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บทคัดย่อ

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานของครู

สหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู

สหวิทยาเขตชลบุรี 1 จำานวน 285 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติ ได้แก่ 

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ และค่าถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวจิยัพบว่า ระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพชวีติการทำางาน และระดบัการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตการทำางานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานของครูสหวิทยาเขต

ชลบรุ ี1 พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสงู (r
xy 
= .782) อย่างมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 

และปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี 1 ค่าประสิทธิภาพ

ในการพยากรณ์ (R
2
) เท่ากับ .655 คิดเป็นร้อยละ 65.50 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ เขียน
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Abstract

 The purpose of this research was to study the factors affecting the quality 

of working life development of teachers in Sahawutthayaket Chonburi 1 under 

Secondary Educational Service Area Office 18. The study sample was 285 teachers 

in Sahawitthayaket Chonburi 1. The tool was a questionnaire for estimating 5 levels. 

Statistics include frequency, percentage, average, standard deviation, correlation 

coefficient and multiple regression.

 The results of the research showed that the overal picture of factors affecting 

the quality of working life and the quality development level of teacher working 

life in Sahawitthayaket Chonburi 1 was in a high level. The relationship between 

factors affecting the quality of working life of teachers with the quality of working 

life development of teachers in Sahawitthyaket Chonburi 1 was found to be at a 

high level of positive correlation (x
yz
 = .782) with statistical signifigance of .01; and 

factors affecting the quality of working life development of teachers in Sahawitthayaket 

Chonburi 1 had the predictive efficiency (R
2
) = .655, representing 65.50 percent 

with the statistical significance of .01 and can be written as the following equation:
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บทน�ำ

	 การท�างานมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง	 อาจกล่าวได้ว่าการท�างาน

เป็นส่วนหนึ่งของชีวติที่ปฏิบัตมิากกว่ากิจกรรมใด	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอตุสาหกรรม	คาดกัน

ว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตอยู่ในโรงงานหรือส�านักงาน	และในอนาคตอันใกล้นี้	มนุษย์

จ�าเป็นต้องใช้เวลาของชีวติเกีย่วข้องกบัการท�างานเพิม่มากขึน้ไปอีก	การท�างานเป็นสิง่ทีใ่ห้ประสบการณ์

ที่มีคณุค่าต่อชีวิตมนุษย์	เพราะเป็นโอกาสที่ท�าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับบุคคล

อ่ืน	ๆ 	กบัเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ตลอดจนความคิดเหน็จากผู้เกีย่วข้อง	ดังน้ันการท�างานจึงเป็นการเปิดโอกาสให้

แสดงออกถึงเชาว์ปัญญา	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	อันจะน�ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต	

(ผจญ	เฉลิมสาร,	2552) อันน�าไปสู่คุณภาพชีวิตการท�างาน	พึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ	ชั่วโมง

การท�างาน	 สภาพแวดล้อมการท�างาน	 ความก้าวหน้าในหน้าที่	 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 ซ่ึง

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญที่ทรัพยากรมนุษย์หรือคนท�างานเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมใน

สถานที่ท�างาน	สวัสดิการ	บทบาทหน้าที่	ความพึงพอใจในชีวิต	โอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่

เกีย่วกบังาน	การพฒันาและให้ความส�าคัญต่อทรพัยากรมนุษย์จะส่งผลต่อกระบวนการผลติ	(ศิรนัินท์	

กิตติสุขสถิต	,	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	กาญจนา	ตั้งชลทิพย์	และ	จรัมพร	โห้ล�ายอง,	2556:	24-25) 

และความสขุในการท�างานของคนในองค์กรท�าให้มคีวามส�าคัญต่อการท�างานและองค์กรอย่างมาก	คือ

คนท�างานที่มีความสุขนั้น	 ไม่ได้หมายถึง	 รายได้เป็นสิ่งเดียวที่ส�าคัญที่สุด	 ต้องมี	 “คุณภาพชีวิตการ

ท�างาน”	ซ่ึงหมายถึง	คุณภาพของความสมัพนัธ์	ระหว่างผู้ปฏิบติังานกบัสิง่แวดล้อม	โดยส่วนรวมในการ

ท�างานของบุคคล	และเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	รวมทั้งยังครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยว

กับจริยธรรมในการท�างาน	 และสภาพในการท�างาน	 ตลอดจนควรให้ความส�าคัญที่บทบาทการท�างาน	

ได้แก่	นายจ้าง	ลูกจ้าง	และสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน	(Davis,	1977;	Seashore,	1975;	Royuela	

et	 al.,	2007)	และเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	2560	 -	

2564)	มุง่เน้นผลลพัธ์ให้คนท�างานในประเทศมคุีณภาพชีวิตท่ีดีและมคีวามสขุ	ในขณะเดียวกนัคุณภาพ

ชีวิตในการท�างาน	(Quality	of	work	life)	มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการท�างานปัจจุบัน	เพราะคนเป็น

ต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า	 ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท�างาน	 ต้องท�างานเพื่อให้ชีวิต

ด�ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน	 เมื่อคนต้องท�างานในที่ท�างานจึงควรมีสภาวะที่

เหมาะสม	เกดิความสขุทัง้ร่างกายและจิตใจ	มคีวามรูส้กึมัน่คงทัง้สขุภาวะทางกาย	สขุภาวะทางอารมณ์	

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ	 และสุขภาวะทางสังคม	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,	2559:	1–21)	ดงันั้นเพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์	มีคณุธรรมจริยธรรม	

มีระเบียบวินัย	ค่านิยม	มีจิตสาธารณะ	และมีความสุข	โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี	ครอบครัวอบอุ่น	

เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต	 มีความมั่นคง
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ทางเศรษฐกจิและสงัคม	ได้รบัความเป็นธรรมในการเข้าถงึ	ทรพัยากรและบรกิารทางสงัคมทีม่คุีณภาพ	

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ	 รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2559:	63)	

	 ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้องรับหน้าที่พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย	จึงถือได้ว่า

ครูเป็นผู้ทีมีความส�าคัญต่อประเทศอย่างย่ิง	 เนื่องจากประเทศชาติจะเจริญได้นั้นส่วนหนึ่งย่อมอยู่ท่ี

การปฏิบติัหน้าทีข่องคร	ูครจึูงต้องมคุีณลกัษณะทีดี่	คือ	มคีวามสามารถในการปฏิบัติหน้าทีม่อุีดมการณ์	

และมจิีตวิญญาณของความเป็นคร	ูเพราะคุณภาพของครยู่อมส่งผลให้การปฏิบติังานประสบผลส�าเรจ็

อย่างดี	และมปีระสทิธภิาพด้วย	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,	2550:	

50)	 สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลและส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูประสบผลส�าเร็จได้	

คือ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู	ถ้าครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีผลการปฏิบัติงานสอน	ย่อมมีประสิทธิภาพ

และส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรยีนได้	แต่อย่างไรก็ตามการส่งเสรมิให้ครมูคุีณภาพชีวิตทีดี่ในการท�างาน

เป็นเรื่องยาก	เนื่องจากครูมีพื้นฐานชีวิตและความต้องการแตกต่างกัน	Bognar,	G.	(2005)	กล่าวว่า	

การศึกษาความเหมาะสมของปัจจัยหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เพื่อน�าไปสู่คุณภาพชีวิต

ต้องให้ความส�าคัญต่อเง่ือนไขของชีวิต	 (People’s	 life	 conditions)	 ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนา

วิชาชีพครูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมุ่งที่ตัวครูเป็นส�าคัญ	ครูดีย่อมช่วยให้สังคมดีขึ้นทุก	ๆ	ด้าน	สังคม

จึงต้องช่วยดูแลให้ครอูยู่ในฐานะทีส่งูเป็นพเิศษทีแ่ท้จรงิ	การให้ได้มสีทิธปิระโยชน์เหมาะสมกบัภารกจิ

การให้มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ	ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรในทุกสังคม	 (ประเวศ	วะสี,	 2552)	ดังนั้น	

การศึกษาเพือ่หาปัจจัยทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติในการท�างานครตู้องท�าความเข้าใจบรบิท	และ

เงื่อนไขการท�างานและการใช้ชีวิตของครู	ซึ่งในขณะนี้ข้าราชการครูก็ก�าลังมีปัญหาในการปฏิบัติงานใน

ลักษณะต่าง	ๆ	ทั้งปัญหาระดับประเทศ	ปัญหาระดับเขตพื้นที่การศึกษา	และปัญหาระดับสถานศึกษา	

ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งในปัญหาที่หลากหลายที่รัฐบาลควรต้องให้ความส�าคัญแก้ไข	 คือ	 ปัญหา

คุณภาพชีวติการท�างานของข้าราชการคร	ูเพราะเกดิขึน้กบัข้าราชการครทูกุระดับของประเทศ	เป็นปัญหา

ทีเ่กีย่วข้องกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท�างานข้าราชการครดู้วย	(พจน์	เจรญิสนัเทยีะ,	2551)	

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ผู้วจัิยมคีวามสนใจในการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	

เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาดังกล่าว	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของครู	

และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาต่อไป
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สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

	 2.	เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	18

	 4.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	1	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

สมมติฐำนกำรวิจัย 

	 1.	ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติการท�างานของครสูหวทิยาเขตชลบุร	ี1	สงักดัส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	อยู่ในระดับมาก

	 2.	ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	อยู่ในระดับมาก

	 3.	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

	 4.	ปัจจัยอย่างน้อย	 1	 ปัจจัย	 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยา

เขตชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01

ขอบเขตกำรวิจัย

	 ขอบเขตการวิจัยในที่นี้ประกอบด้วย	ขอบเขตด้านเนื้อหา	ประชากร	และตัวแปรที่ศึกษา	ดังนี้

	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพชวีิตการท�างานของ

ครสูหวิทยาเขตชลบรุ	ี1	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	18	โดยศึกษาจากแนวคิด	

ทฤษฎี	หลกัการเกีย่วกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตการท�างานของครสูหวทิยาเขตชลบรุ	ี1	
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อ�านาจ ศรีแสง ◆

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	18	ท�าให้ได้ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติ	5	ปัจจัย	

ได้แก่	 1)	 ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล	 2)	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 3)	 ปัจจัยด้านการบริหาร

จัดการในองค์กร	 4)	 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร	 5)	 ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า

ในงาน	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของ	8	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ

เพียงพอ	2)	ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย	3)	ด้านการเปิดโอกาสให้

ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความสามารถ	 4)	 ด้านส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงในงาน	

5)	 ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงานหรือการท�างานร่วมกัน	

6)	ด้านลกัษณะงานทีต้ั่งอยูบ่นฐานของกฎหมายและกระบวนยติุธรรม	7)	ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ

กับการท�างานโดยส่วนรวม	8)	ด้านการค�านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม

	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 ประชากร	 ได้แก่	 ครูผู้สอนในสถานศึกษา	 สหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	จ�านวน	1,068	คน	(ปีการศึกษา	2561)	และกลุ่มตัวอย่าง	ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970:	608)	

ได้กลุม่ตัวอย่างจ�านวน	285	คน	และใช้การสุม่ตัวอย่างแบบง่าย	โดยเทยีบบญัญัติไตรยางศ์ตามสดัส่วน

ของครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียนสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	18	ซึ่งมีลักษณะหน้าที่คล้ายคลึงกัน

	 3.	ตัวแปรที่ศึกษา	คือ	1.	ตัวแปรต้น	ได้แก่	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครู

สหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	มี	5	ปัจจัย	ได้แก่	1)	

ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล	 2)	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 3)	 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการใน

องค์กร	 4)	 ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร	 5)	 ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน	 2.	

ตัวแปรตาม	ได้แก่	การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	มี	8	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ	2)	

ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย	3)	ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้

พัฒนาความสามารถ	4)	ด้านส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงในงาน	5)	ด้านลักษณะงานมี

ส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงานหรือการท�างานร่วมกัน	6)	ด้านลักษณะงานที่ตั้ง

อยู่บนฐานของกฎหมายและกระบวนยุติธรรม	7)	ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างานโดยส่วน

รวม	8)	ด้านการค�านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม
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สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ	1

1.	ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล

2.	ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

3.	ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในองค์กร			

4.	ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร

5.	ปัจจัยด้านความมั่นคงและ

	 ความก้าวหน้าในงาน

	 ตัวแปรต้น	 ตัวแปรตาม

	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครู

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.	ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ

2.	ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานที่ถูกสุขลักษณะ

	 และปลอดภัย

3.	ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา

	 ความสามารถ

4.	ด้านส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง

	 ในงาน

5.	ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการ

	 ทางสังคมของผู้ปฏิบัติงานหรือการท�างานร่วมกัน

6.	ด้านลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายและ

	 กระบวนยุติธรรม

7.	ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน

	 โดยส่วนรวม

8.	ด้านการค�านึงถึงผลประโยชน์และ

	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

➤

➤

➤

➤

➤

วิธีกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้	ตอนที่	1	ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบ

แบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อาย	ุระดับการศึกษา	ต�าแหน่ง	ระยะเวลาในการท�างาน	ตอนที	่2	ข้อมลูเก่ียวกับ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท�างานของคร	ูสหวทิยาเขตชลบรุ	ี1	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	18	ตอนที่	3	ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครู	สหวิทยาเขต

ชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า
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5	ระดับ	การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	(Reliability)	โดยวิธีของคอนบราค	(Cronbach,	1990:	

202-204)	ได้ค่าเท่ากับ	.92	และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	ได้เท่ากับ	.88

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการ	โดยผู้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถาม	จ�านวน	285	ฉบับ	

ไปยังโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตัวเองได้ครบร้อยละ	100

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	ได้แก่	ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	และค่าถดถอยพหุคูณ

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ผลการวเิคราะห์ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครสูหวิทยาเขตชลบรุ	ี1	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	เรียงค่าเฉลี่ย

จากสูงสุดไปต�่าสุด	คือ	ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน	ด้านลักษณะบุคคล	ด้านการบริหาร

จัดการในองค์กร	 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	และด้านความผูกพันต่อองค์กร	 เมื่อพิจารณารายด้าน	

พบว่า	1.1	ด้านลักษณะบุคคล	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	มีอุดมการณ์

ความเป็นครู	จิตส�านึกในความเป็นครู	และจรรยาบรรณของวิชาชีพ	รองลงมา	คือ	เป็นผู้มีความมุ่งมั่น	

ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ 	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	เป็นผู้มภีาวะความเป็นผู้น�า	ผู้ตาม

ที่ดี	1.2	ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ให้ความ

ส�าคัญในเรื่องการไว้วางใจกันในการท�างานของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา	รองลงมา	คือ	 ได้รับ

ความไว้วางใจให้รบัผิดชอบงานต่าง	ๆ 	ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	ครอบครวัและชุมชนมคีวามภูมใิจ	

1.3	ด้านการบริหารจัดการในองค์กร	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	มีการจัด

ท�าโครงสร้างการบริหารเป็นระบบที่ชัดเจน	 และผู้บริหารให้ความส�าคัญกับขวัญก�าลังใจในการท�างาน	

รองลงมา	 คือ	 มีการพัฒนาระบบเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ	 ความยุติธรรมในการพิจารณาความดี

ความชอบ	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ผู้บริหารมีความยุติธรรมและท�างานอย่างมีกัลยาณมิตร	1.4	

ด้านความผูกพันต่อองค์กร	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	รู้สึกว่าผู้ร่วมงาน

เปรยีบเสมอืนเป็นคนในครอบครวั	และรกัษาช่ือเสยีงขององค์กรให้ดีทีส่ดุ	รองลงมา	คือ	รูส้กึว่าองค์กร

นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นบ้านและยนิดีท่ีท�าทกุอย่างเพือ่ให้องค์กรก้าวหน้าและประสบความส�าเรจ็	ส่วนข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	การเสยีสละและอุทศิตนให้กบัองค์กรน้ี	1.5	ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า

ในงาน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	พอใจกับรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับ

เหมาะสมตามปริมาณงานที่ท�า	รองลงมา	คือ	ให้ความส�าคัญต่อการท�างานร่วมกัน	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด	คือ	มีวินัยในการท�างาน	ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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◆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี 1 ◆

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

	 2.	ผลการวิเคราะห์ระดับการพฒันาคุณภาพชีวติการท�างานของครสูหวิทยาเขตชลบรุ	ี1	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	18	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดับมาก	เรยีงค่าเฉลีย่จากสงูสดุ

ไปต�า่สดุ	คือ	ด้านส่งเสรมิความเจรญิเติบโตและความมัน่คงในงาน	ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานทีถ่กู

สุขลักษณะและปลอดภัย	ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความสามารถ	ด้านการค�านึงถึง

ผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม	 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างานโดยส่วนรวม	

ด้านลักษณะงานที่ต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายและกระบวนยุติธรรม	 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ

เพียงพอ	และ	ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงานหรือการท�างาน

ร่วมกัน	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	2.1	ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ	โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คือ	ได้รบัความยุติธรรมในการประเมนิผลงานเพือ่ปรบัขึน้เงินเดือน	

รองลงมา	คือ	รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอ	ส�าหรับใช้จ่ายตามอัตภาพและครอบครัว	ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ได้รับรายได้และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเพียงพอ	 เมื่อเปรียบเทียบกับ

หน่วยงานอ่ืนหรือผู้ร่วมวิชาชีพที่มีลักษณะงานคล้ายกัน	 2.2	 ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานที่ถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 หน่วยงานจัด

สภาพแวดล้อม	 เช่น	 แสงสว่างอุณหภูมิและเสียงในสถานที่ท�างานมีความเหมาะสม	 ท�าให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย	รองลงมา	คือ	มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดี	

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 จัดหาวัสดุ	 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพียงพอ	 พร้อมใช้งาน	

ทันสมัย	2.3	ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความสามารถ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้น�าความคิดใหม่	ๆ	มาปรับปรุงในการท�างาน	

รองลงมา	 คือ	 ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ท�างานอย่างเต็มตามศักยภาพความสามารถ	

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	เมือ่มปัีญหาสามารถขอค�าปรกึษาได้จากเพือ่นร่วมงานและผู้บงัคับบญัชา	

2.4	ด้านส่งเสรมิความเจรญิเติบโตและความมัน่คงในงาน	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุด	คือ	มีเกณฑ์มาตรฐานในการเลื่อนต�าแหน่ง	รองลงมา	คือ	ได้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งที่สูงขึ้น	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ	 2.5	 ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงานหรือ

การท�างานร่วมกัน	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 มีความสัมพันธ์อันดีกับ

ผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน	รองลงมา	คือ	มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ร่วมในในโอกาสต่าง	ๆ	

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ให้ความสนใจในกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามัคคี	เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน	 2.6	 ด้านลักษณะงานที่ต้ังอยู่บนฐานของกฎหมายและกระบวนยุติธรรม	 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ได้รับการปฏิบัติเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ร่วมงานทุกคน	

รองลงมา	คือ	ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นปัญหา	และด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ปฏิบัติ	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	บุคลากรในหน่วยงานเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงาน	และ
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◆ วิชิต แสงสว่าง นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
 
อ�านาจ ศรีแสง ◆

ผู้บริหารให้อ�านาจในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย	 2.7	 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท�างานโดยส่วนรวม	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การท�างานไม่เป็นอุปสรรค

ปัญหาต่อการใช้ชีวิตกับครอบครัว	รองลงมา	คือ	มีเวลาท�ากิจกรรมกับครอบครัว	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด	คือ	แม้นอกเวลาการท�างานในหน่วยงานสามารถลดความกังวลและเครียดกับงานที่รับผิดชอบ	

2.8	ด้านการค�านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	หน่วยงานให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง	ๆ	ของส่วนราชการอื่น	ๆ	และท่านได้

ปฏิบัติตามนโยบายด้วยการประหยัดพลังงาน	 รองลงมา	 คือ	 ให้ความเสมอภาคกับผู้มารับบริการ

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก

	 3.	ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตกับการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	

ตำรำง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของ

	 ครูสหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

 ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X Y

X
1

1.00

X
2

.097 1.00

X
3

.182** .048 1.00

X
4

.106 .172** .353** 1.00

X
5

.197** .003 .051 .062 1.00

X .592** .515** .580** .585** .471** 1.00

y .352** .366** .600** .476** .366** .782** 1.00

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากตาราง	1	พบว่า	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ครูสหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอยู่ในระดับสูง	 (r
xy
	 =	 .782)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เมื่อพิจารณาค่าความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติกับการพฒันาคุณภาพชีวติการท�างานของครสูหวทิยาเขต

ชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	รายด้านพบว่า	มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกทุกด้าน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	เรียงตามล�าดับ	คือ	ด้านการบริหารจัดการใน

องค์กร	 ด้านความผูกพันต่อองค์กร	 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า

ในงาน	และด้านลักษณะบุคคล	
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◆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี 1 ◆

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

	 4.	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขต

ชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	

ตำรำง 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคูุณของปัจจัยทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติการท�างานของครสูหวทิยาเขต

	 ชลบุรี	1	

Model b S.E.b b t Sig

(Constant) .906 .140 6.487 .000

X
3

.252 .021 .461 12.122 .000

X
5

.163 .020 .296 8.252 .000

X
2

.140 .017 .288 8.045 .000

X
4

.137 .023 .229 6.003 .000

X
1

.080 .019 .157 4.293 .000

R =.809, R
2
 =.655

**	p	≤	.01	
	 จากตาราง	 2	พบว่า	 ปัจจัยทั้ง	 4	 ปัจจัย	 ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครู

สหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	โดยเรียงล�าดับจากด้าน

ทีม่อี�านาจพยากรณ์สงูสดุไปหาต�า่สดุ	ได้แก่	ด้านการบรหิารจดัการในองค์กร	ด้านความมัน่คงและความ

ก้าวหน้าในงาน	ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	ด้านความผูกพันต่อองค์กร	และด้านลักษณะบุคคล	ค่า

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์	(R2)	เท่ากับ	.655	หมายถึง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 โดยรวมได้ร้อยละ	65.50	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	สามารถเขียนสมการพยากรณ์	ได้ดังนี้	

	 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ	ได้ดังนี้

	 y’	=	.906	+	.252X
3
	+	.163X

5
	+	.140X

2
	+	.137X

4
	+	.080X

1

	 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน	ได้ดังนี้

	 Z’y	=	.461X
3
	+	.296X

5
	+	.288X

2
	+	.229X

4
	+	.157X1
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◆ วิชิต แสงสว่าง นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
 
อ�านาจ ศรีแสง ◆

อภิปรำยผล

	 1.	ผลการวจัิย	พบว่า	ระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครสูหวิทยาเขตชลบุร	ี

1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการจัดท�าโครงสร้างการบริหารเป็นระบบที่ชัดเจน	 เกิดอุดมการณ์ความเป็น

คร	ูจิตส�านกึในความเป็นคร	ูและจรรยาบรรณของวชิาชีพ	มคีวามมุง่มัน่	ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ	ท�างานร่วมกันจนเป็นที่ไว้วางใจ	ให้ความส�าคัญกับขวัญก�าลังใจ	รายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับ

เหมาะสมตามปรมิาณงานทีท่�าในการท�างานซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของเจตนิพฐิ	สจิุระกลุ	

(2557:	 7	 –	 8)	 กล่าวว่า	 ครูตระหนักและมีการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	

การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน	 ทุ่มเทความสามารถในการท�างานอย่างเต็ม

ศักยภาพ	 มีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน	 การก�าหนดนโยบายการบริหารงานเป็นระบบ	 มีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	มีความตั้งใจในการท�างานให้ความส�าคัญ	และความมั่นคงเพียงพอของ

รายได้	ได้รบัค่าตอบแทนในรปูของเงินเดือน	วทิยฐานะ	และเงินอ่ืน	ๆ 	ทีพ่งึมพีงึตามสทิธอัินเป็นประกัน

ความมั่นคงในการท�างาน	

	 	 1.1	ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เป็น

ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีความพึงพอใจกับรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับ

เหมาะสมตามปริมาณงานที่ท�า	 และให้ความส�าคัญต่อการท�างานร่วมกัน	 มีวินัยในการท�างาน	 ความ

รบัผิดชอบต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจัิยของสริวัิชร	รกัธรรม	(2553:	10)	ได้ศึกษา	

เรื่อง	 ความก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างในองค์กรพัฒนาเอกชน	กล่าวว่า	 ความก้าวหน้าในอาชีพงาน

การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการท�างาน	 จะส่งผลตอบแทนท้ัง	 ทางด้านจิตวิทยา	 หรือผลตอบแทนที่

เกี่ยวข้องโดยตรง	การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน	การเลื่อนต�าแหน่ง	หรือเงินเดือน	

ตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิต	ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า	ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของอ�านาจหน้าที่	

สถานภาพที่สูงขึ้น	ความก้าวหน้าในอาชีพงานจึงเป็นผลสุดท้ายของการจัดการอาชีพที่เริ่มต้นด้วยการ

วางแผนอาชีพงาน	 ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การพัฒนาอาชีพงาน	 และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพงาน

ในที่สุด

	 	 1.2	ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย

ต�า่สดุ	โดยรูส้กึว่าผู้ร่วมงานเปรยีบเสมอืนเป็นคนในครอบครวัของท่าน	และจะรกัษาช่ือเสยีงขององค์กร

ให้ดีที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 รู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านและยินดีที่ท�าทุกอย่างเพื่อให้องค์กร

ก้าวหน้าและประสบความส�าเรจ็	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	การเสยีสละและอุทศิตนให้กบัองค์กรน้ี	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความรู้สึกผูกพันกับองค์กรยังมีน้อย	 ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความยุติธรรม	

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรัก	 ยอมรับ	 และทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังซ่ึงสอดคล้อง
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◆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี 1 ◆

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กับงานวิจัยของปรีชา	 วัชราภัย	 (2550:	 3)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ทิศทางการบริหารราชการแผนดินและ

การส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมและ	 ธรรมภิบาลภาครัฐ	 พบว่า	 บุคลากรในหน่วยงานทุ่มเทความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างเต็มทีเ่พือ่ให้เกดิผลปฏิบติังานเป็นทีน่่าพอใจและสิง่ทีต้่องตระหนกั

อยูเ่สมอคือการจูงใจ	และส่งเสรมิให้บคุลากรในองค์การเกดิความผูกพนั	ยอมรบัเป้าหมายค่านิยมของ

องค์การและพร้อมทุ่มเท	 พลังความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ	

ในขณะเดียวกนักพ็ยายามรกัษาไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์การ	ความผูกพนัต่อองค์การจะก่อให้เกดิ

ความเช่ือและเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การ	 จะปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสามารถปฏิบัติงานกับองค์การ

ในระยะเวลาอันยาวนานเท่าที่องค์การต้องการ

	 2.	ผลการวิจัย	 พบว่า	 ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	18	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดับมาก	ทัง้น้ีอาจเน่ืองมา

จากผู้บรหิารมคีวามยติุธรรมในการประเมนิผลงาน	เสมอภาคเท่าเทยีมกนั	จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม	

ท�าให้สามารถปฏิบติังานได้สะดวกสบาย	อีกท้ังส่งเสรมิและสนบัสนนุให้น�าความคิดใหม่	ๆ 	มาปรบัปรงุ

ในการท�างาน	และการท�างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการใช้ชีวิตกับครอบครวัซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 วรรณชัย	 ธุระแพง	 และวิโรจน์	 เจษฏาลักษณ์	 (2559:	 733-	 734)	 ได้ศึกษาเรื่อง	

ผลกระทบของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีต่อ	 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานผ่านการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมองค์กรแบบ	 BEST	 ของพนักงานบริษัทไทย	 รวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 พบว่า	

การที่บุคลากรได้รับรู้ว่าตนเองได้รับการสนับสนุนจากองค์การผ่านทางผู้บริหาร	 นโยบาย	 กฎระเบียบ

หรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่แสดงถึงความเอาใจใส่และความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร	 ย่อม

ท�าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนต้องปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนองค์การอย่างเต็มความสามารถ	 ซ่ึงก่อให้เกิด

ประสิทธิผลในการท�างานที่ดียิ่งขึ้น	นอกจากนโยบาย	และกฎระเบียบที่ดีแล้ว	ผู้น�าในองค์การจัดเป็น

บคุคลทีส่�าคัญทีส่ดุ	ในการด�ารงไว้ซ่ึงความยติุธรรมในองค์การและในการขบัเคลือ่นองค์การไปสูค่วาม

ส�าเร็จ

	 	 2.1	ด้านส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงในงาน	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการเลื่อนต�าแหน่ง	

มโีอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่งทีส่งูขึน้	โดยได้ปฏิบติังานตามหน้าทีท่ีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	พัฒนพงศ์	โรจนวิภาต	(2558:	46	–	47)	ได้ศึกษาเรื่อง	การบริหารบุคคล

เพือ่เสรมิสร้างความเสมอภาคทางอาชีพระหว่าง	หญิงและชายของหน่วยงานภาครฐัในกรงุเทพมหานคร	

พบว่า	การพจิารณาเลือ่นขัน้เงินเดือนประจ�าปีแก่ข้าราชการ	จะพจิารณาตามแบบประเมนิผลการปฏิบติั

งานซ่ึงค�านึงถึงผลส�าเร็จของการท�างานเป็นส�าคัญ	 โดยมีการจัดท�าแบบประเมินผลงานให้อ�านาจ
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◆ วิชิต แสงสว่าง นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
 
อ�านาจ ศรีแสง ◆

ผู้ทีเ่ป็นหวัหน้างานในการพจิารณาผลงาน	โดยการแต่งต้ังกรรมการกลัน่กรองอีกครัง้	ถ้าผลการประเมนิ

ผลปรากฏว่าข้าราชการคนใดมีเกณฑ์ที่ต�่า	ก็จะได้รับการพัฒนา	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่าเทียมกัน	 ซ่ึงผลการพิจารณาบางครั้งอาจท�าให้ผู้ที่ได้รับการประเมินไม่ได้

รับการปรับเงินเดือนตามที่ตนหวังไว้	 ก็จะไม่พอใจผลการประเมิน	 แต่ทั้งนี้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็

จะต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อหน่วยงานต้นสังกัด	โดยความเป็นธรรมและ	ไม่ล�าเอียง	หรือเลือก

ที่รักมักที่ชัง

	 	 2.2	ด้านลกัษณะงานมส่ีวนส่งเสรมิด้านบรูณาการทางสงัคมของผู้ปฏิบติังานหรอืการท�างาน

ร่วมกนั	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการมคีวามสมัพนัธ์

อันดีกบัผู้บงัคับบญัชากบัเพือ่นร่วมงาน	มกีารจัดกจิกรรมพบปะสงัสรรค์ร่วมในในโอกาสต่าง	ๆ 	มุง่เน้น

เสริมสร้างความสามัคคี	 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้อยไป	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เพ็ญศร	ี

เวชประพันธ์	 (2557:	 97)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา	พบว่า	ด้านสังคมสัมพันธ์	ผู้บริหารโรงเรียนให้โอกาส

ข้าราชการครแูสดงความรู	้ความสามารถแก่สาธารณชนทัง้ภายในองค์กรและภายนอก	รวมทัง้ส่งเสรมิ

กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์	ทีเ่ช่ือมโยงนกัเรยีน	ครแูละผู้ปกครองเข้าด้วยกนั	โดยการจัดกจิกรรมต่าง	ๆ 	ซ่ึง

มีการเปิดโอกาสให้	ครูได้พบปะและท�ากิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้น	 เช่น	กิจกรรมกีฬา	การร่วมพัฒนา

ชุมชน	เป็นต้น

	 3.	ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตกับการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี	 1	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	

18	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง	 (r
xy
	 =	 .782)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรองกาญจน์	 เอกพิพัฒน์วงศ์	 (2560:	61)	ได้ศึกษา	เรื่อง	ความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	จังหวัดสตูล	พบว่า	มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง	(r
xy
	=	.782)	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครูสหวิทยาเขต

ชลบรุ	ี1	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	18	ค่าประสทิธภิาพในการพยากรณ์	(R
2
)	

เท่ากบั	.655	หมายถงึ	ปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติการท�างานของครสูหวิทยาเขตชลบุร	ี1	

โดยรวมได้ร้อยละ	 65.50	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .01	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเจตนิพิฐ	

สจิุระกลุ	(2557:	6)	ได้ศึกษาเรือ่ง	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครสูงักดัส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	พบว่า	มเีพยีง	4	ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท�างานของครูทางบวก	 ปรากฏว่า	 คือ	 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ด้านงานในหน้าที่ความ
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รับผิดชอบ	 ด้านระบบบริหารจัดการโรงเรียน	 และด้านภาระหน้าที่พิเศษ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	0.01	และม	ี4	ปัจจยัร่วมกันส่งผลหรอือธบิายคุณภาพชีวิตการท�างานของครไูด้ถงึ	ร้อยละ	68.00

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลวิจัยไปใช้

  1.1 ผลการวจัิยพบว่า	ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์กร	เป็นปัจจัยทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ดังนัน้	

สหวิทยาเขตชลบุรี	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	ควรหาแนวทางส่งเสริม

และสนับสนุนให้ครูเกิดความผูกพันกับสถานศึกษาให้มากขึ้น	

	 	 1.2	ผลการวิจัยพบว่า	ด้านลกัษณะงานมส่ีวนส่งเสรมิด้านบรูณาการทางสงัคมของผู้ปฏิบติั

งานหรอืการท�างานร่วมกนั	เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ดังนัน้ผู้บรหิารควรตระหนกัเหน็ความส�าคัญของ

การสางเสรมิและสนบัสนนุให้ครมูคีวามปฏิสมัพนัธ์อันดีต่อกนั	โดยการจัดกจิกรรมพบปะสงัสรรค์ร่วม

ในในโอกาสต่าง	ๆ	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป	

	 	 2.1	ควรพิจารณาน�าตัวแปรอื่น	ๆ 	ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของครู

มาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม	 เช่น	 ความท้อแท้ในการท�างาน	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 ความผูกพันต่อ

วิชาชีพ	เป็นต้น	

	 	 2.2	ควรท�าการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความผูกพันต่อองค์การ	 หรือการพัฒนารูปแบบการสร้างความผูกพัน	 ต่อองค์การ	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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