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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 8 ด้าน ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย   
ด้านพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง   ในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความเป็นธรรม ด้านภาวะอิสระ    
จากงาน  และด้านความภูมิใจในองค์กร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความภูมิ ใจในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ                    
ด้านสภาพแวดล้อม การท างานที่ปลอดภัย ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง   ในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านภาวะอิสระ
จากงาน ด้านความเป็นธรรม ด้านพัฒนาศักยภาพ ส่วนด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน  

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research was to study The Work Life Quality of Wat Nuannoradit School 
of the Secondary Education Service Area Office 1 in 8 aspects: Income and benefits,  the safe healthy 
environment,  capacity development,  Oopportunities for self-development,  Social relations, 
Fairness, Regarding job freedom,  Pride in the organization. The sample included 130 teachers. Data were 
collected using 5 point rating scale questionnaire and were statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, 
and standard deviation. 
 The findings revealed that the purpose of this research was to study The Work Life Quality of Wat 
Nuannoradit School of the Secondary Education Service Area Office 1 was at high level. Considering each 
aspect, Pride in the organization from the high to the low level were as follows: the safe healthy environment, 
Oopportunities for self-development,Social relations,job freedom, Fairness, Income and benefits. the lowest 
was learning resources. 
Keyword : The Work Life Quality 
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บทน า 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบ
ต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพการแข่งขันได้ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่า
ทันควบคู่กับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม การเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในท้องถิ่นพร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์เป็น
รากฐานการพัฒนาที่มั่นคง เป็นฐานการด ารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการประเทศทุกระดับ อันน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี
เกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 10 ดังนี้ คือ 1)การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการ
พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความ
มั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 2)การเสริมสร้างคนไทย ให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด ารงชีวิตอย่างมั่นคง           
ทั้งระดับครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย มีความน่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม  
เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการเสริมสร้างจิตส านึกด้านสทิธิ
และหน้าที่ของพลเมือง พัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งทุน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และตระหนักถึงคุณค่า เพื่อลดความขัดแย้ง 3)การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม
น าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต โดยให้มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานที่เข้มแข็ง มีทักษะชีวิต สร้างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      
มีการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และพร้อมก้าวสู่โลกของการท างานการ
แข่งขันอย่างมีคุณภาพ มีการการจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาในท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศ โดยเฉพาะในการองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง ; ออนไลน์ 2563) 

การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่า
กิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ใน
โรงงานหรือส านักงาน และยังเช่ือว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานเพิ่มขึ้นไปอีก 
การท างานเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นโอกาสที่ท าให้เกิดการ พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้
แรงงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ กับขั้นตอนและเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นการ
ท างานจึงเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงเชาว์ ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจ

http://www.bict.moe.go.th/
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ในชีวิต ในขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะของความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีคน
เป็นจ านวนมากเข้ามาใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานในภาค อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในทุกระดับของการจ้างแรงงาน 
และถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการท างานนี้ มนุษย์ได้อยู่กับสิ่งท่ีตนเองพอใจ ก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดสภาพการท างานท่ีดี ซึ่งย่อมถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี และจะส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคล
ผู้นั้นให้เป็นสุข ซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย อันเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย ์ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทส าคัญตอ่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและจะทวีความส าคญั
เพิ่มมากยิ่งขึ้น  

คุณภาพชีวิต การท างาน (Quality of Work Life) มีความส าคัญและเป็นที่คนเรารู้จักโดยทั่วไป เนื่องจากสภาพ
ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนไทยต้อง
เปลี่ยนไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท าให้การด ารงชีวิตของบุคคลได้รับผลกระทบด้านบทบาทหน้าที่ และคุณภาพชีวิต
การท างานมากขึ้นการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพชีวิตการท างานเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ซึ่งถือว่าบุคลากรที่
ปฏิบัติงานมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในองค์กร และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ หากบุคลากรมีคุณภาพการท างานที่ดี ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรต่อไป ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรไม่มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จะท า
ให้บุคลากรเหล่านั้นขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ  เป็นสาเหตุท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรได้คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญต่อองค์กร ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ีท างานต้องมีความเหมาะสมและ
เอื้อต่อการท างาน คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกที่ดีต่องาน มีความมั่งคง ท าให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและ
องค์กร เช่น 1)ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตในองค์การท าให้องค์การมีนโยบาย  และการ
วางแผนด้านคุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านลักษณะงาน บุคลากร      
และสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อการด าเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพขององค์การเพิ่มขึ้น 2)ช่วยเพิ่มขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ 3)ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา 
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาต่างเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น (นิตยา เมฆศรีพงษ์ 2549, น. 1)บุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคน คือ “ครู” ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศชาติจะเจริญได้นั้นส่วนหน่ึงย่อมอยู่ท่ีการท างานของครู ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการสร้างคนให้
เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ ดังนั้นครูจึงต้องมีคุณลักษณะที่ดี คือ มีความสามารถในการท างานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะคุณภาพที่ดีของครูย่อมส่งผลให้การท างานในหน้าท่ีประสบผลส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ การที่จะท าให้ครูท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดี (นันทกานต์ ช่ืนอารมณ์ 2543, น. 2) การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูนั้นเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ นงลักษณ์  ฤทธิ์ค า (2555) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ        
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ         
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สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก าชัย  เสนากิจ (2556) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าการศึกษาดังกล่าวท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู เพื่อน าผลการวิจัยไป
ปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม ถ้ามีครูที่มีความรู้ดีและตั้งใจท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหน่วยงานนั้นก็
จะมีศักยภาพ แต่ถ้าหากครูยังมีปัญหาด้านคุณภาพชีวิต เช่น ครูมีเงินเดือนน้อย มีรายได้ไม่พอต่อการครองชีพ ยังมีหนี้สินมาก 
ช่ัวโมงในการสอนก็มากจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ก็จะเป็นการบั่นทอนก าลังกายและก าลังใจของครูอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นปัญหา
วิกฤตเกี่ยวกับตัวครูมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความมั่นคงในวิชาชีพ และได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมจากองค์กรวิชาชีพ โดยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยสภาพรวมของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศพบว่าครูมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพที่ชีวิตซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
เช่น ครูบางคนมีภาระหนี้สินเป็นจ านวนมาก อาคารเรียนและสื่ออุปกรณ์ไม่สะดวกต่อการสอน สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  
และจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอไม่มีต าแหน่งมาบรรจุ จากสภาพความเป็นมา ความส าคัญ เอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1  ว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานดีหรือไม่ และน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

จ านวน 130 คน 
  ตัวแปรที่ศึกษาตามแนวคิดของฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & Cumings, 1995, p. 273 - 279) มี 8 ด้าน ดังนี้             
1)ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน 2)ด้านสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย 3)ด้านพัฒนาศักยภาพ                       4)
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5)ด้านสังคมสัมพันธ์ 6)ด้านความเป็นธรรม 7)ด้านภาวะอิสระจากงาน และ8)ด้าน
ความภูมิใจในองค์กร 
 การวจิัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                       
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ท างาน  ลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท 
(Likert Scale)  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมูลตามขึ้นตอนดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขอหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล 

2. ส่งหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เพื่อขออนุญาตจากทางโรงเรียน และช้ีแจงรายละเอียดในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนด้วยตนเองและนัดเวลาเก็บแบบสอบถาม 
4. ผู้วิจัยติดตามเกบ็แบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
5. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี้  
  1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์               
การท างาน โดยใช้ค่าร้อยละ 
   2. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ใน 8 ด้าน คือ 1)ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน 2)ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย 3)ด้านพัฒนา
ศักยภาพ 4)ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5)ด้านสังคมสัมพันธ์ 6)ด้านความเป็นธรรม 7)ด้านภาวะอิสระจากงาน 
และ8)ด้านความภูมิใจในองค์กร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล      
ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ช่วง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยสรุปผลในแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านความภูมิใจในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารท าให้มีความภาคภูมใิจ
เมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงหน่วยงานของในทางที่ดี ผู้บริหารท าให้มีความรักและความผูกพันกับโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่    
และผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นท่ียอมรับของครูในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารมีแนวทางพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น   
ส่วนผู้บริหารท าให้มีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกผู้อื่นว่าท่านท างานในองค์กรนี้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้บริหาร
สนับสนุนใหม้ีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในให้มีภูมิทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การท างาน ส่วนผู้บริหารสนับสนุนให้มีอุปกรณ์ส าหรับในกรณีฉุกเฉิน 
เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีการ
สนับสนุนให้ครูเตรียมความรู้ส าหรับการเลือ่นต าแหน่ง/วิทยฐานะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครศูึกษา
ต่อระดับที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีพ ส่วนผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
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ด้านสังคมสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารให้การยอมรับในด้านความรู้
ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของครูในการท างานเป็นทีม  ส่วนผู้บริหารมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับชุมชุน ผู้ปกครอง และผู้ น าท้องถิ่น       
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ด้านภาวะอิสระ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารให้อิสระในการแบ่งเวลาท างาน
ส่วนตัว และเวลาให้กับครอบครัวอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ส่วน
ผู้บริหารไม่ให้ครูปฏิบัติงานท่ีเกิดความเครียด และความวิตกกังวล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ด้านความเป็นธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีการก าหนดระเบียบในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกปฏิบัติงานตามความถนัด ส่วนผู้บริหาร
มอบงานท่ีตรงตามความสามารถของครู มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ด้านพัฒนาศักยภาพ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรม
และสื่อที่ทันสมัยประกอบการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและการฝึกอบรมของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารมี
กระบวนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและการฝึกอบรมของครู ส่วนผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประเมินการ
พัฒนาและการฝึกอบรมครูเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสนับสนุน
ให้มีแหล่งการเงิน เพื่อช่วยเหลือครูเมื่อเกิดปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
งานไว้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้เพื่อก าหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ส่วนผู้บริหารมีการส ารวจ
ความต้องการของครูเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่ต้องการให้สถานศึกษาจัดให้เป็นระยะ  ๆ      
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนวัดนวลนรดิศเป็นโรงเรียน
เก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธน เปิดท าการสอนมาแล้วกว่า 130 ปี มีศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการท างานและมีช่ือเสียง
มากมาย พระยาสุนทรพิพิธ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พระพิบูลย์ไอศวรรย์ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา พระเทพ
ปัญญา ขุนสุภัทรเวชวิจารณิ หลวงดิฐการภักดี อ ามาตย์เอก หลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์ (แถม เพชรเกษม) อธิบดีกรมทางหลวง
คนที่ 7 ศาสตราจารย์ จ ารัส เขมะจารุ องคมนตรีและอดีตประธานศาลฎีกา พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ อดีตผู้บัญชาการ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณหญิงประนอม รัชตพันธุ           
อดีตกรรมการสมาคมสตรีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอดีตกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม       
ราชูปภัมถ์  พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก     
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของ ประเทศไทย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและอดีต               
ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ธิติพงษ์ เจนนุวัตร อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 
1 รักษาพระองค์ พลโท อาณัติ สุภัทรพันธุ์ อดีตผู้บังคับบัญชากรมสรรพาวุธทหารบก พลโท อ านวย ทองสุโชติ                 รอง
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลโท บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ รองเจ้ากรมแผนท่ีทหาร                                  ที่
ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นต้น ตามค าขวัญของโรงเรียนที่ว่า นวลฯจะงาม นามจะดีก็ที่ศิษย์ ซึ่งผู้บริหารที่ได้มา
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดนวลนรดิศนั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถ สามารถบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเรจ็ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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อีกทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือ และยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก าชัย 
เสนากิจ (2556) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านัก  งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความภาคภูมิใจในองค์กร 
ด้านการท างาน ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดอาคารสถานที่ท างานที่ปลอดภัย มีสิ่งที่อ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ห้องเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การจัดการเรียนการสอนได้ เช่น โปรคเจคเตอร์ โทรทัศน์ มีห้องพักครูที่สะอาด สะดวก และมีความมั่นคงแข็งแรง มีบริเวณ
โรงเรียนและที่ท างานในโรงเรียนเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน มีไฟฟ้า และน้ าที่เพียงพอ และในทุกวันพุธมีการจัดกิจกรรม
ออกก าลังกายส าหรับครูหลังเลิกเรียนจึงส่งผลให้ครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงาม 
เพราะโรงเรียนติดกับคลองภาษีเจริญและติดกับวัดนวลนรดิศ ท าให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ สงบ อาคารเรียนมีความมั่นคง
ปลอดภัย บรรยากาศในห้องเรียนเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึง 7 คน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ฤทธิ์ค า (2555) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน    
นวมนิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อเป็นการเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของครูใหด้ี
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี          
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ   
อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้านการบูรณาการทางสังคม ส่วนด้านความเหมาะสมในการด ารงชีวิตมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  
 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสนับสนุนให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในงานและความมั่นคงในอาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ปริญญาโท 
และปริญญาเอก สนับสนุนการเตรียมความรู้ส าหรับการเลื่อนวิทยฐานะและต าแหน่งที่สูงขึ้น สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง จัดโครงการดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อน าผลการดูงานมาปรับใช้ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ความมั่นคงภายในงานอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ต าแหน่งมีความมั่นคงสูงเพราะไม่มีหน่ วยงาน
ราชการใดเกิดความล้มละลายหรือเลิกจาก หากไม่ได้มีความผิดวินัยร้ายแรง และสวัสดิการที่คลอบคลุมหลายด้าน ทั้งค่า
รักษาพยาบาลของตนเองคู่สมรส บุตร รวมไปถึงบิดา มารดา มีทุนการศึกษาให้บุตรเพื่อช่วยให้ลูกข้าราชการได้รับศึกษาที่ดี
ที่สุด นอกจากนั้นยังมีเงินบ าเหน็จ บ านาญที่ข้าราชจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยฉัตร มันจิตร (2559) 
ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู  กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
7 ด้านและระดับปานกลาง 1 ด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานเป็น
อันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานส่วนด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับปานกลาง  
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 ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารให้การยอมรับทั้งด้านความรู้
และผลงาน ให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของครูในการท างานเป็นทีม มีการประชุมหารือแนวทางร่วมกัน มีการ
สร้างบรรยากาศในการท างานของครูด้วยความเป็นกันเองมีการพูดคุย ซักถามกับครูอยู่เสมอ คอยแนะน าและช่วยเหลือครูเมื่อ
เกิดปัญหา มีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น ประเพณีแห่พระวัดนางชีทาง
ผู้บริหาร คณะครูได้ร่วมขบวนแห่เรืออยู่ทุกปี มีการสร้างความสัมพันธ์บุคคลและธุรกิจในชุมชน มีการประชุมกับสมาคม
ผู้ปกครองและครูเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคเรียนเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สัมพันธ์กับโรงเรียน ประสานสมาคมศิษย์เก่าเพื่อจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ให้สมาคมศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี        
เวชประพันธ์ (2557) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 1)คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามด้านคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านรัฐธรรมนูญในองค์การ       
ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านพัฒนาศักยภาพ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย และด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน 

 ด้านภาวะอิสระ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูร่วมกันเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาว่าควรลดภาระงานนอกเหนือจากการสอนให้น้อยลงมีการจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรับผิดชอบงาน
เหล่านี้โดยตรง เช่น หาบุคคลที่มีความรู้มาท างานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ทะเบียน วัดผล เพื่อช่วยลดภาระของครูในด้านอื่น
ที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนเพื่อให้ครูสามารถปฎิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและท าให้ครูได้พัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ มอบหมายงานที่ตรงต่อความรู้ความสามารถของครูท าให้ครูไม่เกิดความเครียดเวลาท างาน สนับสนุนให้
ครูได้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่สอนมากหรือน้อยจนเกินไป ให้ครูได้มีอิสระทางความคิด เคารพสิทธิในการตัดสินใจของครู 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนพงศ์ คูนา (2560) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานและวัฒนธรรมโรงเรียน ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับหลายด้านจากมากไปน้อย คือ ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ด้านการพัฒนาทักษะความรู้และ
ความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงในการท างานและก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการท างานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ใน
การท างานด้านสิ่งแวดล้อม การท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความสมบูรณ์ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิต
ส่วนตัวและด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

 ด้านความเป็นธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาผลงานปฏิบัติงานประจ าปีอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม    
ท าให้เกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการท างาน และให้ความสนใจเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานรวมถึงการเสียสละมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน ให้อิสระอ านาจในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ไม่อคติหรือรักบุคคลใด ๆ ไม่ใช้
ความเป็นส่วนตัวในการตัดสินใจ รู้จักการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม มีความชัดเจนมีความเป็นธรรมและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาจากพื้นฐานเพื่อความถูกต้อง มีความอดทนอดกลั้นมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง เป็นผู้น าที่เน้นคุณธรรม 
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จริยธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
บุคลากร เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ พวงทัย (2559) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตชาวดอย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต3 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตชาวดอย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ ด้านสังคม       
ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านจังหวะของชีวิตโดยส่วนรวม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านวิธีปฏิบัติขององค์กร 
ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

ด้านพัฒนาศักยภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการน าทักษะความรู้ความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาปรับใช้ในการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพของข้าราชการครู โดยมอบหมาย
งานให้ครูได้เหมาะสมกับเวลาบุคคล     และลักษณะงานมีการจัดคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน โดยการศึกษาข้อมูลความ
ถนัดของบุคลากร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนท ากิจกรรมตามความถนัด และความสามารถโดยคอยสนับสนุนและเป็น           
ที่ปรึกษาจัดระบบการศึกษา และฝึกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย   เพื่อพัฒนาครูให้สามารถ
ใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของครู จัดหาวิทยากรที่มี
ความรู้ความช านาญในเรื่องนั้น ๆ มาฝึกอบรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการติดตามผลการประเมินการพัฒนาและ
การฝึกอบรมเพื่อน าข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไข และยังเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
พัฒนาบุคลากรให้รักงานในหน้าที่ โดยสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากร เป็นผู้มีความรับผิดชอบในตนเองท างานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มใจและสุดก าลังความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์  สกุลปัน (2560) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่สะดวกและปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ตามล าดับ           

ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้ก าหนด
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนของครู ซึ่งปัจจุบันครูมีคุณภาพชีวิตในการท างานเรื่องเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวเป็นอันดับสุดท้ายเนื่องจาก ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ทั้งสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคมีราคาแพง เพราะถูกเพิ่มค่า
ขนส่ง ท าให้ข้าราชการครูมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสูง ท าให้อัตราเงินเดือนหรือสวัสดิการที่ข้าราชการครูได้รับจากทางราชการ
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เพราะปัจจุบันครูที่บรรจุใหม่มีจ านวนค่อนข้างมาก ประกอบกับครูที่มาบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
อยู่ที่ต่างจังหวัด ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการ เช่าห้อง ค่าเดินทาง ค่าครองชีพที่มีราคาแพง เพราะสวัสดิการบ้านพัก
ข้าราชการครูไม่มีเหมือนข้าราชการอื่น หากเทียบกับเงินเดือน 15,000 บาทที่ครูได้รับอาจจะไม่เพียงพอในแต่ละเดือน    
เพราะครูจะต้องส่งเงินให้ทางบ้านเพื่อดูแลบิดา มารดา และค่าดูแลบุตรด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ พวงทัย 
(2559) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตชาวดอย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษาใน สหวิทยาเขตชาวดอย 2)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษา
ในสหวิทยาเขตชาวดอย ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตชาวดอย        
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ ด้านความสัมพันธ์ ด้าน
สังคม ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านจังหวะของชีวิตโดยส่วนรวม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านวิธีปฏิบัติ      
ขององค์กร ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
    
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

1. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ผู้บริหารควรจะผู้บริหารมีการส ารวจ ความต้องการของครูเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่ต้องการให้โรงเรียนจัดให้ เช่น อาหารกลางวัน  
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย ผู้บริหารควรจะสนับสนุนให้มีอุปกรณ์ส าหรับในกรณีฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์
ดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ 
 3. ด้านพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารควรจะสนับสนุนแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล การประเมินการพัฒนาการ
ฝึกอบรมครูเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ  

  4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ผู้บริหารควรจะสนับสนุนสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาความรู้
ความสามารถท่ีส่งผลต่อความก้าวหน้าในงาน เช่น จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินวิทยฐานะ 

5. ด้านสังคมสัมพันธ์ ผู้บริหารควรจะส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับชุมชุน ผู้ปกครอง และผู้น า
ท้องถิ่นส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชุน ผู้ปกครอง เช่น วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ 

6. ด้านความเป็นธรรม ผู้บริหารควรจะส่งเสริมครูให้ได้รับงานที่ตรงกับความสามารถ เพื่อที่จะได้ให้งานนั้น ๆ 
ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีเวลาส่วนตัวหลังจากเสร็จภารกิจจากงาน เพื่อลดความกังวล
และความเครียด  

8. ด้านความภูมิใจในองค์กร ผู้บริหารควรจะพัฒนา ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรให้มี ช่ือเสียงมากยิ่งขึ้น เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรยีน ส านักงานเขตพื้นท่ี และส่งเสริมให้บุคลากรปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรยีน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมระบบสวัสดิการค่าตอบแทนที่เพียงพอของครูเพื่อต่อยอดแนวคิดใน
การศึกษาเรื่องดังกล่าวท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการศึกษาต่อไป  

2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือใน
ระดับที่สูงขึ้น 
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