญยิ่งท่ีองคการมีอยู การสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน 
จึงเปนส่ิงท่ีจะชวยใหผูปฏิบัติงานไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหองคการ
สามารถดําเนินกิจกรมและบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว (นงลักษณ  เพิ่มชาติ 2551 :8-9) 

ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนาใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการพัฒนาคน การจัดการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545-2549 ) มุงใหการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพราะคนเปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารจัดการเพราะคนเปนผูใชปจจัยตางๆ และคนเปนผูทําให
การบริหารสําเร็จตามเปาหมายองคการอยางมีประสิทธิภาพ คนท่ีมีคุณภาพจึงเปรียบเหมือนกุญแจ
ดอกสําคัญ ท่ีจะไขไปสูความสําเร็จขององคการ (ฝายบุคคลบริษัทเชลลแหงประเทศไทยจํากัด    
อางถึงใน อารี สังขศิลปชัย 2548: 1) 

ผูวิจัยเห็นวาการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูงในดาน
ตางๆ ในขณะเดียวกันครูก็ไดรับการคาดหวังในบทบาทท่ีจะผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน 
การสงเสริมคุณภาพของผูเรียน และมีสวนรวมในการจัดการการศึกษาในสถาบันการศึกษามากข้ึน 
การจะใหครูมีสวนรวมผลักดันการศึกษาของประเทศใหดีข้ึนนั้น ควรมุงใหความสําคัญใน 
การพัฒนาครูมากข้ึน การใหความสําคัญกับครูดังกลาวนี้ในดานดีเทากับเปนการเพิ่มคุณภาพของครู 
เพื่อสงเสริมใหครูมีขวัญ และกําลังใจ ในการประกอบอาชีพ ผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษา
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินู-
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณการสอน
(เฉพาะสถานศึกษานี้) อัตราเงินเดือน  รายไดพิเศษตอเดือน และระดับวิทยฐานะ 

 
1.3 ขอบเขตในการวิจัย 

1.3.1 ดานประชากร และพ้ืนท่ี 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ คือขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

สวนกหุลาบวทิยาลัย ปทุมธานี จํานวน 90 คน 
1.3.2 ดานเนื้อหา 

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณการสอน (เฉพาะสถานศึกษานี้) อัตราเงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และระดับ 
วิทยฐานะ 

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานของ ตามแนวคิดของริชารด อี วอลตัน 
(Richard E.Walton) ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญ ท่ีประกอบข้ึนเปน คุณภาพชีวิต 
การทํางาน ในหนังสือ Creteria for Quality of Working Life โดยแบงออกเปน 8 ประการดังนี้ (อาง
ถึงใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540: 23) ดังนี้ 

(1)  คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
(2)  สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 
(3)  โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
(4)  ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 
(5)  การบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน 
(6)  การรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 
(7)  ความสมดุลในการดํารงชีวิต 
(8)  ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
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1.4 สมมุติฐานของการวิจัย 
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ท่ีมีภูมิหลัง

ตางกัน โดยแยกเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการสอน อัตราเงินเดือน รายไดพิเศษ
ตอเดือน และระดับวิทยฐานะ ตางกันมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานตางกัน 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
 
   ตัวแปรตน                               ตัวแปรตาม 
         (independent  variable)                                  (dependent  variable) 

        
                
     
      
   
     
 
 
 
 
 

ภูมิหลัง 
     1. เพศ 
     2. อายุ 
     3. ระดับการศึกษา 
     4. ประสบการณการสอน 
     5. อัตราเงินเดือน 
     6. รายไดพิเศษตอเดือน 
     7. ระดับวทิยฐานะ  

7. 
8. 

โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 

ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 

การบูรณาการทางสังคม 

การรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล  

ความสมดุลในการดํารงชีวิต 

ความเกีย่วของสัมพันธกับสังคม 

3. 
4. 
5. 
6. 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียน 

นวมินทราชินทิูศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
1. 
2. 
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
1.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

1.6.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สามารถนําผลการวิจัยมาใช
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ได 

1.6.2 สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ สามารถนําผลการวิจัยมาเปนแนวทาง หรือประยุกตใชใน 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของหนวยงานของตนได 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
คุณภาพในการทํางาน หมายถึง ลักษณะการดําเนินชีวิตดานการทํางานซ่ึงวัดไดจาก

ความรูสึกของการรับรูของแตละคน ในเร่ืองตางๆ ท้ังในดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 
ประชาธิปไตยในองคกร ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวและลักษณะงานท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง รายไดประจํา เชน เงินเดือน หรือ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณของงานท่ีไดรับผิดชอบ เพียงพอกับรายจาย รวมท้ังสวัสดิการ
ตางๆ ท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดรับอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมถึงการไดรับการ
พิจารณาข้ึนเงินเดือน และการไดรับคาตอบแทนดวยความเปนธรรมและการไดรับความสะดวกใน
การอนุมัติสิทธิประโยชนตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

สภาพแวดลอมความปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ไมวาจะเปน สถานท่ีทํางานท่ีมีอากาศท่ีถายเทไดสะดวก เคร่ืองมืออุปกรณเคร่ืองใชมีอยาง
เพียงพอ และมีความเหมาะสมกับงาน ข้ันตอนในการทํางานมีความปลอดภัย และมีการบํารุงและ
ซอมแซมของใช อาคารเปนประจํา รวมทั้งลักษณะของสถานท่ีทํางานและลักษณะงานสงเสริมให
เกิดสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

โอกาสในการพัฒนาความสามารถ หมายถึง การเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีโอกาสไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถและไดพัฒนาทักษะความรูตางๆ  ในการปฏิบัติงาน  เชน  การได รับ 
การสนับสนุนและสงสงเสริมใหไดรับการฝกอบรม สามารถเสนอผลงานและแสดงความคิดท่ีริเร่ิม
สรางสรรคได การไดรับมอบหมายงานที่มีความสําคัญและมีความยาก มีการไปศึกษาดูงาน และมี
การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ  

ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง การมีโอกาสท่ีจะใชความรู
ความสามารถทําใหเกิดการไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน โดย
การสนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดรับการศึกษาตอ สนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดรับการเล่ือนข้ันเล่ือน
ตําแหนง ใหโอกาสเจาหนาท่ีไดทํางานท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบของงานมากข้ึน สามารถทํา
ใหเกิดความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ไดรับการพิจารณาความดีความชอบ รวมท้ังเกิดความ
ม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
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การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน หมายถึง การรูสึกวาตนเองมีคุณคาเปน
สวนหนึ่งของท่ีทํางาน การไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน
รวมงานดวยความจริงใจ สามารถรวมงานและพัฒนาความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูเสมอ  
การไดรับคําแนะนําใหคําปรึกษาในเร่ืองของการปฏิบัติงานจากหัวหนางาน รวมทั้งบรรยากาศใน
การทํางานท่ีดี ปราศจากอคติ 

การรักษาสิทธิสวนบุคคล หมายถึง การกําหนด กฎ ระเบียบ โดยมีการคํานึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพของเจาหนาท่ี การไดรับความเสมอภาคและยุติธรรมในการทํางาน สามารถมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการปฏิบัติงาน มีอิสระในการปฏิบัติงาน ไดรับเกียรติและเคารพ
ในสิทธิสวนบุคคล  

ความสมดุลในการดํารงชีวิต หมายถึง การแบงเวลาใหมีความเหมาะสมกับงาน สามารถ
มีเวลาเปนของตัวเอง ครอบครัว และสังคมมากข้ึน ในลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบไมสงผลใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ ภารกิจของงานไมกระทบตอการปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณงานกับเงินเดือนท่ีไดรับแลวมีความสมดุลกัน 

ความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม หมายถึง การไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่น 
สามารถติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกหนวยงาน โดยการมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานเพ่ือสาธารณประโยชน และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และพรอมท่ีจะ
ทําประโยชนใหแกสังคม 
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บทท่ี  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้ มุงศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมิน 

ทราชินูทิศ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาจากตํารา  เอกสาร  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ตามลําดับดังนี ้
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวิต 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการทํางาน 
2.3 ขอบขายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
2.4 บริบทของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย ปทุมธานี 
2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ทิพวัลย วรรณโชติผาเวช (2546: 10) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวาหมายถึง 

สถานภาพความเปนอยูในทางท่ีดี ท้ังในแงของสวนบุคคล ครอบครัว และชุมชน วามีความสมบูรณ
ท้ังรางกาย จิตใจท่ีมีคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตท่ีเปนประโยชนท้ังตนเอง สังคม มีการศึกษา มี
ครอบครัวดี มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม การมีมนุษยสัมพันธ การทํางานกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข การมีสังคมท่ีดี การทําใหผูอ่ืนเปนสุขดวย 

พัชราภรณ คนกลา (2547: 8) ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึง ชีวิตท่ี
สมบูรณในแงท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงเกิดจากใหความสําคัญ และความพึงพอใจตอ
องคประกอบ ตางๆ ตามสภาพการณ และส่ิงแวดลอมท่ีมีอยู เปนอยู หรือไดรับอยู ดวยการรับรูและ
ตัดสินใจของมนุษยในชวงเวลาหน่ึง สามารถเปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพการณท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

สัมพันธ รอดพ่ึงครุฑ (2550: 6) ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตวาหมายถึงการมี
ชีวิตท่ีสามารถอยูในสังคมไดอยางมีสุขและทําใหคนอ่ืนเปนสุขดวย 

สุรชัย สิทธิปาน 2546 (อางถึงใน จิราภรณ นอยเจริญ 2551: 9 -10) ไดใหความหมาย
ของคุณภาพชีวิต คือสภาพความเปนอยูของบุคคลในดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิด และจิตใจ 
เปนวิถีชีวิต หรือความเปนอยูในภาพรวมของประชากร ซ่ึงมองผานมิติๆ ไวดังนี้ 
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(1) สภาพความเปนอยูของบุคคล 
(1.1) ดานรางกาย ส่ิงท่ีบอกคุณภาพชีวิตคือ อาหาร น้ํา เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย 

สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย ส่ิงอํานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบ
อาชีพ 

(1.2) ดานอารมณ ส่ิงท่ีบอกคุณภาพชีวิตคือการพักผอนหยอนใจที่มีประโยชน
และนิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ความสัมพันธอันอบอุนในครอบครัวและชุมชน 

(1.3) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ส่ิงท่ีบอกคุณภาพชีวิตคือภาวะแวดลอมท่ี
บริสุทธ์ิความสะอาดและเปนระเบียบ ปราศจากมลภาวะในนํ้า อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่มี
ความจําเปนแกการดํารงชีวิต และการคมนาคมท่ีสะดวก 

(1.4) ดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ส่ิงที่บอกคุณภาพชีวิตคือการศึกษาการ
ประกอบอาชีพท่ีมีความเทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปกครองที่ใหสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรางกายและ
ดานสังคม ความรวมมือรวมใจในชุมชน ความเปนระเบียบวินัย ความเห็นอกเห็นใจ และคานิยมท่ี
สอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา 

(1.5) ดานความคิด ส่ิงท่ีบอกคุณภาพชีวิตคือความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกชีวิต
และชุมชน การศึกษาวิชาชีพ ความสามารถในการปองกันแกไขปญหาตางๆ ของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน การเปนท่ียอมรับของชุมชน การสรางควาสําเร็จดานตนเอง และการมีเปาหมายในชีวิตท่ี
เหมาะสม 

(1.6) ดานจิตใจ ส่ิงท่ีบอกคุณภาพชีวิตคือการมีคุณธรรมสวนตัว และสังคม ความ
ซ่ือสัตยสุจริต เมตตากรุณาชวยเหลือเกื้อกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธาใน
ศาสนา ความเสียสละและการละเวนจากอบายมุข 

จากท่ีไดมีผูใหความหมายของคุณชีวิตท่ีไดกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวาคุณภาพชีวิต 
หมายถึงการใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขตามท่ีตนเองปราถนา ท้ังนี้ตองต้ังตนอยูในความถูก
ตองตามครรลองครองธรรม 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความคลุมเครือ คือยังไมมีคําจํากัดความที่

เฉพาะเจาะจงและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป แตในความหมายกวางๆ หมายถึงส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การทํางานท่ีประกอบดวย คาช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน (Quality of Work Life)
ผลประโยชน ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน คุณภาพชีวิตการทํางานเปนองคประกอบหรือมิติหนึ่ง
ท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of life) (จิราภรณ  นอยเจริญ 2551: 9-10) 
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อารี  สังขศิลปชัย (2548: 43) กลาววาการสรางความพึงพอใจในการทํางานจะเปนเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกับการตอบสนองความตองการของบุคคลในดานตางๆ เชนลักษณะงานท่ีถูกใจ ความม่ันคง
ในงาน เพื่อนรวมงานท่ีดี รวมถึงผูบังคับบัญชาหรือผุบริหารนั้นๆ ดวย และท่ีสําคัญจะมีความพึงําอ
ใจในการทํางานไดก็เพราะบุคคลเหลานั้นเห็นคุณคาและความสําคัญของงานท่ีตนปฏิบัติ และพอใจ
ในผลงานน้ัน  ท้ังทางวัตถุและจิตตใจ  ท่ีได รับจากงานน้ัน  ผูบริหารมีหนาท่ีจะตองศึกษา
องคประกอบตางๆ ในการสรางความพึงพอใจแกพนักงานเพ่ือนําไปเสริมสรางใหเหมาะกับ
บุคลากรและสภาพขององคการ 

สุขชัย วงษจันทร (2550: 11) ไดสรุปวาคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง สภาพการ
ทํางานโดยรวมท้ังหมด ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม กระตุนให
เกิดความพึงพอใจในการทํางานท่ีดีมีคุณภาพ และนําไปสูการดําเนินการทํางานท่ีมีความสุขอยาง
แทจริง 

แนวทางท่ีผูบริหารใชในการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน คือการสรางความรูสึก
ภูมิใจในรายไดและผลประโยชนท่ีไดรับ มีการจัดสวัสดิการเพิ่มติม และเสริมรายไดใหกับบุคลาร มี
การจัดสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ใหโอกาสกับทุกคนใหไดรับการพันาในวิชาชีพอยาง
ท่ัวถึง และทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะตองสรางบรรยากาศและความสัมพันธใน
หนวยงาน มีการบริหารท่ีเปนธรรมเสมอและเสมอภาค ใหความอิสระกับทุกคนในการทํางาน และ
ใหทุกคนไดมีการรับใชสังคมอยางเทาเทียมกัน (เกษศิรินทร ไชยสงคราม และบุษยา  วีรกุล 2551: 
49) 

จากท่ีไดมีผูใหความหมายของคุณชีวิตท่ีไดกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีดีนั้นคือการท่ีบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีครบถวนท้ังดานรางกายและสังคม จะทําใหกอเกิด
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี การทํางานเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้น 
จึงจําเปนตองทําใหบุคคลผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางมีความสุข ซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะ
สามารถสงผลตอประสิทธิภาพของผลงาน แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันเปน
องคประกอบสําคัญของเร่ืองคุณภาพชีวิตอีกดวย 

 
2.3 ขอบขายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

Dessler (1991 อางถึงใน เบญจวรรณ  ธัญอุดร 2549: 20-21) กลาววาองคประกอบท่ีทํา
ใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานมี 10 ประการ ดังนี้ 

(1) คุณคาของงานท่ีทํา 
(2) สภาพการทํางานมีความปลอดภัยและม่ันคง 
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(3) คาตอบแทนและผลประโยชนท่ีเพียงพอ 
(4) ความม่ันคงมีหลักประกันในการทํางาน 
(5) มีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม 
(6) ไดทราบผลการปฏิบัติ 
(7) มีกาสในการเรียนรูและกาวหนาในงาน 
(8) มีโอกาสไดรับความดีความชอบ 
(9) มีสภาพสังท่ีดี 
สันติ  บางออและผจญ (อางถึงใน ถวิล  มาสาซาย 2547: 20) ไดอธิบายถึงองคประกอบ

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของคนในองคการวาประกอบดวย 
(1) การกําหนดเงินเดือนคาจางท่ีเหมาะสม 
(2) การจัดกาสวัสดิการเทาเทียมกับหนวยงานอ่ืน 
(3) การใหพนักงานมีสวนรวมในองคการ 
(4) ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
(5) การเสริมคุณคาของงานท่ีพนักงานทํา 
(6) การมีระบบส่ือความในองคการอยางมีประสิทธิภาพ 
(7) เปดโอกาสใหผุปฏิบัติงาน ไดมีโอกาสเสริมสรางศักยภาพของตนเองไดเทาเทียม

กัน 
(8) มีระบบขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ 
(9) การสงเสริมการทํางานเปนทีม 
Walton (อางถึงในปรีชา ครามพักตร 2545: 9 - 10) 
(1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง

คาจางท่ีไดรับเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตตามาตรฐานของสังคมท่ัวไปหรือไม คาจางท่ีไดรับยุติธรรม
หรือไมเม่ือเปรียบเทียบกับตําแหนงของตน และตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน 

(2) ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and working conditions)  
ผูปฎิบัติงานไมควรอยูไมควรอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย และส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมของ
การทํางาน ซ่ึงกอใหเกิดสุขภาพท่ีไมดี และควรกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม
สุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง กล่ิน และการรบกวนทางสายตา 

(3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) ควรให
โอกาสแกผูปฏิบัติงานไดใชฝมือ พัฒนาทักษะและความรูของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหผูปฏิบัติงานได
มีความรูสึกวาตนเองมีคา และมีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง 
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(4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (growth and security) ควรใหความสนใจตอ 
(4.1)  งานท่ีผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการดํารงไว 
(4.2)  ความรูทักษะใหมๆ จะนําไปใชประโยชนตอหนวยงานในอนาคต 
(4.3)  ควรใหโอกาสในการพฒันาทักษะความสามารถในแขนงของตน 

(5) การบูรณาการทางสังคม(social integration) การท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตน
ประสบการความสําเร็จและมีคุณคา จะมีผลตอบุคคลนั้นในดานความเปนอิสระจากอคติ ความรุสึก
ตอชุมชน การเปดเผยของตนเอง ความรูสึกวาไมมีการแบงช้ันวรรณะในหนวยงาน และความรูสึก
วามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

(6) ธรรมนูญในองคการ (Constitutionalism) ผูปฏิบัติงานมีสิทธิอะไรบางและจะ
ปกปองสิทธิของตนไดอยางไร ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับวัฒนธรรมองคการนั้นๆ วามีความเคารพในสิทธิ
สวนตัวมากนอยเทาใด ยอมรับในความขัดแยงทางความคิด  รวมท้ังวางมาตรฐานการให
คาตอบแทนท่ียุติธรรม 

(7) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน (the total life space) การทํางานของบุคคล
หนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้นๆ บทบาทน้ีเกี่ยวกับการแบงเวลา อาชีพ 
การเดินทาง ซ่ึงควรมีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของบุคคล และเวลาของครอบครัว 
รวมท้ังความกาวหนาและไดรับความดีความชอบ 

(8) การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (social relevance) กิจกรรมของหนวยงานที่ไมมี
ความรับผิดชอบตอสังคม จะทําใหเกิดการลดคุณคาความสําคัญของแรงงาน และอาชีพในกลุม
ผูปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน ความรูสึกของผูปบัติงานท่ีรับรูวาหนวยงานของตนมีสวนรับผิดชอบ
ตอสังในดานการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดานการตลาด การฝกปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม
ในการรณรงคดานการเมืองอ่ืนๆ 

จากแนวคิด 8 ประการตามแนวคิดของ Walton ผูวิจัยจึงใชเปนแนวทางกําหนดการ
ทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดังนี้ 

(1) คาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
บุญแสง ธีระภรกร (อางถึงใน ถวิล มาสาซาย 2547: 23) ไดใหความหมายของ

คาตอบแทนในความหมายน้ีหมายถึง คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน (Salary and wage) ซ่ึงพิจารณาได
เปน 2 ประเด็น คือ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและคาตอบแทนท่ีเพียงพอ คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
(Fair pay) คือ การจายคาคางและเงินเดือนตามหลักงานเทากันเงินเทากัน (Equal pay equal work) 
ซ่ึงเปนหลักการที่ตองใชเทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน เชนการวิเคราะหงาน (Job analysis ) 
การประเมินคางาน (Job evaluation) การจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือน (Pay Structure)  
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(1.1) ความสําคัญของคาตอบแทนและการกําหนดคาตอบแทน 
Peter (อางถึงใน ถวิล มาสาซาย 2547: 18) ไดใหขอเสนอแนะหลักการจาย

คาตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพไว 7 ประการ คือ 
(1) การจายอยางพอเพียง (Adequate) หมายถึงการจายคาตอบแทนท่ีสูงพอเกณฑ

ของคารแรงงานข้ันตํ่า และขอกําหนดท่ีตกลงกับสหภาพตัวแทนของแรงงาน ซ่ึงฝายบริหารจะตอง
ปฏิบัติใหครบตามท่ีไดกําหนดไว 

(2) ตองจายอยางเปนธรรม (Equitable) หมายถึงการท่ีจะตองยึดหลักวา พนักงาน
ทุกคนจะไดรับการจายคาตอบแทนอยางปนธรรม โดยเปรียบเทียบกับกําลังความพยายาม 
ความสามารถ ตลอดจนความรูจากการอบรมและอ่ืนๆ 

(3) ตองจายอยางสมดุล  (Balance) หมายถึงการจายคาตอบแทนตลอดจน
ผลประโยชนและรางวัลตอบแทนท่ีใหในรูปอ่ืนๆ อยางสมเหตุสมผล 

(4) การจายตองเปนตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (Cost effective) การจายคาตอบแทน
นั้นจะตองไมมากเกินไปโดยพิจารณาถึงระดับความสามารถของหนวยงานท่ีจะสามารถจายได 

(5) ความม่ันคง (Secure) หมายถึงการพิจารณาถึงความตองการดานความม่ันคง
และปลอดภัยของพนักงาน ซ่ึงจะตองใหการจายคาตอบแทนจะสามารถตอบสนองความพอใจได 

(6) การจายตองสามารถใชจูงใจได (Incentive prove) การจายคาตอบแทนท่ี
จะตองมีกลไกสามารถเปนการจายท่ีมีส่ิงจูงใจปนอยูดวย และกระตุนใหเกิดการปฏิบัติท่ีมีผลจาก
การทํางานไดดี 

(7) เปนท่ียอมรับของพนักงาน (Acceptable to the employee) หมายถึงพนักงาน
จะตองเขาใจเกี่ยวกับระบบการจายคาตอบแทน และรูสึกวาระบบการจายเปนระบบท่ีสมเหตุสมผล
ท้ังในแงของผลประโยชนองคการ ปละผลประโยชนของตนเองดวย 

(1.2) การจายคาตอบแทนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเห็นไดวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคคคลในองคการ มีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ รวมท้ังความสุขของผูทํางานดวย 
องคการใดก็ตามหากบุคคลใดไมมีความพึงพอใจในการทํางานก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลงาน
และปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหา

DPU



12 

Gilmer (1966 อางถึงใน อารี สังขศิลปชัย 2548: 39) ไดสรุปองคประกอบดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอความพึงพอใจในงานไว 10 ประการคือ 

(1) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) ไดแกความม่ันคงในการทํางาน การไดงานทําตาม
หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ การไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา คนท่ีมีพื้นฐานยอมเห็นวา 
ความม่ันคงปลอดภัยในงานมีความสําคัญกับเขามาก แตคนท่ีมีความรูสูงจะรูสึกวาไมมีอะไรสําคัญ
มากนัก และในคนท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความตองการความม่ันคงปลอดภันสูงข้ึน 

(2) โอกาสกาวหนาในการทํางาน (Opportunity for Advancement ) การมีโอกาสได
ตําแหนงการงานสูงข้ึน การมีโอกาสกาวหนาจากความสามารถในการทํางาน ยอมทําใหเกิดความ
ม่ันคงปลอดภัยในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แตคนท่ีมีความรูสูงรูสึกวาไมมีความสําคัญมาก
นัก และในคนท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความตองการความม่ันคงปลอดภันสูงข้ึน 

(3) สถานท่ีทํางานและการจัดการ (Company and Management) เปนความพึงพอใจตอ
สถานท่ีทํางาน ขนาดองคือการ ช่ือเสียง รายไดและการดําเนินงานขององคการ องคประกอบนี้ผูมี
อายุมากจะมีความตองการเกี่ยวกับเร่ืองนี้สูกวาผูท่ีมีอายุนอย 

(4) คาจาง (Wage) คนงานชายจะเห็นวาคาจางเปนส่ิงสําคัญสําหรับเขากวาคนงาน
หญิงและผูทํางานในโรงงานจะเห็นวา คาจางมีความสําคัญสําหรับเขามากกวาผูท่ีทํางานใน
สํานักงานหรือหนวยงานของรัฐบาล 

(5) ลักษณะงานท่ีทํา (Intrinsic Aspect of the Job) สัมพันธกับความรูความสามารถ
ของผูปฏิบัติ หากไดทํางานตามท่ีเขาถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ 

(6) การควบคุมดูแลหรือการนิเทศงาน (Supervision)การนิเทศงานมีความสําคัญท่ีจะ
ทําใหผูทํางานมีความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตองานได ผูหญิงมีความรูสึกไวตอองคประกอบนี้
มากกวาผูชาย แตหากการบังคับบัญชาไมดีก็เปนสาเหตุสําคัญใหท้ังชายและหญิงขาดงานและ
ลาออกจากงานได 

(7) ลักษณะทางสังคม (Social Aspect of the Job) องคประกอบนี้ตองการเปนสวน
หนึ่งของสังคมหรือใหการยอมรับตน ถาหากทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขก็จะเกิดความ 
พึงพอใจในงานน้ัน องคประกอบนี้สัมพันธกับอายุและระดับงาน ผูหญิงเห็นวาองคประกอบนี้
สําคัญมากกวาผูชาย 
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(8) การติดตอส่ือสาร (Communication) ไดแก การรับ – สงขอสารสนเทศ คําส่ัง การ
ทํารายงาน การติดตอท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน องคประกอบนี้มีความสําคัญมากสําหรับ
ผูหญิงมากกวาผูชาย 

(9) สภาพการทํางาน (Work Condition) ไดแกสภาพอุณหภูมิแสง เสียง หองทํางาน 
หองน้ํา หองอาหาร ช่ัวโมงการทํางาน สภาพการทํางานนี้มีความสําคัญสําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย 

(10) ผลประโยชนตอบแทน (Benefit) ไดแก เงินบําเหน็จบํานาญ คารักษาพยาบาล เงิน
สวัสดิการ วันหยุด วันพักผอนตางๆ  

การจายคาตอบแทนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ันผูท่ีจายคาตอบแทนตอง
คํานึงถึงหลักคุณธรรม การจายคาตอบแทนตองไมมากหรือนอยจนเกินไป ควรพิจารณาตาม
เหมาะสม เพ่ือใหผูปฏิบัติงานพึงพอใจตอคาตอบแทนท่ีไดรับท่ีเหมาะสมกับงานท่ีตนเองไดปฏิบัติ
อยูท้ังนี้เปนการสรางความพึงพอใจท้ังผูใหและผูรับอีกดวย 

(2) ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
(2.1) ความปลอดภัยของบุคลากร 
ความปลอดภัยในการทํางานมีความสําคัญมากตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคล

องคการตางๆ ใหความสําคัญกับเร่ืองของความปลอดภัยกันมากข้ึน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุข้ึนนั่น
หมายถึงการเสียทรัพยากรที่มีคาขององคการไป จึงพยายามสรางความปลอดภัยในดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ (อรวรรณ อุนวิเศษ 2519: 30) ดังนี้ 

(1) จัดต้ังหนวยงานเพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ หนวยงานท่ีอยูในความดูแล
ของบุคคลผูเช่ียวชาญการปองกันอุบัติเหตุ ทําการตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบสภาพแวดลอมใน
องคการ ตลอดจนทําการฝกอบรมบุคคลใหรูวิธีปองกันรักษาความปลอดภัย 

(2) จัดต้ังคณะกรรมการโปรแกรมความปลอดภัย โดยมีฝายตางๆเพ่ือป
รึกษาเร่ืองการปองกันอุบัติเหตุ 

(3) เคร่ืองมือในการปองกันอุบัติเหตุ มีการจัดฝกอบรมใหบุคลากรรูจักใช
เคร่ืองมือและการปองกันอุบัติเหตุ 

(4) จัดโปรแกรมความปลอดภัย การจัดโปรแกรมเพ่ือใหรูขอเท็จจริง
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ โครงการปองกันอุบัติเหตุ การรักษาความปลอดภัยขององคการ ศึกษาวิเคราะห
สาเหตุและวิธีหาวิธีปองกันและลงมือปองกันอุบัติเหตุในองคการ 

(5) ความรวมมือจากฝายบริหารในเร่ืองการใหความสนใจและหาทาง
ปองกันเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคคลในการทํางาน 
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(6) การจัดฝกอบรม โดยการใหบุคคลเขารวมประชุมสัมมนาในเร่ืองการ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุตางๆ เพื่อใหบุคคลไดมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ 

บุคคลในองคการลวนมีความสําคัญในการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพท้ังส้ิน 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิง่ท่ีตองดูแลเอาใจบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยอันจะเกดิข้ึนกับบุคลากร 

(2.2) การสงเสริมสุขภาพ 
(3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
จรรยา นิพิฐพงษ (2550: 34) โอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถและใหเขาไดนํา

ความรูความสามารถออกมาใชในการทํางานใหเกิดประโยชนตอหนวยงานใหมากท่ีสุดตามกําลัง
ความสามารถของแตละคน อีกทั้งยังเปนงานท่ีสําคัญและมีความหมายสําหรับตนดวย 

(3.1) ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคคล 
ในความหมายของการพัฒนาบุคคล โดยท่ัวไปแลวนักวิชาการสวนใหญมี

ความเห็นตรงกันวา หมายถึงการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบในหวงเวลาท่ีกําหนด
เพื่อเพิ่มโอกาสใหบุคคลในองคการมีสมรรถนะสูงข้ึน สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดอันเปน
ผลตอความเจริญกาวหนาของบุคคลและองคการ(สุรัจ  บุญมาดี, 2546: 12) 

วิน เช้ือโพธ์ิหัก (อางถึงใน สุรัจ บุญมาดี, 2546: 12 - 13) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรไววา เม่ือองคการไดบรรจุหรือมอบหมายใหบุคลากรไดปฏิบัติในระยะหนึ่งแลว 
ผูบริหารตองหาทางพัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะบางประการให
บุคลากรนั้น เพื่อใหบุคลากรไดทํางานบรรลุจุดหมายขององคการท่ีตั้งไว ผูบริหารท่ีดีจะตองเตรียม
โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับหนวยงานเอาไว โครงการพัฒนาบุคลากรมีส่ิงท่ีตองทํา  
3 อยาง คือ 

(1) การใหความรูหรือแนวคิดการทํางาน งานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
ผูบริหารมอบหมายใหแกบุคลากรน้ันยอมจะตองอาศัยความรูหรือแนวคิดใหมๆ มาใชใน 
การปรับปรุงปฏิบัติงานของแตละคนอยูเสมอ จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองพยายาม
หาทางใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรูและแนวคิดในการทํางานของตนใหดีอยูเสมอ การเพ่ิมพูความรู
และแนวคิดใหมๆ นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงแกบุคลากรแลว ยังเปนประโยชนกับ
ผูเกี่ยวของดวย 

(2) การเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน การเพิ่มพูนทักษะในการทํางานเปนความจํา
เปนเชนเดียวกับการใหความรูและแนวคิดใหมๆในการทํางาน แตการใหความรูและแนวคิดใหมๆ 
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(3) การเพิ่มพูนคุณวุฒิของผูปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีหนาท่ีหนึ่งนานๆ 
จะรูสึกวาคุณวุฒิของตนที่มีอยูคอนขางตํ่า เนื่องจากโอกาสท่ีจะเรียนในระยะแรกมีนอย ไมเหมือน
ขณะนี้ท่ีทุกคนมีโอกาสที่จะไดเรียนใหไดรับวุฒิสูงๆมีมากข้ึน ดังนั้น ผูบริหารจะตองหาทาง
สงเสริมสนับสนุนใหผูท่ีมีวุฒิต่ําและปฏิบัติงานมานานพอสมควรไดมีโอกาสเพ่ิมพูนคุณวุฒิของตน
ตามความประสงคของบุคลากรและหนวยงาน การเพ่ิมพูนคุณวุฒิของบุคลากรนอกจากจะทําให
บุคลากรไดความรูแนวคิดใหมๆ และทักษะการทํางานแลว ยังจะทําใหขวัญและกําลังในบุคลากรดี
ข้ึนดวย 

สุรัจ บุญมาดี (2546: 13) ไดสรุปแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรได ดังนี้ การพัฒนา
บุคลากรเปนหนาท่ีของผูบริหารตองเอาใจใส และตองใชวิธีการท่ีหลากหลายใหเหมาะกับแตละ
บุคคลตามความรู ความสามารถ เจตคติ  คานิยม ตามสภาวะการณ และเวลาที่เหมาะสม อันจะสงผล
ตอการสรางขวัญหรือกําลังใจในการทํางานใหสูงข้ึน องคการใดก็ตามหากสรางขวัญหรือกําลังใจ
ในการทํางานใหสูงข้ึนก็ยอมเชื่อไดแนวา งานสวนรวมจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและกิด
ประสิทธิผล 

ทรงศักดิ์  ทิออน (2551: 26-27 ) ผูบริหารท่ีมีประสบการณสูง ยอมรูวาการพัฒนา
บุคลากรเปนส่ิงท่ีจําเปน ดังตัวอยางของโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งท่ีมีผูบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเปนอยางดี โดยไดสรางหองประชุมโดยเฉพาะโดยสรางไว
บริเวณบานของผูบริหารและมีการฝกอบรมพนักงานเปนประจํา โรงพยาบาลดังกลาวจึงไดรับความ
นิยมอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากและโรงพยาบาลน้ีก็มีความกาวหนาอยางมาก ความจริงแลว
ไมใชเร่ืองลึกลับซับซอนแตอยางใดในการมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรแตก็แปลกท่ี
ผูบริหารจํานวนมากมองขาม ไมคอยใหความสําคัญ มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อแสดงวาไดทํา
แลวเทานั้น แทจริงแลวการพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังน้ี 

(1) ชวยใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถูกตองมากข้ึน ผิดพลาด
นอยลง 

DPU



16 

(2) ทําใหบุคลากรเกิดเจตนคติท่ีดีตอผูบริหารและหนวยงาน เกิดความรักหนวยงาน
นําไปสูการทํางานเพ่ือหนวยงานตอไป 

(3) ชวยใหบุคลากรมีโอกาสพบปะกัน ไดแลกเปล่ียนความคิดกันและเกิดความรูสึกท่ี
ดีตอกัน ยิ่งเปนหนวยงานขนาดใหญดวยแลวโอกาสพบกันของบุคลากรยอมมีนอย ความคุนเคย
สนิทสนมก็นอยตามไปดวย การไดพบปะกันเปนประจําจะเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกันมากข้ึน 
แนนอนยอมไมมีผูบริหารคนใดตองการใหบุคลากรขาดความสามัคคี 

(4) ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอหนวยงาน ขอนี้ เปน
ความสําคัญเชิงจิตวิทยา ฝายบริหารเห็นวาตนมีคุณคาหนวยงานจึงพัฒนา ความรูสึกนี้จะเปนแรง
กระตุนและแรงจูงใจใหปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

(5) ชวยใหบุคลากรไดรูจักมองตนเอง รูจักครองตนใหมีวิธีท่ีเหมาะสมและมีความสุข 
(6) ลดปญหาขอขัดแยงในหนวยงาน ท้ังขอขัดแยงระหวางบุคลากรดวยกันและขอ

ขัดแยงกับฝายบริหาร เพราะการพัฒนาบุคลากรเนนท้ังความรู  ความสามารถ เจตนคติและ
บุคลิกภาพ เม่ือบุคลากรมีความรูความเขาใจในเร่ืองงาน รูจักใชเหตุผลปฏิบัติตนเหมาะสม ทุกคน
ตางทําหนาท่ีอยางมุงม่ัน นําไปสูความเจริญของหนวยงาน 

(7) สรางช่ือเสียงแกหนวยงาน ประชาชนหรือผูมารับบริการยอมมีศรัทธาหนวยงานท่ี
มีความม่ันคงมีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรเปนสวนประกอบสําคัญของการมีคุณภาพดังกลาว
บุคลากรยอมภูมิใจในหนวยงานของตนและทํางานอยางเต็มท่ีเพื่อรักษาช่ือเสียงไว 

จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา การใหความสําคัญตอการพัฒนาบุลากรนั้นเปน
การสรางความเขมแข็งใหแกองคการในดานตางๆ ไมวาจะเปนคุณภาพคน คุณภาพงาน และช่ือเสียง
ขององคกรน้ัน 

(4) ความกาวหนาและม่ันคงในงาน 
สุพัฒน จิรัศคามิน (2549: 17) มนุษยทุกคนตองการโอกาสความกาวหนาในชีวิตหรือ

การพัฒนาเติบโตในความตองการของบุคคลนั้น อาจมีความแตกตางของระดับความตองการ 
เนื่องจากสภาพความตองการของแตละบุคคลยอมไมเหมือนกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละ
บุคคล อยางเชนระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ เปนตน โดยท้ัวไปบุคคลมักจะมีความ
ตองการส่ิงตอไปนี้ คือ โอกาสที่จะกาวหนาหนาท่ีการงาน ความม่ันคงในการทํางาน มีสภาพการ
ทํางานท่ีดี มีผูบังคับบัญชาท่ีดี มีความรูความเขาใจในการปกครอง ไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปน
สมาชิกคนหนึ่งของกลุม ไดรับคาจางท่ีเปนธรรม ไดงานท่ีเหมาะสมท่ีชอบท่ีสนใจ ไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายวิธีการปฏิบัติงาน ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน และความม่ันคงในการงานนั้นเปนสวนสําคัญ ซ่ึงหากบุคคลากร
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บุญแสง ชีวะภากร (อางถึงใน จรรยา  นิพิฐพงษ 2550: 26) ความม่ังคงในงาน (Job 
Security) ความม่ันคง (Security) ในท่ีนี้มีความหมายของการจางงานและความเปนธรรมในการเลิก
จาง องคการท่ีใหความม่ันคงในการจางงานสูง เชนระบบราชการมีการจางงานจนอายุครบ 60 ป 
และจะไมเลิกจางโดยไมมีเหตุผล จึงเปนตัวอยางขององคการท่ีมีความม่ันคงสูง จนมีผูนิยมเขา
ทํางานโดยเหตุผลของความม่ันคงน้ีเปนส่ิงท่ีดึงดูดใจ และสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแก
บุคคลในองคการสูง 

(5) การบูรณาการดานสังคม 
ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (socialintegration) 

ซ่ึงหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึง
โอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาท่ีตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

(6) ธรรมนูญในองคการ 
(6.1) วัฒนธรรมขององคการ 
ในอดีตมีการแปลความหมายของคําวาวัฒนธรรมออกมาอยางมากมาย ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับมุมมองของแตละบุคคลวาจะมองในรูปแบบใด มีการแบงประเภทตามพื้นฐานของตัวแปรท่ี
แตกตางกันไวหลายรูปแบบ เชน รูปแบบวัฒนธรรมตามพ้ืนฐานคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมตาม
พื้นฐานของการควบคุม รูปแบบวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) วัฒนธรรมตามพ้ืนฐานของคานิยมเปนการแบงคานิยมขององคกรท่ีอยูบน 
วัฒนธรรมองคกร โดยท่ัวไปเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ (สมยศ นาวีการ, 2541)  

(1.1) วัฒนธรรมท่ีมุงผูประกอบการ (Entrepreneurial Culture) เปนวัฒนธรรม
ท่ีมีแหลงท่ีมาของคานิยมรวมอยูท่ีผูนําท่ีมีบารมี หรือผูกอต้ังองคกรและเปนคานิยมท่ีมุงหนาท่ี คือ 
การสรางคุณคาแกผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีมุงผูประกอบการอาจจะไม
ม่ันคงและเส่ียงภัยเพราะเปนวัฒนธรรมท่ีข้ึนอยูกับผูกอต้ังเพียงคนเดียว 
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(1.2) วัฒนธรรมท่ีมุงกลยุทธ (Strategic Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีมีแหลงท่ีมา
ของคานิยมรวมท่ีมุงหนาท่ีและไดกลายเปนขนบธรรมเนียมและเปล่ียนแปลงไปสูประเพณีของ
องคกร  เปนคานิยมท่ีม่ันคงและมุงภายนอกระยะยาว  

(1.3) วัฒนธรรมท่ีมุงตนเอง (Chauvinistic Culture) เปนวฒันธรรมท่ี
สะทอนใหเหน็ถึงการมุงภายใน ความจงรกัภักดีตอการเปนผูนําองคกรอยางตาบอด และการให
ความสําคัญกับความเปนเลิศของสถาบัน วัฒนธรรมองคการรูปแบบน้ีอาจแสดงใหเห็นถึง
คุณลักษณะทางพิธีศาสนาหลายอยาง ความจงรักภกัดีและความผูกพันตอคานิยมของผูนําบารมีอยาง
เขมแข็งและการมุงภายใน มุงพวกเราและมุงพวกเขา จะกระตุนความพยายามใหมุงที่การรักษาความ
เปนเลิศของสถาบันเอาไวโดยไมคํานึงถึงคาใชจาย 

(1.4) วัฒนธรรมท่ีมุงการเลือกสรร (Exclusive Culture) เปนวฒันธรรมท่ีมุง
การเลือกสรร ในฐานะท่ีคลายคลึงกับสโมสรท่ีเลือกสรรสมาชิก ซ่ึงภายในสถานการณบางอยางการ
เลือกสรรจะเพ่ิมคุณคาแกผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร ซ่ึงองคการจะทุมเทอยางหนักเพ่ือท่ีจะ
สรางภาพพจนของความเหนือกวาและการเลือกสรรข้ึนมา 

(2) รูปแบบวัฒนธรรมตามพ้ืนฐานของการควบคุม เปนการแบงวัฒนธรรม
องคกรบนพื้นฐานของการควบคุมภายในมือของผูบริหารระดับสูง การมุงความเส่ียงภัยขององคกร 
และความโนมเอียงของการเปล่ียนแปลง แบงเปน 2 รูปแบบ (สมยศ นาวีการ, 2543) คือ  

(2.1) วัฒนธรรมแบบเคร่ืองจักร (Mechanistic Culture) คือ องคการที่มี
วัฒนธรรมแบบเครื่องจักรนี้จะถูกการควบคุมอยางเขมงวด คานิยมและความเช่ือรวมกันจะเปนการ
ทําตามกัน การอนุรักษนิยม การเช่ือฟงตอกฎ ความเต็มใจในการทํางานเปนทีมและความจงรักภักดี
ตอระบบ มักขาดการเส่ียงภัย เปาหมายวัฒนธรรมแบบน้ี คือ ประสิทธิภาพ มุงปรับปรุงคุณภาพและ
การลดตนทุน งานสวนใหญถูกกําหนดโดยโครงสราง และการดําเนินการตามกฎระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานจะสําคัญมาก วัฒนธรรมแบบนี้จะเหมาะกับสภาพแวดลอมท่ีไมคอยเปล่ียนแปลง  
สมาชิกในองคกรท่ีพอใจกับการเปดกวางตอการเปล่ียนแปลงและความเปนอิสระอาจจะไมมี
ความสุขภายในวัฒนธรรมรูปแบบนี้ นอกจากน้ีอาจแสดงใหเห็นถึงระดับความไววางใจต่ําภายใน
องคกรดวย 

(2.2) วัฒนธรรมแบบคลองตัว (Organic Culture) วัฒนธรรมแบบนี้เกี่ยวของ
กับการเปดโอกาสในระดับสูงใหกับความหลากหลาย กฎและขอบังคับจะมีนอย มีการเผชิญหนากับ
ความขัดแยงอยางเปดเผย มีลักษณะอดทนกับความหลากหลาย มีความไววางใจกัน และเคารพตอ
ความเปนเอกบุคคล มีความคลองตัวและความเปล่ียนแปลง  ขอเสียของวัฒนธรรมแบบนี้ คือ  
การสูญเสียการควบคุมพนักงานท่ีสามารถเผชิญกับความไมแนนอนและความเส่ียงภัย 
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(3) รูปแบบวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะ
ตางๆ ของเทพเจากรีกโบราณ แบงเปน 4 รูปแบบ ดังน้ี 

(3.1) วัฒนธรรมท่ีเนนบทบาท (Apollo หรือ Role Culture) เปนวัฒนธรรมที่
มุงเนนตําแหนง บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มี
ลักษณะท่ีชอบดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตร  โครงสรางขององคกรกําหนดไวชัดเจนตามลําดับข้ัน
ทางการบริหารท่ีลดหล่ันกันไป และมีกฎระเบียบขอบังคับในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆชัดเจน
ท่ัวองคกร ซ่ึงวัฒนธรรมแบบนี้จะปรากฏชัดท่ัวไปในหนวยงานใหญท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึง
คอนขางลาชาตอการปรับเปล่ียนตนเองเพื่อความเจริญ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
อยูรอดตอไปขององคกร มักใชการประชุมเปนสวนใหญในการทํางานรวมกัน การตัดสินใจแกไข
ปญหาหรือพัฒนางานใดๆ 

(3.2) วัฒนธรรมเนนท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) เปน
วัฒนธรรมท่ีเนนการทํางานรวมกันเปนทีม สนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกแตละคนพัฒนาและใช
ความรู ความสามารถอยางเต็มท่ี เพื่อผลงานและการพัฒนาท่ีริเร่ิมใหมอยูเสมอ  งานท่ีปฏิบัติกันเปน
ทีมจะถูกจัดเปนโครงการ โดยไมยึดติดกับโครงสรางขององคกร วัฒนธรรมองคกรแบบนี้เหมาะสม
กับหนวยงานท่ีตองเรงรีบพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะในสภาวะท่ีตองแขงขัน  

(3.3) วัฒนธรรมท่ีเนนบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Dionysus หรือ 
Existential)  ผูท่ีปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีวัฒนธรรมแบบนี้ จะกําหนดกฎเกณฑของตนเองมีความ
เปนอิสระสูง ความรูความสามารถของบุคคลท่ีหลากหลายจําเปนและมีผลตอประสิทธิภาพและ
ช่ือเสียงขององคกรเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการจะ
สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมองคกรแบบนี้อยางชัดเจน 

(3.4) วัฒนธรรมแบบเปนผูนํา (Zeus หรือ Leader Culture) รูปแบบ
วัฒนธรรมท่ีผูนําจะมีกลุมผูบริหารท่ีสามารถเปนท่ีปรึกษา หรือเปนผูสนองรับหรือนําการตัดสินใจ 
นโยบาย  แนวทางและแผนงานไปปฏิบัติใหบรรลุผล  ความสําเร็จของทีมบริหารเกิดจาก
ความสามารถของผูนําท่ีพัฒนาและสรางระบบการติดตอสัมพันธท่ีกอใหเกิดความไววางใจ (Trust) 
โครงสรางองคกรมีขนาดกะทัดรัดแตครอบคลุม มีความรวดเร็วในการตอบสนองตอขาวสารและ
การเปล่ียนแปลงตางๆ ผูบริหารท่ีมีความสามารถมักมีประสบการณผานงานในองคกรท่ีมี
วัฒนธรรมอยางนี้มากอนเสมอ  

ซ่ึงวัฒนธรรมองคกรท่ีกลาวมาในขางตนเปนวัฒนธรรมท่ีแบงตามพ้ืนฐานของตัวแปรท่ี
แตกตางกันไปพ้ืนฐานของจุดมุงหมายและแหลงท่ีมา ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงวัฒนธรรมท่ีแบงตามพ้ืนฐาน
ของตัวแปรท่ีแตกตางกันออกไป 
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(6.2) นโยบายขององคการ 
Filley และ House (อางถึงใน ปรีชา ครามพักตร 2550: 23) ไดระบุใหเห็นถึง

คุณลักษณะท่ีสําคัญของนโยบายไว 4 ประการ คือ 
(1) นโยบาย คือแนวทางสําคัญการปฏิบัติงานหรือการกระทํา ซ่ึงชวยกํากับและ

นํากิจกรรมขององคการใหมุงไปสูเปาหมายท่ีระบุไว 
(2) นโยบายจะเปนเคร่ืองชวยจํากัดพฤติกรรม โดยมีการบรรยายความเกี่ยวกับ

วิธีการทํางาน (methods) ท่ีจะชวยใหบรรลุตามเปาหมาย และดวยเหตุผลนี้เองนโยบายจึงสามารถ
ใชเปนเคร่ืองมือสําหรับควบคุมพฤติกรรมพรอมกันไปดวย 

(3) นโยบายจะเปนเคร่ืองมือชวยในการตัดสินใจ ท้ังนี้โดยวิธีการวางกฎเกณฑ
ตางๆ ท่ีแยกแยะใหทราบถึงทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัติพรอมกันไปดวย 

(4) นโยบายชวยใหเกิดความมั่นใจ และชวยประกันใหพฤติกรรมตางๆ เปนไป
โดยมีความแนนอน สมํ่าเสมอและเปนรุปแบบเดียวกัน และเปนพฤติกรรมที่ดีมีความถูกตองเปน
ประโยชนสําหรับองคกร 

Walton (อางถึงใน ปรีชา  ครามพักตร 2550: 23) ใหแนวคิดในเร่ืองธรรมนูญใน
องคการวา เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีกอใหเกิดคุณภาพการทํางานได อันไดแก 

(1) ความเปนสวนตัว (Privacy) ชีวิตนอกเวลาการทํางาน หรือชีวิตสวนตัวใน
ครอบครัวของพนักงานจะไมถูกกาวกายเปนอันขาด 

(2) เสรีภาพในการพูด (free speech) พนักงานมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตอ
ผูบริหารโดยปราศจาคการโตตอบหรือแกแคน 

(3) ความเสมอภาค (equity) พนักงานมีสิทธิเสมอภาคในเร่ืองตางๆ ทุกเร่ืองใน
องคการ 

(4) กระบวนการที่ถูกตอง (due process) ตองปกครองกันดวยกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับมิใชปกครองดวยบุคคล ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดโอกาสเทาเทียมกันในเร่ืองงาน ความเปนสวนตัว 
ความขัดแยงทางความคิดอ่ืนๆ 

(7) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 
ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) เปนเร่ืองของ

การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยางสมดุล 
นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการกําหนด
ช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียง การท่ีตองครํ่าเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือ
ไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ บุคคลจะตองจัดความสมดุลใหเกิดข้ึนในชีวิต โดยตองจัดสรร
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(8) ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  
ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) ซ่ึง

นับเปนเร่ืองท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการท่ีตนปฏิบัติงาน
อยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานดานตางๆ 

แรงจูงใจในการทํางาน 
ทฤษฎีความตองการตามแนวความคิดของเมอรเรย (Murray) เมอรเรยมีความคิดเห็นวา 

ความตองการเปนส่ิงท่ีบุคคลไดสรางข้ึนกอใหเกิดความรูสึกซาบซ้ึง ความตองการนี้บางคร้ังเกิดข้ึน
เนื่องจากแรงกระตุนภายในของบุคคล และบางคร้ังอาจเกิดความตองการนี้บางคร้ังเกิดข้ึนเนื่องจาก
กระตุนภายในของบุคคล และบางคร้ังอาจเกิดความตองการเนื่องจากสภาพสังคมก็ได หรืออาจ
กลาวไดวา ความตองการเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากสภาพทางรางกายและสภาพทางจิตใจนั่นเอง 
ทฤษฎีความตองการตามหลักการขอเมอรเรยสามารถสรุปได ดังนี้ (พรรณทิวา รุจิพร อางถึงใน 
สันติ  พุมเล็ก 2550: 10)  

1. ความตองการที่จะเอาชนะดวยการแสดงออกความกวราว (Needs for Aggression) 
ความตองการท่ีจะเอาชนะผูอ่ืน เอาชนะตอส่ิงขัดขวางทั้งปวงดวยความรุนแรง มีการตอสู การแก
แคน การทํารายหรือฆากันเอง เชนการพูดจาวารายกับบุคคลท่ีมีปญหากัน เปนตน 

2. ความตองการท่ีจะเอาชนะฟนฝาอุปสรรค ดวยการสรางความพยายาม เชน เม่ือถูกดู
ถูกดูหม่ิน จะกอเกิดความเพียรพยายามเอาชนะคําสบประมาท จนประสบความสําเร็จ เปนตน 

3. ความตองการท่ีจะยอมแพ (Needs for Abasement) ความตองการชนิดนี้เปนความ
ตองการท่ีจะยอมแพ ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เชนการเผาตัวตายเพื่อ
ประทวงระบบการปกครอง พันทายนรสิงหไมยอมรับอภัยโทษ ตองการจะรับโทษตามกฎเกณฑ 
เปนตน 

4. ความตองการท่ีจะปองกันตนเอง (Needs for Defendent) เปนความตองการท่ีจะ
ปองกันตนเองจากคําวิพากษวิจารณ การตําหนิติเตือน ซ่ึงเปนการปองกันทางดานจิตใจ พยายามหา
เหตุผลมาอธิบายการกระทําของตน มีการปงอกันตนเองเพื่อใหพนจากการกระทําตางๆ เชนให
เหตุผลวาสอบตกเพราะครูสอนไมดี ครู อาจารย ท่ีไมมีวิญญาณครู ข้ีเกียจอบรมส่ังสอนศิษย หรือ
ประเภท “รําไมดีโทษปโทษกลอง” 

5. ความตองการเปนอิสระ (Need for Autonomy) ความตองการชนิดนี้เปนความ
ตองการท่ีปรารถนาจะเปนอิสระจากส่ิงกดข่ีท้ังปวง ตองการท่ีจะตอสูดิ้นรนเพื่อเปนตัวของตัวเอง 
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6. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) คือ ความตองการที่จะกระทําส่ิง
ตางๆ ท่ียากลําบากใหประสบความสําเร็จจากการศึกษาพบวา เพศชายจะมีระดับความตองการ
ความสําเร็จมากกวาเพศหญิง 

7. ความตองการสรางมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เปนความตองการที่
จะทําใหผูอ่ืนรักใคร ตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ตองการเอาอกเอกใจ มีความ
ซ่ือสัตยตอเพ่ือนฝูง พยายามสรางความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอ่ืน 

8. ความตองการความสนุกสนาน (Need for Play) เปนความตองตองการท่ีจะแสดง
ความสนุกสนาน ตองการหัวเราะเพ่ือการผอนคลายความตึงเครียดมีการสรางหรือเลาเร่ืองตลก
ขบขัน เชน มีการพักผอนหยอนใจมีสวนรวมในเกมกีฬาเปนตน 

9. ความตองการแยกตนเองออกจากผูอ่ืน (Need for Rejection) บุคคลมักจะมี 
ความปรารถนาในการท่ีจะแยกตนเองออกจากผูอ่ืน ไมมีความรูสึกยินดียินรายกับบุคคลอ่ืน ตองการ
เมินเฉยจากผูอ่ืน ไมสนใจผูอ่ืน 

10. ความตองการความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) ความตองการ
ประเภทน้ีจะเปนความตองการใหบุคคลอ่ืนมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารในตนเอง 
ตองการไดรับความชวยเหลือ การดูแล ใหคําแนะนําดูแลจากบุคคลอ่ืนนั่นเอง 

11. ความตองการท่ีจะใหความชวยเหลือตอบุคคลอื่น (Need for Nurture) เปนความ
ตองการท่ีจะเขารวมในการทํากิจกรรมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยการใหความชวยเหลือให
บุคคลอ่ืนพนจากภัยอันตรายตางๆ  

12. ความตองการท่ีจะสรางความประทับใจใหกับผูอ่ืน (Need for Exhibition) เปน
ความตองการท่ีจะใหบุคคลอื่นไดเห็น ไดยินเกี่ยวกับเร่ืองราวของตนเอง ตองการใหผูอ่ืนมีความ
สนใจ สนุกสนาน แปลกใจ หรือตกใจในเร่ืองราวของตนเอง เชน เลาเร่ืองตลกขบขัน ไหบุคคลอ่ืน
ฟงเพื่อบุคคลอ่ืนจะเกิดความประทับใจในตนเอง เปนตน 

13. ความตองการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เปนความตองการท่ี
จะใหบุคคลอ่ืนมีการกระทําตามคําส่ังหรือความคิด ความตองการของตน ทําใหเกิดความรูสึกวาตน
มีอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอ่ืน 

14. ความตองการที่จะยอมรับนับถือผูอาวุโสกวา (Need for Deference) เปนความ
ตองการท่ียอมรับนับถือผูท่ีอาวุโสกวาดวยความยินดี รวมท้ังนิยมชมชื่นในบุคคลท่ีมีอํานาจ
เหนือกวา พรอมท่ีจะใหความรวมมือกับบุคคลดังกลาวดวยความยนิดี 
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15. ความตองการหลีกเล่ียงความรูสึกลมเหลว (Need for Avoidance of Inferiority) 
ความตองการจะหลีกเล่ียงใหพนจากความอับอายทั้งหลาย ตองการหลีกเล่ียงการดูถูก หรือการ
กระทําตางๆ ท่ีกอใหเกิดความละอายใจ รูสึกอับอายลมเหลว พายแพ 

16. ความตองการที่จะหลีกเล่ียงจากอันตราย (Need for Avoidance Harm) ความตองการ
นี้เปนความตองการท่ีจะหลีกเล่ียงความเจ็บปวดทางดานรางกาย ตองการไดรับความปลอดภัยจาก
อันตรายท้ังปวง 

17. ความตองการท่ีจะหลีกเล่ียงจากการถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance 
of Blame) เปนความตองการที่จะหลีกเล่ียงการลงโทษดวยการคลอยตามกลุม หรือยอมนับคําส่ัง
หรือปฏิบัติตามกฎขอบังคับของกลุมกฎเกณฑเพราะกลัวถูกลงโทษ 

18. ความตองการความเปนระเบียบเรียบรอย (Need for Orderliness) เปนความ
ตองการท่ีจะจัดส่ิงของตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีเปนระเบียบเรียบรอย มีความประณีต งดงาม 

19. ความตองการที่จะรักษาช่ือเสียง เปนความตองการที่จะรักษาช่ือเสียงของตนท่ีมีอยู
ไวจนสุดความสามารถ เชน การไมยอมขโมย แมวาตนเองจะหิว หรือไมยอมทําความผิด ไมคดโกง
ผูใดเพื่อช่ือเสียงวงศตระกูล เปนตน 

20. ความตองการใหตนเองมีความแตกตางจากบุคคลอื่น (Need for Contrariness) เปน
ความตองการที่อยากจะเดน นําสมัย ไมเหมือนใคร 

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ ของ Maslow 
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow ไดอธิบายวามนุษยมีความตองการเปนลําดับ

ข้ัน ในยุคแรกๆ ท่ีมาสโลวทําการศึกษา เขาแบงความตองการของมนุษยไวเปน 5 ลําดับ ลําดับท่ี 1-4 
เปนความตองการระดับตนสวนลําดับท่ี 5 เปนความตองการระดับสูง ในยุคตอมาสโลวได
ทําการศึกษาเพ่ิมและแบงความตองการลําดับท่ี 5 ใหละเอียดออกไปอีก 3 ระดับ รวมใหมเปน 7 
ลําดับข้ึน ของความตองการของมนุษย ซ่ึงมีลําดับข้ันดังนี้ (ปพนสรรค โพธิพิทักษ 2550: 48-49) 

(1) ลําดับข้ันท่ี 1 ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการ
ข้ันพื้นฐานเพ่ือความอยูรอดของชีวิต ไดแก อาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย ความตองการทางเพศ  
ความตองการทางดานรางกายเปนความตองการที่มีพลังผลักดันสูงตอพฤติกรรมของมนุษย เปน
ความตองการที่จําเปนเพื่อความอยูรอดของชีวิต 

(2) ลําดับข้ันท่ี 2 ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เปนความตองการ 
ความปลอดภัยในตนเอง รวมท้ังรูสึกกาวหนาและอบอุนทางดานจิตใจ  
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(3) ลําดับข้ันท่ี 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and 
Belongingness) เปนความตองการที่จะไดเขารวมเปนสวนหน่ึงและไดรับการยอมรับในสังคม 
ความเปนมิตรและความรักจากเพื่อนหรือผูแวดลอม 

(4) ลําดับท่ี 4 ความตองการไดรับความนับถือยกยองหรือมีช่ือเสียง (Esteem needs)
เปนความตองการระดับสูง ไดแกความตองการเดนในสังคมความสําเร็จ ความรู ความสามารถ 
ความอิสระ เสรีภาพ และการเปนท่ียอมรับนับ 

(5) ลําดับท่ี 5 ความตองการตระหนักรูเขาใจสรรส่ิง(needs to Know and Understand) 
คือการอยากรูอยากเขาใจ อยากมีความสามารถ อยากมีทักษะประสบการณ  

(6) ลําดับท่ี 6 ความตองการทางสุนทรียะ ความดีงาม (aesthetic needs) ไดแกความ
ตองการบรรลุความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอียดออนทางจิตใจ 

(7) ลําดับท่ี 7 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (self - actualization needs)
เปนความตองการระดับสูงของมนุษย ซ่ึงจพแตกตางกันไปตามความคิดของตนและนับถือความฝน
สูงสุกของแตละคนไดแกความตองการบรรลุความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอียดออนทาง
จิตใจ 

จากทฤษฎีของมาสโลว จะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานสวนใหญ
พบวาองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ลักษณะการปกครองของ
ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ความสะอาด 
อากาศแสงไฟ ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีทํางาน รวมท้ังอุปกรณสํานักงานท่ีเอ้ืออํานวย
ตอการทํางาน ส่ิงเหลานี้สามารถสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงานได และยังมี
บทบาทในการกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของการทํางานของบุคคลได 
 
2.4  บริบทของโรงเรียนขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

2.4.1 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตั้งอยูเลขท่ี 45 หมูท่ี 9 ตําบล

พืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2  
เปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีจํานวนนักเรียน 2,053 คน 
จํานวนครู 90 คน สถานศึกษามีเนื้อท่ี 20 ไร มีอาคารเรียน 1 หลัง มีหองเรียนท้ังหมด 48 หอง  
โรงอาหาร  1 หลัง  และหองประกอบการตางๆ  ไดแก  หองธุรการ  หองประชุม  หองสมุด  
หองคอมพิวเตอร หองทดลองวิทยาศาสตร หองพยาบาล หองการงานอาชีพ หองศิลปะ หองดนตรี 
หองนาฏศิลป หองพลศึกษา หองจริยศึกษา หองพัสดุ หองวิชาการ-ปกครอง หองสหกรณ 
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ลักษณะชุมชน โดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมกึ่งเมืองท่ีมีการต้ังถ่ินฐาน
ของบานเรือนประชากรแบบกระจุกตัว มีประชากรประมาณ 1,500 คน บริเวณใกลเคียงรอบ
โรงเรียน ไดแก ท่ีทําการองคการมีบริหารสวนตําบลพืชอุดม วัดพืชอุดม ตลาดวิคตอรเรีย ตลาด
คลอง 12 นอกจาก นี้ยังเปนชุมชนท่ีมีบริเวณพื้นท่ีติดตอกัน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
ฉะเชิงเทรา นครนายก อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมท่ีสามารถทํานาไดปละ 3 คร้ัง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีคลองระบายนํ้าในโครงการพระราชดําริ ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ การทําขวัญขาว 
และประเพณีลงแขก รําภาขาวสาร ในเทศกาลวันเขาพรรษา การตักบาตรพระรอยในเทศกาลออก
พรรษา พิธีจุดลูกหนูในงานณาปนกิจศพ และประเพณีเปงสงกรานตเปนตน นอกจากนี้ยังมี
หัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียง ไดแก การทําเคร่ืองเงินและผลิตภัณฑจากผักตบชวา รวมท้ังสินคา OTOP 
สวนโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมไมคอยจะสะดวกในการเดินทาง บุคลากร และนักเรียนสวน
ใหญเดินทางไป-กลับ โดยรถโรงเรียน หรือรถจางประจําทาง ดานการใชบริการเกี่ยวกับการเงินการ
ธนาคาร สามารถใชบริการในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด คือธนาคารออมสินสาขาลําลูกกา ตลาดคลอง ๑๒ 
มีตู ATM ใหบริการท่ีตลาดคลอง 12 หลายธนาคาร ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 84.21 ประกอบอาชีพรับจาง คิด เปนรอยละ 36.02 นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 90.02 จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว 3 คน ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
รายไดเฉล่ียตอครอบครัวตอป 190,000 บาท สถานศึกษาต้ังอยูในชุมชนใกลวัด สถานศึกษา 
พิพิธภัณฑ ชุมชนมี ความสัมพันธท่ีดีกับโรงเรียนในทุกๆ ดาน มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินและองค
ความรูจากวิทยากรมาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน ลําตัดคณะหวังเตะ แมศรีนวล ขําอาจ 
นวดฝาเทา การสอนจากพระสงฆ วัดพืชอุดม ภูมิปญญาทางศาสนาเกี่ยวกับ นรก-สวรรค โรงทํา
เคร่ืองประดับเงินและทองเหลือง สํานักงานจัดหางานจังหวัด ปทุมธานี ผลิตภัณฑ OTOP หมูทุบ
แหลงเรียนรูในชุมชน เชนองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช. คลอง 5) สวนสมุนไพร 
โรงพยาบาลลําลูกกา พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิพิธภัณฑการ เกษตร
เฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหก พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราช 

2.4.2 เกียรตยิศ ช่ือเสียง และผลงาน/ โครงการดีเดนของสถานศึกษา  
(1) ไดทุนตามโครงการ 1 ทุน 1 อําเภอ ป 2548 และป 2549 
(2) สถานศึกษาเปนท่ีสอบความรูนักธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอกของโรงเรียน 

ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน 
(3) ไดรับถวยรางวัลพระองคโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศ รางวัลชนะเลิศจากการ

แขงขันฟุตบอลเยาวชน 12 ป มธบ.คัพ คร้ังท่ี 4 ป 2548 
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(4) ไดรับรางวัลถวยพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ชนะเลิศการแขงขัน
ฟุตบอล 

(5) ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันส่ิงประดิษฐ เรือเก็บคราบน้ํามันระดับ
นานาชาติ Best 

(6) รางวัลดีเดนโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ป 2549 
(7) ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ป 2550 และป 2551 
(8) ไดรับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษานาดู นาอยู นาเรียน ป 2551 
(9) ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมกิจกรรมการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่องต้ังแตป 2550 

และป 2552 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร 
(10) ไดรับเกียรติการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเกินรอยละ 3 ในป 2551 
(11) ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนท่ีมุงเนนพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานจากสมาคม

พัฒนาวิชาชีพครูแหงประเทศไทย 
(12) โรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน เหรียญทองแดง จากการแขงขันนานาชาติป 2552  

ตามโครงการพัฒนาการเรียนสูสากล ของ สพท.ปทุมธานี เขต 2 
2.4.3 นโยบายของโรงเรียน 

(1) พัฒนาองคกรโครงสรางและงานบริการอยางเปนระบบสอดคลองกับการ ปฏิรูป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

(2) บริหารการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

(3) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความเปนเลิศทางวิชาการเปนท่ียอมรับของสังคม  
(4) สงเสริมบุคลากรใหมีการพฒันาตามศักยภาพ   

(4.1) พัฒนากระบวนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ทองถ่ิน และยกระดับ
คุณภาพผูเรียน 

(4.2) ใหบุคลากรตระหนักในความเปนไทยและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.4.4 วิสัยทัศน 

โรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู คูคุณธรรม รักษวัฒนธรรมไทย สรางจิตสดใส  
กายแข็งแกรง แหลงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ 

2.4.5 พันธกิจ 
(1) พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม รักษความเปนไทย 
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(2) พัฒนาครูและบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ 
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
(4) สงเสริมการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ 

2.4.6 เปาประสงค 
(1) ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลส่ิงเสพติด รักษความเปนไทย 
(2) ครูและบุคลากรปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(3) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
(4) ผูเรียนมีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

2.4.7 กลยุทธและแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
(1) กลยุทธพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

(1.1)  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการประยุกตใช 

(1.2) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
(1.3) สงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
(1.4)  สงเสริมความเปนไทย 

(2)  กลยุทธพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(2.1)  สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
(2.2)  สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
(2.3)  สงเสริมการทําวิจยัในช้ันเรียน 

(3)  พัฒนาระบบบริหารการจัดการ   
(3.1) พัฒนาแหลงเรียนรู  
(3.2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี  
(3.3) พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  
(3.4) ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
(3.5) สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี 

(4) สงเสริมการจัดการบริหารจัดการท่ีดี  สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแนว
พระราชดําริ  
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

อารี สังขศิลปชัย (2548) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมสูงมากเกือบทุกดาน มีเพียงดานเดียวคือ  
การไดรับคาตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเปนธรรม ท่ีอยูในระดับปานกลาง ผลการ
วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของครู โดยจําแนกตามประสบการณทํางาน
ในหนาท่ี พบวาผูท่ีมีประสบการณงานในหนาท่ีตางกัน จะมีคุณภาพชีวิต การทํางานโดยรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานคาตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเปนธรรม และดาน
สภาพการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแตกตางกัน ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดยจําแนกตามอัตราเงินเดือน พบวาครูท่ีมีอัตรา
เงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีสังกัดอยู 
พบวามีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกัน ยกเวนดานความเกี่ยวเนื่องของชีวิต
การทํางานกับสังคม เม่ือวิเคราะหแบบจําแนกเปนรายคู พบวา ครูท่ีสังกัดโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกัน ยกเวนกลุมคูโรงเรียน ขนาดใหญกับขนาดกลาง มีคุณภาพชีวิต
การทํางานตางกัน จากการทดสอบลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณงาน ในหนาท่ี อัตราเงินเดือน และขนาดโรงเรียนท่ีสังกัด ของครูผูสอนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมกับคุณภาพชีวิตการทํางานพบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ี
ตางกันของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม มีคุณภาพชีวิต 
การทํางานไมตางกัน 

สุพัฒน จิรัสคามิน (2549) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู กลุมโรงเรียน
บอทอง 2 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

(1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกลุมโรงเรียนบอทอง 2 โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 

(2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู กลุมโรงเรียน
บอทอง 2 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

(3) ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู กลุมโรงเรียน
บอทอง 2 จําแนกตามประสบการณ การทํางานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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วิศณุ มหาปุณญานนท (2548) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอครูใน
สถานศึกษาขันพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด
สุรินทร มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานดานท่ีอยูใน
ระดับมากไดแก ดานการคํานึงถึงความตองการของสังคม ความม่ันค่ังและความกาวหนาในงาน 
ประชาธิปไตยในองคการ การพัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ยกเวนคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ท่ีอยูในระดับปานกลาง และมีปจจัยท่ีเกี่ยวกับงาน อันไดแก ศักดิ์ศรีของอาชีพ 
ครอบครัว สังคม การปกครอง บังคับบัญชา และสภาพการทํางานอยูในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ยกเวนครูท่ีมีเพศ
ตางกันไมทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน และครูมีปจจัยเกี่ยวกับงานตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคุณภาพชีวิตการทํางานตางกัน ซ่ึงเปนสมมุติฐานท่ีตั้งไว ยกเวนครู
ท่ีมีสภาพการทํางานตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกัน และปจจัยที่เกี่ยวกับงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จรรยา นิพิฐพงษ (2550) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 

(1) คุณภาพชีวิตการทํางานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก 

(2)  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม
เพศ และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(3)  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม
รายได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปไดวา ภาพรวมของงานวิจัยในประเทศแสดงใหเห็นวาคุณภาพของการทํางานมี
ความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานเปนอยางมาก ซ่ึงจากผลการวิจัยจะเห็นไดวาในแตละหนวยงานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอยูในระดับมากและมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกัน 

2.5.2 งานวิจยัตางประเทศ 
ดอนนิร่ี, กิบสัน และไอชวานวิช  (1987) (อางถึงใน นิตยา  เมฆศรีพงษ 2549: 49) ได

ศึกษาปจจัยท่ีเปนองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทเจนาลอนมอเตอรโดยใช
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานของบริษัทเจนาลอนมอรเตอร เพื่อเรียนรูทัศนคติและ
ความสามารถของพนักงาน  โดยสํารวจเพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาขององคการ ซ่ึงมี
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โรเซฯ โฮลทซ (1989) (อางถึงใน จรรยา นิพิฐพงษ 2550: 44) ไดทําการวิจัยพบวา
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับงานอาชีพครู และนําไปสูการปรับปรุงความสามารถการ
บริหารโรงเรียน เชนการเปดโอกาส การไววางใจกัน การติดตอส่ือสาร และการสนับการมีสวนรวม
ของครู ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีผลตอความพึงพอใจในงานและมีการปรับปรุงการทํางานไดดีข้ึน อีกท้ัง
แยกแยะความแตกตางระหวางโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในฐานะเปนการเพ่ิมหรือมุงเนนใหมีคุณภาพ
มากข้ึน ใหแตกตางจากการเรียนรูของโรงเรียนท่ีไมมีคุณภาพ 

สรุปไดวา ภาพรวมของงานวิจัยตางประเทศแสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี
นั้นควรสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานและใหความสําคัญกับ
บุคลากรอยางเสมอภาคในทุกๆดานจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในหนวยงานได 
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บทท่ี  3 
ระเบียบและวิธีวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษา

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของของขาราชการครูโรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการสอน อัตรา
เงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และระดับวิทยฐานะโดยจําแนกคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ประชากร 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
3.3  การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
3.6  เกณฑในการแปลความหมายขอมูล 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี ้

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 90 คน (เอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2553) 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

3.2.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
สวนบุคคลโดยไดกําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบ ท่ีตรงกับขอเท็จจริงของผูตอบมากท่ีสุด 
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3.2.2 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จํานวน 8 ประการ ไดแก 

(1)  คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
(2)  สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 
(3)  โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
(4)  ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 
(5)  การบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน 
(6)  การรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 
(7)  ความสมดุลในการดํารงชีวิต 
(8)  ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert’s 

Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
5   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยมากท่ีสุด 
4   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยมาก 
3   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยปานกลาง 
2   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยนอย 
1   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยนอยท่ีสุด 

3.2.3 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีลักษณะคําถามปลายเปด (Open – ended 
question) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 
3.3 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือ และการหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ ศึกษาขอบเขต
เนื้อหา ตามแนวคิดของ Richard E.Walon ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญ ท่ีประกอบข้ึน
เปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Creteria for Quality of Working Life 

3.3.1 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณา
ใหสอดคลองกับเนื้อหา 
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3.3.2 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว ใหอาจารยท่ีปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถาม (Validity) โดยตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา และการใชคํา 

3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบ และแกไขแลวไปเก็บขอมูลจากตัวอยางตอไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากสาขาการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อขอ
ความรวมมือจากครูในโรงเรียนตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณพรอมหนังสือแนะนําตัวไปแจกใหกับครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จํานวนท้ังหมด 90 ชุด ในชวงเดือน 
มกราคม 2554 และทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวา มีแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ จํานวน 70 ชุด คิดเปน 78 % 
 
3.5 เกณฑในการแปลความหมายขอมูล 

เกณฑในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ โดยใชจุดตัดของ
คะแนน ดังนี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานนอย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานนอยท่ีสุด 

 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้ มีดังนี ้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณการสอน (เฉพาะสถานศึกษานี้) อัตราเงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และ
ระดับวิทยฐานะ จะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหาคา
รอยละ (Percentage) 
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2. การวิเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีใน 8 ประการ และโดยภาพรวม จะใชสถิติการหาคาเฉล่ีย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การเปรียบเทียบพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ใชการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

4. คานัยสําคัญทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหสําหรับการวิจัยนี้ กําหนดใหท่ีระดับ 0.05 
 DPU



 
 

บทท่ี  4 
การวิเคราะหผลการศกึษา 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในคร้ังนี้ ผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท้ังหมด 70 ชุด 
จากนั้นไดนํามาวิเคราะหผลการศึกษาแบงเปน 4 ตอนดังนี้ 

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณสอน (เฉพาะสถานศึกษานี้) อัตราเงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และวิทย
ฐานะ 

4.2 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

4.3 ผลการเปรียบเทียบตามสมมุติฐาน 
4.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 
   
4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ 

จากตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 70 คน ไดดําเนินการวิคราะหขอมูลตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตรของขาราชครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี เร่ืองของเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการสอน (เฉพาะสถานศึกษาน้ี) อัตรา
เงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และระดับของวิทยฐานะ มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

 n = 70  
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
ชาย 

 
34 

 
48.6 

หญิง 36 51.4 
รวม 70 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 n = 70  

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   

ต่ํากวา 30 ป 15 21.4 
31-35 ป 21 30.0 
36-40 ป 19 27.1 
41 ปข้ึนไป 15 21.4 

รวม 70 100 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี - - 
ปริญญาตรี 42 60.0 
ปริญญาโท 28 40.0 
สูงกวาปริญญาโท - - 

รวม 70 100 
ประสบการณสอน   

0-5 ป 26 37.10 
6-10 ป 15 21.4 
11-15 ป 12 17.1 
16-20 ป 10 14.3 
21 ปข้ึนไป 7 10.0 

รวม 70 100 
อัตราเงินเดือน   

5,000-10,000 บาท 22 31.4 
10,001-15,000 บาท 16 22.9 
15,001-20,000 บาท 14 20.0 
มากกวา 20,000 บาท 18 25.7 

รวม 70 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 n = 70  

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดพิเศษตอเดือน   

ไมมี 54 77.1 
นอยกวา 1,000 บาท 5 7.1 
1,000 – 5,000 บาท 10 14.3 
5,000 – 10,000 บาท 1 1.4 
มากกวา 10,000 บาท - - 

รวม 70 100 
ระดับวิทยฐานะ   

ครูปฏิบัติการ 28 40.0 
ครูชํานาญการ 40 57.1 
ครูชํานาญการพิเศษ 2 2.9 
ครูเช่ียวชาญ - - 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ - - 

รวม 70 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงระหวาง  
31-35 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีประสบการณสอน อยูระหวาง 0-5 ป อัตรา
เงินเดือนอยูท่ี 5,000 – 10,000 บาท รายไดพิเศษสวนใหญแลวจะไมมีรายไดพิเศษ มีระดับ วิทย
ฐานะเปนครูชํานาญการ  
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4.2 ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  

จากการวิเคราะหขอมูลขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ จํานวน70 คน เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ในปจจัย 8 ดาน ไดผลวิจัย ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนก 
ตามรายดาน รวมทั้ง 8 ดาน 

 

 μ   ระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวติในการทํางาน 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 3.91 0.55 มาก 3 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ 
4.03 0.53 มาก 1 

3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 3.89 0.61 มาก 4 
4. ความกาวหนาและความมัน่คงในการ

ทํางาน 
3.81 0.57 มาก 5 

5. การบูรณาการทางสังคม 3.92 0.52 มาก 2 
6. การรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 3.80 0.58 มาก 6 
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ 3.51 0.53 มาก 8 
8. ความเกีย่วของสัมพันธกับสังคม 3.75 0.43 มาก 7 

ภาพรวม 3.84 0.40 มาก  
  

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามดานรวมทั้ง 8 
ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน (μ= 3.84) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพมีคามากท่ีสุด (μ = 4.03) รองลงมา คือ ดานการ บูรณาการทางสังคม 
(μ = 3.92) สวนดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต (μ = 3.51) 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

 

 μ   ระดับคุณภาพชีวิต ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. ทานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบ 

4.04 0.80 มาก 1 

2. รายไดของทานเพียงพอสําหรับคาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน 

3.80 0.86 มาก 6 

3. ทานไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อยางเต็มท่ี 3.90 0.68 มาก 3 
4. ทานไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อยาง

เหมาะสม 
3.87 0.70 มาก 5 

5. ทานพอใจสวสัดิการตางๆ ท่ีทานไดรับ 3.90 0.72 มาก 3 
6. ทานไดรับพิจารณาข้ึนเงินเดอืนดวยความ

เปนธรรม 
4.00 0.74 มาก 2 

รวมดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 3.92 0.55 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ

และยุติธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก (μ =3.92) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานเร่ืองทานไดรับ

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบสูงท่ีสุด (μ = 4.04) รองลงมา คือ  

ทานไดรับพิจารณาข้ึนเงินเดือนดวยความเปนธรรม (μ = 4.00) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 

รายไดของทานเพียงพอสําหรับคาใชจายในชีวิตประจําวัน (μ = 3.80)  
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

 

 μ   ระดับคุณภาพชีวิต ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. สถานท่ีทํางานของทานมีอากาศถายเทได
สะดวก 

4.04 0.80 มาก 4 

2. สถานท่ีทํางานของทานตั้งอยูในเขตท่ี
ปลอดภัยจากแหลงอบายมุข 

4.10 0.78 มาก 3 

3. หนวยงานของทานมีอุปกรณอํานวยความ
สะดวกสําหรับใชในงาน สอนครบครัน 

3.71 0.74 มาก 6 

4. สถานท่ีทํางานสงเสริมใหทานมีสุขภาพจิต
และสุขภาพกายท่ีด ี

4.27 0.74 มาก 1 

5. ลักษณะงานสงเสริมใหทานมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายท่ีดี 

4.11 0.77 มาก 2 

6. หนวงานของทานจัดใหมีการรักษาความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร
ในหนวยงาน 

3.98 0.78 มาก 5 

รวมดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ 

4.03 0.52 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานสภาพแวดลอมท่ี

ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ในภาพรวม อยูในระดับมาก (μ= 4.03) เ ม่ือพิจารณารายขอ 
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน

เร่ืองสถานท่ีทํางานสงเสริมใหทานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีสูงท่ีสุด (μ = 4.27) รองลงมา คือ 

ลักษณะงานสงเสริมใหทานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี (μ 4.11) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุด คือ หนวยงานของทานมีอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับใชในงานสอนครบครัน  

(μ = 2.47)  
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 

 

 μ   ระดับคุณภาพชีวิต ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนในการ
พัฒนาความรู ความสามารถของทานอยู
เสมอ 

4.11 0.77 มาก 1 

2. ผูบังคับบัญชาของทานไดปอนกลับถึงผล
การปฏิบัติงานของทาน 

3.97 0.74 มาก 2 

3. ทานไดรับการอบรมความรูในหลักสูตร
ตางๆ และเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ 

3.97 0.77 มาก 2 

4. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทาน
ไดแสดงความคิดเห็น 

3.90 0.82 มาก 4 

5. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทาน
ไดแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

3.87 0.81 มาก 5 

6. ทานไดรับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถของทาน 

3.75 0.76 มาก 6 

7. ท านได รับโอกาสให รับ ผิดชอบงาน
นอกเหนือจากงานประจําท่ีปฏิบัติอยู 

3.68 0.75 มาก 7 

รวมดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 3.89 0.61 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถ ในภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 3.89) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานเร่ืองผูบังคับบัญชา

ของทานสนับสนุนในการพัฒนาความรู ความสามารถของทานอยูเสมอสูงท่ีสุด (μ = 4.11) 
รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาของทานไดปอนกลับถึงผลการปฏิบัติงานของทาน และทานไดรับการ
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 

 

 μ   ระดับคุณภาพชีวิต ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. ทานรูสึกวาหนาท่ีการงานของทานมีความ
ม่ันคง 

3.98 0.73 มาก 2 

2. ทานมีโอกาสที่จะไดเล่ือนข้ัน / ตําแหนง 
หนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน 

3.74 0.79 มาก 3 

3. ผูบังคับบัญชาของทานชวยผลักดันใหทานได
เล่ือนข้ัน / ตําแหนง หนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน 

3.64 0.76 มาก 4 

4. ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนใหทานมี
โอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อ
ความกาวหนาในอาชีพ 

3.99 0.71 มาก 1 

5. ทานมีโอกาสไดทําหนาท่ีท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบของงานเพ่ิมข้ึน 

3.67 0.73 มาก 5 

รวมดานความกาวหนาและความม่ันคงในการ
ทํางาน 

3.80 0.57 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานความกาวหนาและ

ความมั่นคงในการทํางาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก  (μ = 3.80) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการ
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานเร่ือง
ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนใหทานมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อความกาวหนาใน

อาชีพสูงท่ีสุด (μ = 3.99) รองลงมา คือ ทานรูสึกวาหนาท่ีการงานของทานมีความม่ันคง (μ = 3.98) 
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม 
ดานการบูรณาการทางสังคม 

 

 μ   ระดับ ดานการบูรณาการทางสังคม 
คุณภาพชีวติ 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. บรรยากาศในการทํางานของหนวยงานทานมีความ
เปนกันเอง 

3.90 0.76 มาก 3 

2. ทานไดรับการยอมรับและจากกลุมเพื่อนรวมงาน 3.88 0.77 มาก 4 
3. เพื่อนรวมงานมักจะขอความคิดเห็นจากทานในการ

ทํางานกลุม 
3.87 0.70 มาก 5 

4. ผูบังคับบัญชาชวยเหลือเม่ือทานประสบปญหาท้ัง
เร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 

3.92 0.71 มาก 2 

5. เพื่อนรวมงานชวยเหลือทานเม่ือทานประสบปญหา
ท้ังเร่ืองงาน และเร่ืองสวนตัว 

4.04 0.69 มาก 1 

รวมดานการบรูณาการทางสังคม 3.92 0.52 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานการบูรณาการทาง

สังคม ในภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 3.92) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานเร่ืองเพื่อนรวมงานชวยเหลือ

ทานเม่ือทานประสบปญหาทั้งเร่ืองงาน และเร่ืองสวนตัวสูงท่ีสุด (μ = 4.04) รองลงมา คือ 

ผูบังคับบัญชาชวยเหลือเม่ือทานประสบปญหาท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว (μ = 3.92) สวนขอท่ีมี

คะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เพื่อนรวมงานมักจะขอความคิดเห็นจากทานในการทํางานกลุม (μ = 3.87) 
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 

 

 μ   ระดับ ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. หนวยงานของทานกําหนดกฎระเบียบท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติ 

3.88 0.75 มาก 2 

2. ผูบังคับบัญชาของทานใหความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในการทํางาน 

3.91 0.71 มาก 1 

3. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดง
ความคิดเหน็ในการปฏิบัติงาน 

3.75 0.73 มาก 4 

4. เม่ือเกิดปญหาในงานผูบังคับบัญชาของทานเปด
โอกาสใหทานไดช้ีแจงเหตุผล พรอมท้ังยื่นมือเขา
มาชวยเหลือ 

3.78 0.69 มาก 3 

5. เม่ือเกิดปญหาในงานผูบังคับบัญชาของทานได
ยื่นมือเขามาชวยเหลือ 

3.72 0.65 มาก 6 

6. ผูบังคับบัญชา / เพ่ือนรวมงาน ตางเคารพในสิทธิ
หนาท่ีซ่ึงกันและกัน 

3.73 0.72 มาก 5 

รวมดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 3.80 0.58 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานการรักษาสิทธ์ิสวน
บุคคล ในภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 3.80) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานเร่ืองผูบังคับบัญชาของทาน
ใหความเสมอภาคและความยุติธรรมในการทํางานงท่ีสุด (μ = 3.91) รองลงมา คือ หนวยงานของ
ทานกําหนดกฎระเบียบท่ีดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติ (μ = 3.88) สวนขอท่ีมีคะแนน
เฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เม่ือเกิดปญหาในงานผูบังคับบัญชาของทานไดยื่นมือเขามาชวยเหลือ (μ = 3.72) 
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต 

 

 μ   ระดับ ดานความสมดุลในการดาํรงชีวิต 
คุณภาพชีวติ 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. งานท่ีทานรับผิดชอบอยูมีความเหมาะสมทั้ง
เร่ืองปริมาณงานและเร่ืองของเวลา 

3.60 0.68 มาก 4 

2. ทานไมรูสึกเครียดเกีย่วกับงาน 3.82 0.88 มาก 1 
3. หนวยงานของทานมอบหมายงานใหทาน

ปฏิบัตินอกเหนือเวลาราชการ 
3.62 0.72 มาก 3 

4. ทานพึงพอใจในการจัดสรรเวลาทํางาน 3.80 0.75 มาก 2 
5. ภาระงานท่ีทานรับผิดชอบอยูสงใหเกิดปญหา

ครอบครัว 
2.62 1.26 ปานกลาง 5 

รวมดานความสมดุลในการดาํรงชีวติ 3.49 0.53 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานความสมดุลในการ
ดํารงชีวิตในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (μ = 3.49) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูฝนระดับมาก 4
รายการ และปานกลาง 1 รายการ ทานไมรูสึกเครียดเกี่ยวกับงานมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด (μ = 3.82) 
รองลงมา คือ ทานพึงพอใจในการจัดสรรเวลาทํางาน (μ = 3.80) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 
ภาระงานท่ีทานรับผิดชอบอยูสงใหเกิดปญหาครอบครัว (μ = 2.62) 
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ตารางท่ี 4.10  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

 

 μ   ระดับ ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
คุณภาพชีวติ 
ในการทํางาน 

ลําดับ 

1. ทานมีโอกาสไดรวมงานกับหนวยงาน
ภายนอก 

3.60 0.66 มาก 3 

2. ทานมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 
ชุมชน บริเวณโดยรอบสถานศึกษา 

3.51 0.64 มาก 5 

3. ทานมีสวนสงเสริมและจัดทํากิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงานของทานท่ีเกี่ยวกับสังคม 

3.55 0.65 มาก 4 

4. หนวยงานของทานมีสวนสําคัญในการผลิต
บุคลากรท่ีดีและมีคุณภาพออกสูสังคม 

4.02 0.48 มาก 2 

5. บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับการ
ยอมรับจากสังคมหรือชุมชน 

4.07 0.62 มาก 1 

รวมดานความเก่ียวของสัมพนัธกับสังคม 3.75 0.44 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ดานความเก่ียวของสัมพันธ

กับสังคมในภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 3.75) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานเร่ืองบุคลากรใน

หนวยงานของทานไดรับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชนสูงท่ีสุด (μ = 4.07) รองลงมา คือ 

หนวยงานของทานมีสวนสําคัญในการผลิตบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพออกสูสังคม (μ = 4.02)  

สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ทานมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม ชุมชน บริเวณโดยรอบ

สถานศึกษา (μ = 3.51) 
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4.3 ผลการเปรียบเทียบตามสมมุติฐาน 
สมมุตติฐานท่ี 1 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน ตารางท่ี 4.11 ผล
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปรากฏดังตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11  การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนก
ตามเพศ 

          (n=70) 

N  μ   t P-Value เพศ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
34 
36 

 
4.05 
3.78 

 
0.54 
0.52 

 
2.11 

 
0.63 ชาย 

หญิง                   
ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ 

 
34 
36 

 
4.09 
3.98 

 
0.51 
0.53 

 
0.92 

 
0.61 

ชาย 
หญิง                   

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
34 
36 

 
3.92 
3.86 

 
0.53 
0.68 

 
0.37 

 
0.46 ชาย 

หญิง                   
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  

34 
36 

 
3.70 
3.90 

 
0.55 
0.58 

 
1.42 

 
0.90 ชาย 

หญิง                   
ดานการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน  

34 
36 

 
3.84 
4.00 

 
0.52 
0.53 

 
1.24 

 
0.70 ชาย 

หญิง                   
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 
(n=70) 

N  μ   t P-Value เพศ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล  
34 
36 

 
3.84 
3.76 

 
0.52 
0.63 

 
0.53 

 
0.18 ชาย 

หญิง                   
ดานความสมดุลในการดาํรงชีวติ  

34 
36 

 
3.53 
3.46 

 
0.50 
0.56 

 
0.58 

 
0.43 ชาย 

หญิง                   
ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  

34 
36 

 
3.82 
3.67 

 
0.41 
0.42 

 
1.50 

 
0.87 ชาย 

หญิง                   
คุณภาพชีวติในการทํางานในภาพรวม  

34 
36 

 
3.87 
3.81 

 
0.36 
0.42 

 
0.62 

 
0.79 ชาย 

หญิง                   
 

หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สมมุติฐานที่ 2 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน ตารางที่ 4.12 ผลการ
เปรียบเทียบท่ี 1 ปรากฏดังตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12  การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
อายุ 

          (n=70) 

N  μ   F P-Value อายุ/ ความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
15 
21 
19 
15 

 
3.63 
3.81 
3.92 
4.34 

 
0.69 
0.38 
0.43 
0.50 

 
5.45 

 
0.02 ต่ํากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  
15 
21 
19 
15 

 
3.76 
3.97 
4.19 
4.20 

 
0.64 
0.47 
0.45 
0.48 

 
2.59 

 
0.60 ต่ํากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
15 
21 
19 
15 

 
3.81 
3.82 
3.93 
4.02 

 
0.77 
0.59 
0.53 
0.59 

 
0.42 

 
0.73 ต่ํากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 
ต่ํากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

 
15 
21 
19 
15 

 
3.80 
3.86 
3.71 
3.84 

 
0.60 
0.40 
0.56 
0.77 

 
0.24 

 
0.86 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ)  
(n=70) 

อายุ/ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต N  μ   F P-Value 
ในการทํางาน 

ดานการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน  
15 
21 
19 
15 

 
3.81 
3.91 
3.80 
4.21 

 
0.52 
0.38 
0.47 
0.69 

 
2.17 

 
0.10 ตํ่ากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

ดานการรักษาสิทธิ์สวนบุคคล  
15 
21 
19 
15 

 
3.56 
3.86 
3.83 
3.92 

 
0.70 
0.45 
0.56 
0.61 

 
1.14 

 
0.33 ตํ่ากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

ดานความสมดลุในการดํารงชวีิต  
15 
21 
19 
15 

 
3.38 
3.53 
3.42 
3.65 

 
0.56 
0.45 
0.47 
0.66 

 
0.81 

 
0.49 ตํ่ากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

ดานความเกีย่วของสัมพันธกบัสังคม  
15 
21 
19 
15 

 
3.58 
3.72 
3.77 
3.92 

 
0.54 
0.40 
0.27 
0.45 

 
1.63 

 
0.19 ตํ่ากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม  
15 
21 
19 
15 

 
3.67 
3.81 
3.84 
4.03 

 
0.51 
0.31 
0.27 
0.44 

 
2.16 

 
0.10 ตํ่ากวา 30 ป 

31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

 

หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาในรายดานขาราชการครูท่ีอายุตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกันเพียง 1 ดาน คือ ดานคาตอบแทนท่ีเพยีงพอ
และยุติธรรม โดยขาราชการที่มีอายุในชวงตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเหน็ สูงกวาขาราชการท่ีมีอายุ
ในชวงอ่ืนๆ 

สมมุติฐานท่ี 3 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกนั มีความคิดเหน็ตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน ตารางท่ี 4.13 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปรากฏดังตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

          (n=70) 

N  μ   F P-Value ระดับการศึกษา/ ความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.81 
4.07 

 
 

0.54 
0.53 

 
 

3.71 

 
 

0.58 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
- 

42 
28 
- 

 
 

3.96 
4.14 

 
 

0.56 
0.44 

 
 

2.08 
 

 
 

0.15 

 
 
 

     

DPU



52 

ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   F P-Value ระดับการศึกษา/ ความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.85 
3.95 

 
 

0.64 
0.57 

 

 
 

0.49 

 
 

0.48 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท              

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.84 
3.75 

 
 

0.51 
0.65 

 
 

0.43 
 

 
 

0.51 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

ดานการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.95 
3.88 

 
 

0.53 
0.52 

 
 

0.26 

 
 

0.61 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.73 
3.90 

 
 

0.60 
0.53 

 
 

1.39 

 
 

0.24 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

ดานความสมดุลในการดาํรงชีวติ  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.50 
3.48 

 
 

0.60 
0.41 

 
 

0.21 

 
 

0.88 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ)  
(n=70) 

 
N  μ   F P-Value ระดับการศึกษา/ ความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

ในการทํางาน 

ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.74 
3.75 

 

 
 

0.49 
0.30 

 
 

0.08 

 
 

0.92 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

คุณภาพชีวติในการทํางานในภาพรวม  
- 

42 
28 
- 

 
 

3.80 
3.88 

 
 

0.43 
0.32 

 
 

0.69 

 
 

0.40 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 

หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สมมุติฐานที่ 4 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีประสบการณการสอน (เฉพาะสถานศึกษา) ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ท่ีแตกตางกัน ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ปรากฏดัง 
 
ตารางท่ี 4.14  การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ประสบการณการสอน (เฉพาะสถานศึกษา) 

          (n=70) 

N  μ   F P-Value ประสบการณการสอน/ ความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพชีวติในการทํางาน 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
26 
15 
12 
10 
7 

 
3.66 
3.90 
3.94 
4.20 
4.47 

 
0.59 
0.36 
0.37 
0.52 
0.51 

 
4.72 

 
0.02 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 

ปข้ึนไป 21 
ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  

26 
15 
12 
10 
7 

 
3.83 
4.00 
4.20 
4.33 
4.14 

 
0.58 
0.50 
0.34 
0.47 
0.49 

 
2.25 

 

 
0.74 

 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
26 
15 
12 
10 
7 

 
3.76 
4.02 
3.77 
4.12 
3.97 

 
0.71 
0.42 
0.61 
0.58 
0.89 

 
0.98 

 
0.42 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   F P-Value ประสบการณการสอน/ ความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพชีวติในการทํางาน 

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  
26 
15 
12 
10 
7 

 
3.76 
3.90 
3.80 
3.90 
3.60 

 
0.57 
0.23 
0.61 
0.77 
0.79 

 
0.41 

 
0.79 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 

ปข้ึนไป 21 
ดานการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน  

26 
15 
12 
10 
7 

 
3.84 
4.01 
3.63 
4.38 
3.88 

 
0.50 
0.25 
0.50 
0.59 
0.68 

 
3.45 

 
0.13 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 

ปข้ึนไป 21 
ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล  

26 
15 
12 
10 
7 

 
3.67 
4.01 
3.52 
4.21 
3.71 

 
0.61 
0.34 
0.51 
0.61 
0.56 

 
3.10 

 
0.21 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

ดานความสมดุลในการดาํรงชีวติ  
26 
15 
12 
10 
7 

 
3.41 
3.68 
3.18 
3.96 
3.28 

 
0.55 
0.36 
0.38 
0.54 
0.52 

 
4.64 

 
0.02 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.14 (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   F P-Value ประสบการณการสอน/ ความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพชีวติในการทํางาน 

ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  
26 
15 
12 
10 
7 

 
3.63 
3.73 
3.76 
4.02 
3.80 

 
0.48 
0.36 
0.25 
0.46 
0.38 

 
1.53 

 
0.20 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 

ปข้ึนไป 21 
ประสบการณการสอนในภาพรวม  

26 
15 
12 
10 
7 

 
3.70 
3.91 
3.75 
4.15 
3.89 

 
0.44 
0.24 
0.27 
0.42 
0.38 

 
2.98 

 
0.03 0 - 5  ป 

6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 

หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดย
ภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยขาราชการครูท่ีมีประสบการณสอน
ในชวง 0-5 ป มีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาขาราชการครูท่ีมีประสบการณสอนมากกวา 0-5 ป  
ข้ึนไป เม่ือพิจารณาในรายดานพบวาขาราชการครูท่ีมีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกันเพียง 2 ดาน คือ ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
และดานความสมดุลในการดํารงชีวิต โดยขาราชการครูท่ีมีประสบการในชวง0-5 ป มีความคิดเห็น        
2 ดานนี้สูงกวาขาราชการครูท่ีมีประสบการณตางกันสอนมากกวา 0-5 ป ข้ึนไป 
 
 
 

DPU



57 

สมมุติฐานที่ 5 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน ตารางท่ี 4.15 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปรากฏดังตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
อัตราเงินเดือน 

          (n=70) 

N  μ   F P-Value อัตราเงินเดือน/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
22 
16 
14 
18 

 
3.71 
3.85 
3.82 
4.30 

 
0.61 
0.43 
0.44 
0.47 

 
4.93 

 
 

 
0.05 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  
22 
16 
14 
18 

 
3.83 
4.02 
4.17 
4.19 

 
0.64 
0.38 
0.54 
0.42 

 
2.04 

 
0.12 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
22 
16 
14 
18 

 
3.87 
3.82 
3.86 
4.01 

 
0.69 
0.63 
0.60 
0.52 

 
0.32 

 

 
0.81 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 
5,000 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

 
22 
16 
14 
18 

 
3.85 
3.86 
3.64 
3.82 

 
0.52 
0.53 
0.61 
0.66 

 
0.47 

 
0.70 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   F P-Value อัตราเงินเดือน/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

ดานการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน  
22 
16 
14 
18 

 
3.87 
3.95 
3.70 
4.14 

 
0.49 
0.45 
0.51 
0.61 

 
2.05 

 
0.11 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล  
22 
16 
14 
18 

 
3.67 
4.01 
3.63 
3.93 

 
0.63 
0.46 
0.58 
0.55 

 
1.93 

 
0.13 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

ดานความสมดุลในการดาํรงชีวติ  
22 
16 
14 
18 

 
3.50 
3.58 
3.25 
3.60 

 

 
0.49 
0.62 
0.44 
0.52 

 
1.36 

 
0.26 

 
5,000 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  
22 
16 
14 
18 

 
3.61 
3.80 
3.83 
3.82 

 
0.51 
0.48 
0.23 
0.36 

 
1.22 

 
0.31 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   F P-Value อัตราเงินเดือน/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

อัตราเงินเดือนในภาพรวม  
22 
16 
14 
18 

 
3.74 
3.86 
3.76 
3.99 

 
0.46 
0.39 
0.26 
0.35 

 
1.65 

 
0.18 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

 

หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สมมุติฐานที่ 6 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีรายไดพิเศษตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน ตารางท่ี 4.16  
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ปรากฏดังตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
รายไดพิเศษ 

          (n=70) 

N  μ   F P-Value รายไดพิเศษ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.93 
3.63 
4.03 
3.50 

 
0.51 
0.66 
0.68 

. 

 
0.79 

 

 
0.51 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  
54 
5 

10 
1 
- 

 
4.07 
4.06 
3.85 
3.66 

 
0.54 
0.43 
0.51 

. 

 
0.68 

 
0.58 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.84 
4.28 
3.98 
3.57 

 
0.61 
0.54 
0.65 

. 
 

 
0.94 

 
0.42 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   μ   P-Value รายไดพิเศษ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.78 
3.76 
3.98 
3.40 

. 

 
0.58 
0.29 
0.67 

. 

 
0.49 

 
0.69 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

ดานการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน  
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.92 
3.64 
4.08 
3.80 

 
0.53 
0.32 
0.58 

. 

 
0.78 

 
0.51 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล  
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.78 
3.70 
4.00 
3.50 

 
0.61 
0.58 
0.35 

. 

 
0.53 

 
0.66 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

ดานความสมดุลในการดาํรงชีวติ 
ไมมี 
นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

 

 
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.48 
3.56 
3.62 
2.80 

 
0.53 
0.54 
0.52 

. 

 
0.79 

 
0.51 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   F P-Value รายไดพิเศษ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.78 
3.56 
3.72 
3.40 

 
0.44 
0.43 
0.37 

. 

 
0.66 

 
0.58 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

รายไดพิเศษในภาพรวม  
54 
5 

10 
1 
- 

 
3.83 
3.80 
3.92 
3.45 

 
0.41 
0.17 
0.40 

. 

 
0.47 

 
0.71 ไมมี 

นอยกวา 1,000  บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
มากกวา  10,000 บาท 

 

หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีรายไดพิเศษตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สมมุติฐานที่ 7 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีระดับวิทยฐานะตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกัน ตารางที่ 4.17 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ปรากฏดังตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17  การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตาม
ระดับวิทยฐานะ 

          (n=70) 

N  μ   F P-Value ระดับวิทยฐานะ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.73 
4.02 
4.25 

 
0.58 
0.50 
0.59 

 
2.81 

 
0.67 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.89 
4.12 
4.16 

 
0.63 
0.43 
0.23 

 
1.65 

 
0.20 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.74 
4.01 
3.78 

 
0.71 
0.53 
0.51 

 
1.56 

 
0.22 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ) 
 (n=70) 

N  μ   F P-Value ระดับวิทยฐานะ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.84 
3.78 
3.80 

 
0.60 
0.56 
0.57 

 
0.09 

 
0.91 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

ดานการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานรวมกัน  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.93 
3.92 
3.80 

 
0.50 
0.57 
0.56 

 
0.06 

 
0.94 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.75 
3.82 
4.17 

 
0.65 
0.54 
0.24 

 
0.49 

 
0.61 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

ดานความสมดุลในการดาํรงชีวติ  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.48 
3.53 
3.10 

 
0.63 
0.46 
0.42 

 
0.64 

 
0.52 

 
 

ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ) 
     (n=70) 

N  μ   F P-Value ระดับวิทยฐานะ/ ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.69 
3.79 
3.70 

 
0.52 
0.35 
0.42 

 
0.48 

 
0.62 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

ระดับวิทยฐานะในภาพรวม  
28 
40 
2 
- 
- 

 
3.75 
3.89 
3.85 

 
0.49 
0.31 
0.27 

 
0.98 

 
0.37 ครูปฏิบัติการ 

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 

หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีระดับวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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4.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี  

ลักษณะคําถามปลายเปด (Open – ended question) ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น 
 
ตารางท่ี 4.18  คารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามปลายเปด 
                      n = 70 

ผูตอบ / ไมตอบ แบบสอบถามปลายเปด จํานวน (คน) รอยละ 
ตอบแบบสอบถามปายเปด 36 51.4 
ไมตอบแบบสอบถามปลายเปด 34 48.6 

รวม 70 100 
 

จากตารางท่ี 4.18 คารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามปลายเปด พบวา มีผูตอบ
แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สวนใหญ คิดเปนรอยละ 51.4 สวนท่ีเหลือเปนผูไมตอบ
แบบสอบถามปลายเปด คิดเปนรอยละ 48.6  

 
ตารางท่ี 4.19  คาความถ่ีและรอยละของความคิดเห็นจากผูตอบแบบสอบถามปลายเปดเกีย่วกับ

ขอเสนอแนะคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

                      n = 70 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอเสนอแนะคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
คาความถ่ี รอยละ 

1.จัดกองทุนการออมเงินสําหรับครู 7 19.44 
2. ตรวจสุขภาพประจําปฟรี 5 13.90 
3.สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 4 11.11 
4.กําหนดนโยบายท่ีสนับสนนุบุคลากรใหกาวหนาในงาน 6 16.67 
5.จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธในหนวยงาน 4 11.11 

 
 
 

DPU



67 

ตารางท่ี 4.19  (ตอ) 
                      n = 70 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอเสนอแนะคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

คาความถ่ี รอยละ 

6. การใหรางวลัตอบแทนแกบุคลากรในหนวยงานท่ีทุมเทใหกับ
งาน 

4 11.11 

7.สงเสริมกิจกรรมท่ีลดความตึงเคลียดในหนวยงาน 3 8.33 
8.ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 3 8.33 

รวม 36 100 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี สวนใหญ จัดกองทุนการออมเงินสําหรับครูคิดเปน รอยละ 19.44 รองลงมาไดแก กําหนด
นโยบายท่ีสนับสนุนบุคลากรใหกาวหนาในงาน คิดเปนรอยละ  16.67 และตรวจสุขภาพประจําป
ฟรี คิดเปนรอยละ 13.90 สวนการสนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  จัดกิจกรรมที่สงเสริม
ความสัมพันธในหนวยงาน การใหรางวัลตอบแทนแกบุคลากรในหนวยงานท่ีทุมเทใหกับงาน  
คิดเปนรอยละ 11.11 เทากัน และสงเสริมกิจกรรมท่ีลดความตึงเคลียดในหนวยงานใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 8.33 เทากัน ตามลําดับ 

DPU



 
 

บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการสอน(เฉพาะสถานศึกษานี้) อัตรา
เงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และระดับวิทยฐานะ โดยทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ท้ังหมด 8 ดาน ไดแก  
1) คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 3) โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ 4) ความกาวหนาและความม่ันคง ในการทํางาน 5) การบูรณาการทางสังคม  
6) การรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 7) ความสมดุลในการดํารงชีวิต 8) ความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี จํานวน 90 คน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังหมด 70 ชุด แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหและ
ประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คา One Way 
ANOVA โดยจะนําเสนอผลสรุป และอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ขอมูลสวนบุคคลตัวอยาง 
จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลพบวาขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีสวนใหญเปนผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปน 
รอยละ 51.4 มีอายุอยูในชวงระหวาง 31-35 ปคิดเปนรอยละ 30.0 มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.0 มีประสบการณสอนอยูระหวาง 0-5 ป คิดเปนรอยละ 37.1 อัตรา
เงินเดือนอยูท่ี 5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.4 รายไดพิเศษสวนใหญแลวจะไมมีรายได
พิเศษ คิดเปนรอยละ 77.1 มีระดับวิทยฐานะเปนครูชํานาญการ คิดเปนรอยละ 57.1  
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5.1.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี     

ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานการบูรณาการทางสังคม ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาส
ในการพัฒนาความสามารถ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการรักษาสิทธ์ิ
สวนบุคคล ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ตามลําดับ 

5.1.3 สรุปผลการเปรียบเทียบ 
ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สรุปผลไดดังนี้ 
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีระดับคุณภาพ

การทํางานอยูในระดับมากโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการสอน (เฉพาะ
สถานศึกษานี้) อัตราเงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และระดับของวิทยฐานะ มีผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 2 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาในรายดานขาราชการครูท่ีอายุตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกันเพียง 1 ดาน คือ ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม โดยขาราชการที่มีอายุในชวงตํ่ากวา 30 ปมีความคิดเห็น สูงกวาขาราชการที่มีอายุ
ในชวงอ่ืนๆ 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานที่ 4 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
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สมมติฐานท่ี 5 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานที่ 6 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ท่ีมีรายไดพิเศษตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 7 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีระดับวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยรวมท้ัง 8 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือแยกเปนรายดาน ดานท่ีมี
ระดับมาก คือ ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการบูรณาการทางสังคม  
ดานคาตอบแทน ท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ดานความกาวหนา
และความม่ันคงในการทํางาน ดานการรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นสรางความพึงพอใจใหกับขาราชการทําให
ขาราชการสามารถปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีความรูสึกวาปลอดภัยในการทํางานและมีสุขภาพ
ทีดี่ ทุมเทในการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง 
ขาราชสามารถท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเองเพ่ือนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานได ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ สุบัน โยทุม (2544) ทําวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางานขาราชการ 
ช้ันประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเลย” ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของ
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2. จากการศึกษาพบวา ขาราชการที่ มีปจจัยสวนบุคคล ในสวนของ เพศ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน รายไดพิเศษตอเดือน และระดับของวิทยฐานะ มีความคิดเห็นตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากคุณภาพชีวิตในการทํางานในดานตางๆ ของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ทุกคนไดรับรูในเร่ืองของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานภายในโรงเรียน ดังนั้นถึงแมวาปจจัยในสวนของบุคคลแตกตางกัน แต
ทุกคนมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน ยกเวน อายุ กับประสบการณสอน 
ท่ีมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน ในเรื่องของอายุ อายุ อาจเปนเพราะ
ขาราชการท่ีอายุนอยการทํางาน งานท่ีไดรับมอบหมายไมมีความซับซอนมากนัก เม่ือเทียบกับผูท่ีมี
อายุมากกวา รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีมีอายุมากอาจมีความตองการในชีวิตมากกวา ในเร่ืองของ
ประสบการณสอน เปนเพราะขาราชการที่มีประสบการณนอยขาราชการท่ีมีประสบการณสอน
มากกวา จะมีประสบการณในการสอน ไดผานการสอนมาเปนเวลานาน สามารถใชความรู
ความสามารถและทักษะตางๆ ในการสอนมากกวา ขาราชท่ีมีประสบการสอนท่ีนอยกวา ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฐิติพร หงษา (2549) ทําวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจช้ันประทวน” สายงานปองกันปราบปราม สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล พบวา ปจจัยดานบุคคล อายุสถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายได 
ประสบการณในการทํางาน ระดับช้ันยศ ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลทําใหระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกตางกัน 
 
5.3 ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี คร้ังนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะขอคิดและขอเสนอแนะท่ี
อาจจะเปนประโยชนตอจะแกไข หรือปรับปรุงหนวยงาน อีกท้ังเสริมสรางคุณภาพชีวิตใน 
การทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดยภาพรวม ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน
ระดับมาก ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานตางๆ อันจะสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีสูงข้ึนได ดังตอไปนี้ 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีมีการใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีการเพิ่มการตรวจตราเวรยามรักษาการณ ควรมีการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในท่ีทํางานใหมากข้ึนเพื่อเพ่ิมความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน 

3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีมีการแจงเร่ืองของผลการปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะไดนํามาปรับปรุงแกไข และควรจัดใหมีการ
อบรมเพ่ิมเพื่อพัฒนาในดานทักษะใหกับผูใตบังคับบัญชา 

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานีมีการพิจารณาเร่ืองของการเล่ือนตําแหนงใหเปนไปตามความเหมาะสม จาก
ความรูความสามารถ และประสบการณ ดวยความเปนธรรมและโปรงใส ควรมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลและมีการประเมินผลงานในแตละป เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทําใหรูสึกไดวา
ทํางานงานอยูในหนวยงานท่ีมีความกาวหนาและมีความม่ันคงในการทํางาน 

5. การบูรณาการทางสังคมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีมี
การเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันไมวาจะเปนเพื่อนรวมงาน หรือแมแตผูบังคับบัญชาควรให
ความเปนกันเอง คอยเปนหวงเปนใย ดูแลเอาใจใสและคอยใหคําปรึกษาใหความชวยเหลือเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาเดือดรอน และใหคําชมเม่ือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานออกมาดี 

6. การรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
การรับฟงความคิดเห็น ใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจ 
ใหโอกาสใหเจาหนาท่ีไดแสดงความคิดเห็นเพื่อใหบรรลุตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

7. ความสมดุลในการดํารงชีวิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีควรมีการวางแผนงาน ในเร่ืองของการมอบหมายงาน หรือคอยกํากับดูแล ซ่ึงในเร่ืองของ
เนื้องาน ควรท่ีจะแจกจายงานใหเหมาะสมกับความสามารถเปนรายบุคคลเพ่ือความรวดเร็วในงาน
และไมกระทบกับชีวิตประจําวัน 

8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีสรางความมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม 
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5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
5.3.2.1 การศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมิน 

ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีตัวแปรท่ีเปนองคประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงควรจะเปนตัวแปร
ท่ีจะใชวัดระดับหรือความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคลไดดีกวานี้ เชน  
การวัดเกี่ยวกับความผูกพันกับองคกร ความพึงพอใจในการทํางาน หรือปจจัยท่ีช้ีวัดพฤติกรรมใน
การทํางาน 

5.3.2.2 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 
ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรใชเคร่ืองมือในการศึกษาประเภทอื่น หรือทําควบคูกันไป เชน 
การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก ซ่ึงจะสงผลใหการศึกษาวิจัยเกิดความสมบูรณ
มากข้ึน และสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชน 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
 

เร่ือง  คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
 
แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  3  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามรายการ (Checklist) มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะความ
ตองการดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ และตรงตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดรับจะเปน
ความลับและผลท่ีไดจะนําไปสรุปผลมาใชเพ่ืองานวิจัยในคร้ังนี้เพียงเทานั้น ท้ังนี้เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูโรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครูโรงเรียนอ่ืนๆโดยรวมตอไป 

 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามอยางดี 

 
       ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีใหความอนุเคราะหในครั้งนี ้
 
            (นางสาวนงลักษณ        ฤทธ์ิคํา) 
             นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา  

          วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง   ทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน   (     ) หนาขอความเปนจริงเกีย่วกบัตัวทาน 
 
  1. เพศ 
     (    ) ชาย 
     (    ) หญิง 
 2. อายุ 
   (    ) ต่ํากวา 30 ป 
                      (    ) 31 - 35  ป 
   (    ) 36 - 40  ป 
   (    ) 41 ป ข้ึนไป  
 3.  ระดับการศึกษา 
   (    )  ต่ํากวาปริญญาตรี 
   (    )  ปริญญาตรี   
   (    )  ปริญญาโท    
    (    )  สูงกวาปริญญาโท 
  4. ประสบการณการสอน (เฉพาะสถานศึกษานี้) 
   (    )  0 - 5  ป 
   (    )  6  - 10 ป 
   (    )  11 - 15 ป 
   (    )  16  - 20 ป 
    (    )  21 ปข้ึนไป 
 5. อัตราเงินเดอืน 
   (      ) 5,000 – 10,000 บาท 
   (      ) 10,001 – 15,000 บาท 
   (      ) 15,001 – 20,000 บาท 
   (      ) มากกวา 20,000 บาท 
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 6. รายไดพิเศษตอเดือน 
   (      ) ไมมี 
   (      ) นอยกวา 1,000  บาท 
   (      ) 1,000 – 5,000 บาท 
   (      ) 5,001 – 10,000 บาท 
   (      ) มากกวา  10,000 บาท 
 7. ระดับวิทยฐานะ 
   (      ) ครูปฏิบัติการ 
   (      ) ครูชํานาญการ 
   (      ) ครูชํานาญการพิเศษ 
   (      ) ครูเช่ียวชาญ 
   (      ) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี  2  คุณภาพชีวติการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  

คําชี้แจง   อานขอความของแบบสอบถามแตละขอ แลวพิจารณาวาคุณภาพชีวิตการทํางานของทาน
อยูในระดับใด และทําเคร่ืองหมาย √  ลงในชองระดับ 5  ระดับ ตามความคิดเห็นของทานและตาม
สภาพท่ีเปนจริง ซ่ึงแปลความหมาย  ดังนี้ 
 5 หมายความวา มากท่ีสุด 

4 หมายความวา มาก 
3 หมายความวา ปานกลาง 
2 หมายความวา นอย 
1 หมายความวา นอยท่ีสุด 
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คุณภาพชีวติการทํางาน 
ระดับคุณภาพชีวิต 

5 4 3 2 1 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
1.1 ทานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานท่ี

ทาน 
รับผิดชอบ 

     

1.2 รายไดของทานเพียงพอสําหรับคาใชจายใน 
ชีวิตประจําวัน 

     

    1.3 ทานไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อยางเต็มท่ี      
    1.4 ทานไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อยางเหมาะสม      
    1.5 ทานพอใจสวัสดกิารตางๆ ท่ีทานไดรับ      
    1.6 ทานไดรับพิจารณาข้ึนเงินเดือนดวยความเปนธรรม      
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
    2.1 สถานท่ีทํางานของทานมีอากาศถายเทไดสะดวก      
    2.2 สถานท่ีทํางานของทานตั้งอยูในเขตที่ปลอดภัยจาก
แหลงอบายมุข 

     

    2.3 หนวยงานของทานมีอุปกรณอํานวยความสะดวก
สําหรับใชในงานสอนครบครัน 

     

    2.4 สถานท่ีทํางานสงเสริมใหทานมีสุขภาพจิตและสุขภาพ 
          กายท่ีด ี

     

    2.5 ลักษณะงานสงเสริมใหทานมีสุขภาพจิตและสุขภาพ 
          กายท่ีด ี

     

    2.6  หนวยงานของทานจัดใหมีการรักษาความปลอดภยัตอ 
           ชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรในหนวยงาน 

     

3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
    3.1 ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนในการพัฒนาความรู 
          ความสามารถของทานอยูเสมอ 

     

    3.2 ผูบังคับบัญชาของทานไดปอนกลับถึงผลการ
ปฏิบัติงานของทาน 
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คุณภาพชีวติการทํางาน 
ระดับคุณภาพชีวิต 

5 4 3 2 1 
    3.3 ทานไดรับการอบรมความรูในหลักสูตรตางๆ และ 
          เทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ 

     

    3.4 ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดง
ความคิดเหน็ 

     

    3.5 ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดง 
          ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

     

3.6  ทานไดรับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู  
   ความสามารถของทาน 

     

    3.7 ทานไดรับโอกาสใหรับผิดชอบงานนอกเหนือจากงาน
ประจําท่ีปฏิบัติอยู 

     

4.  ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 
    4.1 ทานรูสึกวาหนาท่ีการงานของทานมีความม่ันคง      
    4.2 ทานมีโอกาสที่จะไดเล่ือนข้ัน / ตําแหนง หนาท่ีการงาน 
          ท่ีสูงข้ึน 

     

    4.3 ผูบังคับบัญชาของทานชวยผลักดันใหทานไดเล่ือนข้ัน / 
          ตําแหนง หนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน 

     

    4.4 ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนใหทานมีโอกาสศึกษา 
          ตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อความกาวหนาในอาชพ 

     

    4.5 ทานมีโอกาสไดทําหนาท่ีท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ
และความรับผิดชอบของงานเพ่ิมข้ึน 

     

5. การบูรณาการทางสังคม 
    5.1 บรรยากาศในการทํางานของหนวยงานทานมีความเปน 
          กันเอง 

     

    5.2 ทานไดรับการยอมรับและจากกลุมเพื่อนรวมงาน      
    5.3 เพื่อนรวมงานมักจะขอความคิดเหน็จากทานในการ 
          ทํางานกลุม 

     

    5.4 ผูบังคับบัญชาชวยเหลือเม่ือทานประสบปญหาท้ังเร่ือง 
         งานและเร่ืองสวนตัว 
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คุณภาพชีวติการทํางาน 
ระดับคุณภาพชีวิต 
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    5.5 เพื่อนรวมงานชวยเหลือทานเม่ือทานประสบปญหาท้ัง 
         เร่ืองงาน และเร่ืองสวนตัว 

     

6. การรักษาสิทธ์ิสวนบุคคล 
    6.1 หนวยงานของทานกําหนดกฎระเบยีบท่ีดี มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติ 
     

    6.2 ผูบังคับบัญชาของทานใหความเสมอภาคและความ 
          ยุติธรรมในการทํางาน 

     

    6.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความ 
          คิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

     

    6.4 เม่ือเกิดปญหาในงานผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส 
         ใหทานไดช้ีแจงเหตุผล พรอมท้ังยื่นมือเขามาชวยเหลือ 

     

    6.5 เม่ือเกิดปญหาในงานผูบังคับบัญชาของทานไดยืน่มือ
เขามาชวยเหลือ 

     

    6.6 ผูบังคับบัญชา / เพื่อนรวมงาน ตางเคารพในสิทธิหนาท่ี 
         ซ่ึงกันและกัน 

     

7. ความสมดุลในการดํารงชวีิต 
    7.1 งานท่ีทานรับผิดชอบอยูมีความเหมาะสมท้ังเร่ือง

ปริมาณงานและเร่ืองของเวลา 
     

    7.2 ทานไมรูสึกเครียดเกีย่วกับงาน      
    7.3 หนวยงานของทานมอบหมายงานใหทานปฏิบัต ิ
          นอกเหนือเวลาราชการ 

     

    7.4 ทานพึงพอใจในการจัดสรรเวลาทํางาน       
    7.5 ภาระงานท่ีทานรับผิดชอบอยูสงใหเกิดปญหา

ครอบครัว 
     

8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
    8.1 ทานมีโอกาสไดรวมงานกับหนวยงานภายนอก      
    8.2 ทานมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม ชุมชน บริเวณ 
         โดยรอบสถานศึกษา 
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คุณภาพชีวติการทํางาน 
ระดับคุณภาพชีวิต 

5 4 3 2 1 
    8.3 ทานมีสวนสงเสริมและจัดทํากิจกรรมตางๆ  
          ของหนวยงานของทานท่ีเกีย่วกับสังคม 

     

    8.4 หนวยงานของทานมีสวนสําคัญในการผลิตบุคลากรท่ีด ี
          และมีคุณภาพออกสูสังคม 

     

    8.5  บุคลากรในหนวยงานของทานไดรับการยอมรับจาก 
           สังคมหรือชุมชน 

     

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ             
สวนกหุลาบวทิยาลัย ปทุมธานี  
 

คําชี้แจง   แบบสอบถามลักษณะปลายเปด มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะความตองการดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี
 
ขอเสนอแนะ (ถามี)............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



88 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
1. ผูชวยศาสตราจารยพิศศรี  กมลเวชช ตําแหนง ท่ีปรึกษาอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
2. อาจารยสุรว ี   ศุนาลัย  ตําแหนงอาจารยประจํา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
3. นายสุธรรม    ทองแสง ตําแหนง ครู วทิยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนญุาตเก็บรวบรวมขอมลู 
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เร่ือง ขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
 
  ดวย นางสาวนงลักษณ    ฤทธ์ิคํา  รหัสประจําตัว  525161010030  ปจจุบันเปนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กําลังทําสาระนิพนธ เร่ือง 
“คุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี” มีความ
จําเปนตองขอแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลกับครูในโรงเรียน ระหวางวันท่ี เพ่ือประกอบการทํา
สาระนิพนธ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  วิทยาลัยครุศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (                           ) 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสุกล    นางสาวนงลักษณ ฤทธ์ิคํา  
ประวัติการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิตย สาขาวชิาการตลาด  
        วิทยาลัยราชพฤกษ พ.ศ. 2549 
ตําแหนงและและสถานท่ีทํางานปจจุบัน เจาหนาท่ีงานเลขานุการกิจฯ  
        สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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