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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องคณุภาพชวีติการทำางาน
ของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ และ
วิธีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จังหวัดชัยภูมิ และ 3) เพื่อ
พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดชัยภูมิ ประชากร
คือ ครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 602 คน กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 234 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างงา่ยของเพียร์สัน ค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็น ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำางาน 10 ด้าน และตัวบ่งชี้ 53 ตัวบ่งชี้ มีความสอดคล้อง 
เหมาะสม และมคีวามสำาคญักบัการพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติครโูรงเรยีนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 

2. สภาพปัจจุบันระดับคุณภาพชีวิตครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ การปฏิบัติงาน
ในสังคม ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ลักษณะของการบริหารงาน และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ 
คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม สว่นสภาพทีพึ่งประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมและเปน็ทีย่อมรบัทางสังคม 
การปฏิบัติงานในสังคม และด้านระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ ด้าน
สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

3. คู่มือการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยการพัฒนาที่เน้นองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเปน็ธรรม 2) ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการทำางาน 3) ดา้นการมส่ีวนรว่มและเป็นทีย่อมรบัทาง
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สงัคม และผลการประเมนิคูม่อืการพฒันาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชวีติครูโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
โรงเรยีนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา จงัหวดัชยัภมู ิโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด พิจารณา
เป็นรายการประเมินพบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคอื ดา้นขัน้ตอนการวางแผนจดักจิกรรมเสริมสรา้ง
การพัฒนา ด้านปัจจัยความสำาเรจ็ในการพัฒนา และด้านประโยชนท์ี่ได้รับ และด้านที่มีคา่เฉลี่ยต่ำาสดุคือ 
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทาง ในส่วนของความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ในระดับมากทุกรายการ 
พิจารณาเปน็รายการประเมนิพบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ด้านเป้าหมาย ด้านปัจจัยความสำาเร็จใน
การพัฒนา ด้านเร่ืองท่ีต้องการให้หน่วยงานระดับเขตพื้นที่ดำาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำางาน 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

คำ�สำ�คัญ: คุณภาพชีวิตครูโรงเรียนเอกชน

Abstract

The objectives of this research were 1) study elements and indicators of Quality work 
life the teachers private school General Education Chaiyaphum 2) study current conditions, 
desirable traits, and methods of enhance the quality of work life the private school teachers 
General Education Chaiyaphum 3) develop the enhance the quality of work life the private 
school teachers General Education Chaiyaphum. Population is a teacher of private school 
type offense 602 people. A sample of 234 people. The instrument was a questionnaire, 
interview and assessment. The statistics used for analyzing were mean and standard devia-
tion. The study found that:

1. The quality of working life in the 10th. Indicators 53 indicators. Consistency is im-
portant and appropriate to Development of guidelines to strengthen the quality of working 
life of teachers in private school General Education Chaiyaphum.

2. Current conditions, the quality of working life of teachers in private school General 
Education Chaiyaphum. The overall level and considering it was found that The side with the 
highest average is the third priority. The social worker, Advances in security and the manner 
of administration. The average is the lowest Fair and reasonable compensation. The desirable 
overall is at the highest level. The participation It is socially acceptable, the social worker, the 
regulations for the operation and environmental hygiene and safety.

3. Development of guidelines to strengthen the quality of working life of teachers in 
private school General Education Chaiyaphum Include: The compensation is fair and rea-
sonable, the balance between life and work and the participation It is socially acceptable. 
Assessment guide developed guidelines to strengthen the quality of life the private school 
teachers General Education Chaiyaphum. Are appropriate in most. There is a possibility for 
all levels and The average is the lowest is The Benefits
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บทนำา

คณุภาพชีวิตการทำางานเปน็ปจัจัยพืน้ฐาน
ในการดำารงชวีติของมนษุย ์สภาพการดำารงชวีติท่ีดี
องคป์ระกอบคณุภาพชวิีตการทำางานทีเ่อือ้ประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานพร้อมทั้งความรู้สึกที่เกิดจาก
ความพึงพอใจในการทำางานและขวัญกำาลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำางาน
เป็นเรื่องส่งผลโดยตรงกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
องค์กร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำาคัญของ
องคก์ารเปน็ผลส่งใหก้ารดำาเนนิงานบรรลเุปา้หมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การที่จะทำาให้ครูปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำาคัญคือ ทุกฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งจำาตอ้งทำาใหค้รเูกดิกำาลังใจ และมคีวาม
พอใจประกอบกัน โดยต้องพยายามจัดสิ่งที่สนอง
ความต้องการ ความสามารถและเป้าหมายส่วน
ตัว เพราะการตอบสนองในส่ิงที่ต้องการดังกล่าว
เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตการทำางาน และเมื่อมี
คณุภาพชวีติในการทำางานทีด่จีะทำาใหป้ฏบิตังิานได้
เต็มศักยภาพ บุคลากรเกิดความเสียสละทุ่มเทกับ
องคก์าร เปน็ลกัษณะการทำางานท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการและความปรารถนาของบคุคล ทีท่ำาใหเ้กดิ
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ความรู้สึกท่ีดีต่องานและ
ทำาให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์กร (อรัญญา ไชย
ศร. 2554 22) ซึง่การสร้างคณุภาพชวีติการทำางาน
เปน็สิง่จำาเปน็และมีความสำาคญัมากเพราะส่งผลตอ่
การทำางาน นำาไปสู่ประสิทธิภาพของงานและการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร หากองค์กรทุกองค์กร
คำานึงถึงการสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดีแล้ว 
ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อีกด้วย (ผจญ เฉลิมสาร. 2555: 15)

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำางาน
เปน็กระบวนการทีม่คีวามสำาคญัและมคีวามสมัพนัธ ์
กับการบริหารทรัพยากรขององค์กรต่างๆ เป็น
อย่างมาก เช่น การบริหารเงินเดือน การพัฒนา
โอกาสและความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ
และแรงงานสมัพนัธ ์ความปลอดภยัในการทำางาน 
การมีพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เพียงแต่จะ

ทำาให้เกิดความร่วมมือในการทำางานของพนักงาน
ในองค์กร แต่ยังส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ในการทำางานอีกด้วย (มาลินี ธรรมบุตร. 2550: 
2 ; อ้างอิงมาจาก Mc Hugh. 1999) ครูมีความ
สำาคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งภาครัฐได้
เหน็ความสำาคญัของครูโดยตลอด ดงัจะเหน็ไดจ้าก
การกำาหนดเก่ียวกับการปฏริปูการศกึษาโดยเนน้การ
สง่เสรมิและพฒันาคร ูไวใ้นแผนการศึกษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2545-2559 (รุ่ง แก้วแดง. 2545: 11) ดังนี้ 
เรง่ปฏริปูการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนตามธรรมชาติ
และเต็ม ศักยภาพ ด้วยการปฏิรูปปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่การปรับปรุง
หลักสูตรให้ มีสาระสอดคล้องกับการดำารงชีวิตใน
สงัคมเศรษฐกจิ ฐานความรูแ้ละการแขง่ขนัในสงัคม
โลก ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู้
และการฝึกการปฏิบัติในสภาพที่เป็นจริง รู้จัก คิด
วิเคราะหแ์ละแก้ปญัหาด้วยตนเอง โดยสง่เสริมและ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถทำาหนา้ทีห่ลากหลาย สรา้งบรรยากาศทีส่ง่
เสริมผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้งมี การประเมิน
ผลการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้สามารถสร้างคนที่พร้อมด้วยความ
รู้คู่คุณธรรม คุณภาพชีวิตหรือชีวิตที่มีคุณภาพ
สำาหรับครูนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับคุณภาพชีวิต
ของบคุคลทัว่ไป คอื เปน็ลักษณะการดำาเนนิชีวติที่
มคีวามเปน็อยูส่อดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการขัน้
พืน้ฐาน ทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำาเนนิชวีติของมนษุยอ์ยา่ง
มีคุณค่า โดยเป็นชีวิตที่มีการกินดีอยู่ดีถูกต้องตาม
สุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มี
งานทำาที่สามารถเลี้ยงตนเอง สามารถรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวและต่อสังคม โดยมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้เต็มที่
ตามกำาลงัความสามารถตามสถานภาพของตนเอง 
และสามารถดำาเนนิชวีติในสงัคมได้อยา่งมคีวามสขุ 
จะเหน็ไดว้า่ คณุภาพชวิีตนีจ้ะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ตา่งๆ ของชวีติ โดยเฉพาะกจิกรรมการทำางานทัง้นี ้
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เนือ่งจากการทำางานเปน็ส่วนหนึง่ของการแสดงถงึการ
มคีณุภาพซึง่จะตอ้งเปน็การทำางานทีไ่มผ่ดิกฎหมาย
และทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ มรีายไดเ้พือ่เลีย้ง
ชพีตามความเหมาะสม การทำางานยงัเปน็กจิกรรม
ที่มนุษย์กระทำาเพื่อการอยู่รอด ดังนั้น การทำางาน
ของครจูงึจดัเปน็กิจกรรมการดำาเนนิชวีติประจำาวนั
ไดแ้ละการทำางานจงึตอ้งสนองเปา้หมายของชวีติที่
ทกุคนพงึม ีคอื มกีารดำาเนนิชวีติทีม่คีวามสขุ ดังนัน้
ครจูงึควรได ้เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติการทำางานอยา่ง
มีคุณค่า แนวคิดในการทำางานเช่นนี้ก็คือ คุณภาพ
ชีวิตการทำางาน (Quality of Work Life) ซึ่งเป็น
แนวคิดในการทำางานแนวคดิหนึง่ทีท่ำางานและชวีติ
จะเกีย่วขอ้งผสมผสานกนัอยา่งกลมกลนื องคก์าร
ที่มีบุคคลคุณภาพชีวิตการทำางาน จะทำาให้มีชีวิต 
การทำางานด ีจะทำาใหง้านขององคก์ารนัน้มคุีณภาพ
และประสทิธิภาพทัง้ยงัสามารทำางานให้บรรลุจุดมุง่
หมายของงาน (จรรยา นิพิฐพงษ์. 2550: 3) ครู
เปน็บคุคลทีมี่ความสำาคญัตอ่การพฒันาสงัคมมนษุย์
ให้เกิดความเรียบร้อย ก่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตที่
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ครูจึงถูกมองจากสังคม
โดยทั่วไปว่าเป็นผู้กำาหนดคุณภาพชีวิตของคนใน
สงัคมประเทศและจุดมุง่หมายสงูสดุของการพฒันา
ประเทศคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขมีความสงบเรียบร้อยทำาให้
ประเทศชาติมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองและการ
ปกครอง แต่ที่ผ่านมาภาพรวมของการพัฒนาขาด
ความสมดลุทำาใหม้ผีลกระทบตอ่วถิชีวีติและความ
เปน็อยูข่องประชากรทำาใหเ้กิดความด้อยในคณุภาพ
ชวีติซ่ึงเปน็สิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา การใหค้วามสำาคญั
ต่อคุณภาพชีวิตของครูจึงเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิง 
โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตการทำางานอันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โรงเรยีนเอกชนมีอสิระในการบรหิารจดัการ
ในโรงเรียนอย่างเต็มที ่ตามหลกัการกระจายอำานาจ 
ไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลดา้นเงนิอดุหนนุ และ
สทิธิประโยชน์ทางการศกึษาหลายอยา่ง สำานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 1 รว่ม
กับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดชยัภมู ิได้มกีารส่งเสรมิและพฒันาผู้
บรหิารและครโูรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษา 
จังหวัดชัยภูมิอย่างต่อเน่ือง ในโครงการพัฒนาผู้
บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นนโยบายจาก
สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
ซึ่งประกาศว่า “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแห่งการ
เพ่ิมคณุภาพการศกึษาเอกชน”เพ่ือเป็นการขบัเคลือ่น
นโยบายสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลจุดุประสงค ์เปา้หมาย 
และตวัชีว้ดั จงึมกีารพฒันาครใูนรปูแบบตา่งๆ เพือ่
เสรมิศกัยภาพของคร ูเพราะครเูปน็ผูเ้อ้ืออำานวยให้
เกิดการเรียนรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 
2558: 20) แตก่ารส่งเสรมิและพฒันาครโูรงเรยีน
เอกชนประเภทสามญัศกึษาจงัหวดัชยัภมู ิจะเกดิผล
สัมฤทธิ์หรือไม่ เพราะครูโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศกึษาจังหวดัชยัภมิูมีสถิติการลาออกของครู
โรงเรยีนเอกชนยงัมคีอ่นขา้งสงู จากขอ้มลูการแตง่
ตั้ง – ถอดถอนครูโรงเรียนเอกชน สาเหตุที่ลาออก
ส่วนใหญ่อันเนื่องมาจากรายได้ไม่พอเพียงในการ
เลี้ยงชีพ โดนกดดันเอารัดเอาเปรียบจากผู้บริหาร
หรือเจ้าของโรงเรียน งานหนักไม่มีเวลาพักผ่อน 
และได้งานใหม่ที่ดีกว่า (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ชัยภูมิเขต 1. 2557: 1-2) 

ดว้ยเหตผุลและความสำาคญัดงักลา่ว การ
พฒันาคณุภาพชวิีตครูโรงเรยีนเอกชนประเภทสามญั
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน จงึมคีวาม
สำาคัญอย่างมากในอันที่จะช่วยเสริมสร้างให้ครู
โรงเรียนเอกชน มคุีณภาพชวีติทีดี่ ซึง่จะยงัประโยชน์
ตอ่การพฒันาคณุภาพการศึกษาในยคุปัจจุบนัและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 - 2559 และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552 - 2559) ซึง่ปจัจุบนัมโีรงเรยีน
เอกชนประเภทสามัญในจังหวัดชัยภูมิ จำานวน 45 
โรงเรยีน และมีวสัิยทศันใ์นการเปน็หนว่ยงานหลัก
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ในการขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาเอกชนยคุใหมใ่ห้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการ
ศกึษาและพฒันาสูม่าตรฐานสากล ซึง่การทีจ่ะทำาให้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริงและประสบความสำาเร็จ
ได้น้ัน การพัฒนาครูให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะ
ครูเป็นบุคลากรที่สำาคัญ และจำาเป็นที่ต้องเตรียม
ความพร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนตลอด
จนรว่มวางแผนใหค้รูมสีมรรถนะทางวชิาชีพในการ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่เอื้ออำานวยให้ผู้
เรยีนสามารถเรียนรูด้ว้ยตวัเองอยา่งตอ่เนือ่งตลอด
ชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
นำาความรู้ รักความเป็นไทยและสามารถก้าวไกล
ในระดับนานาชาติ แตจ่ากสภาพการจัดการศกึษา
เอกชนในปัจจุบัน โดยภาพรวมประสบปัญหาด้าน
การขาดครทูีเ่ชีย่วชาญในดา้นตา่งๆซึง่เกดิจากการ
ลาออกของครูโรงเรียนเอกชน เกิดการทำางานหรือ
การขบัเคลือ่นการจดัการศึกษาทีไ่มต่อ่เนือ่ง จงึสง่
ผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ผูว้จิยัจงึไดด้ำาเนนิการศกึษาคน้ควา้เพือ่ที่
จะนำาผลการศึกษาที่ได้ นำาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใหค้รโูรงเรยีนเอกชนใชเ้ปน็แนวทางใน ปรบัปรงุและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานครูโรงเรียนเอกชน
และแก้ไขในแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของคณุภาพชวีติการทำางานของครโูรงเรยีนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค ์และวิธเีสริมสร้างคณุภาพชีวติการทำางาน
ของครโูรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษา จังหวดั
ชัยภูมิ 

3. เพื่อได้แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพ
ชวีติการทำางานของครโูรงเรียนเอกชนประเภทสามญั
ศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 

ความสำาคัญของการวิจัย

ผลการวิจัย การพัฒนาแนวทางการเสริม
สรา้งคุณภาพชวิีตการทำางานของครโูรงเรยีนเอกชน
ประเภทสามญัศกึษา จงัหวดัชยัภูม ิจะมปีระโยชน์
ดังต่อไปนี้

1. เพือ่ไดท้ราบสภาพปจัจบุนั สภาพทีพึ่ง
ประสงค ์และวธิเีสริมสร้างคณุภาพชีวติการทำางาน
ของครโูรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา จงัหวดั
ชัยภูมิ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
และผู้บริหารระดับสูง สามารถนำาผลการศึกษาไป
เปน็แนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันาแนวทาง
การเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติการทำางานของครโูรงเรยีน
เอกชน ให้มีคุณภาพชวิีตการทำางานทีดี่ เพือ่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ได้คู่มือการพัฒนาแนวทางการเสริม
สรา้งคุณภาพชวิีตการทำางานของครโูรงเรยีนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา จังหวดัชยัภมิู นำาไปใชใ้นการ
พฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติการทำางาน
ของครูโรงเรยีนเอกชน อนัจะสง่ผลดตีอ่การพฒันา
คุณภาพการศึกษาต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้
เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาแนวทางการส่ง
เสรมิคณุภาพชวีติการทำางานของครโูรงเรยีนเอกชน
ประเภทสามัญ ผู้วิจัยใช้องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ได้
จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการและนัก
จิตวิทยาจำานวน 12 ท่าน ได้องค์ประกอบ/ตัวบ่ง
ชีข้องคณุภาพชวีติการทำางานของครรูวมทัง้สิน้ 10 
องคป์ระกอบ ดงันี ้1. คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมและ
เป็นธรรม มี 10 ตัวบ่งชี้ 1) ค่าตอบแทนหรือค่า
จ้างที่ได้รับเพียงพอที่จะดำารงชีวิตตามมาตรฐาน
ของสังคมทั่วไป 2) มีสวัสดิการที่เหมาะสม 3) 
การทำางานนอกเหนือเวลาที่กำาหนดควรได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่ม 4) ค่าจ้างและเงินเดือนที่เหมะสม
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สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ 5) มีการจัดสวัสดิการ
ดา้นอ่ืนๆใหน้อกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง 6) 
มกีารจัดทำาโครงสรา้งคา่จา้งเงนิเดอืน 7) มเีงนิเกบ็
ไวใ้ชย้ามจำาเปน็ในอนาคต 8) มกีารเล่ือนตำาแหน่ง
ขั้น ฐานะ อย่างเป็นธรรม 9) มีการจ้างเงินชดเชย
ตามกฎหมายกำาหนด 10) ความเสมอภาคในเรือ่ง
ค่าจ้างและรางวัล 

2) การพฒันาความสามารถของบุคคล ม ี5 
ตวับง่ชี ้1) สามารถใชค้วามรูค้วามสามารถทำางาน
อยา่งเตม็ที2่) สามารถพัฒนาทกัษะการทำางานให้อยู่
ระดับทีส่งูขึน้และเปดิโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดเ้รยีนรู้
สิง่ใหม่ๆ 3) ได้รบัการมอบหมายงานทีส่ำาคญัและใช้
ความสามารถในระดบัสูง 4) มโีอกาสกา้วหนา้ทาง
อาชพีและตำาแหนง่อยา่งมัน่คง 5) มแีหลง่ความรู ้ที่
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร 3. ความก้าวหน้าและความ
มัน่คงในงาน ม ี5 ตวับง่ชี ้1) โอกาสใหพ้นกังานได้
ประสบความสำาเร็จและเจรญิกา้วหนา้ 2) โอกาสใน
การใชค้วามสามารถในการปฏบิตังิานตามทักษะ/
ความรู้ท่ีม ี3) โอกาสในการพฒันาความสามารถใน
การปฏิบตังิาน ตามทกัษะ/ความรู้ทีม่ ี4) มโีอกาส
ใชท้กัษะและความสามารถทีห่ลากหลาย 5) ไดร้บั
ทราบผลของการปฏิบตังิาน 4.ความสมดลุระหวา่ง
ชีวิตกับการทำางาน มี 7 ตัวบ่งชี้ 1) จัดเวลาในการ
ทำางานของตัวเองให้เหมาะสม 2) มีช่วงเวลาได้
คลายเครยีดจากหนา้ทีร่บัผดิชอบ 3) มกีารจดัสรร
บทบาทให้สมดุล สร้างความสมดุลระหว่างหน้าที่
การงานกับ การดำาเนินชีวิต 4) มีความสมดุลกับ
บทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัวและกิจกรรมอืน่ๆ 
5) มีเวลาว่างเพื่อพักผ่อนเป็นตัวของตัวเองหรือมี
เวลาทีจ่ะทำากจิกรรมนนัทนาการเปน็ตวัของตวัเอง 
6) สามารถแบ่งเวลางานและเรื่องส่วนตัวได้อย่าง
เหมาะสม 7) จำานวนชั่วโมงการทำางานที่สมเหตุ
สมผล มกีารจดัวนัหยดุ วนัลา และเวลาพกัเหมาะ
สม 5.ด้านลักษณะของงาน มี 3 ตัวบ่งชี้ 1) งานมี
ความนา่สนใจ และทา้ทายความสามารถ 2) งานมี
ความสำาคัญ 3) งานที่รับมอบหมายไม่มากจนเกิน
ไป 6.ลักษณะของการบริหารงาน มี 5 ตัวบ่งชี้ 1) 
มคีวามยตุธิรรมในการบรหิารงาน 2) มกีารปฏบิตัิ

ตอ่บคุคลอยา่งเหมาะสม 3) ผูบ้งัคบับญัชายอมรบั
ฟงัความคดิของพนกังาน 4) มผีูแ้ทนของพนกังาน
เปน็สว่นรว่มในกรรมการบรหิาร 5) สรา้งขวญัและ
กำาลงัใจในการปฏบิตังิาน 7.ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบัติงาน มี 4 ตัวบ่งชี้ 1) กำาหนดแนวทางในการ
ทำางานร่วมกัน 2) การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ในการทำางาน มคีวามยตุธิรรมในสถานทีท่ำางาน 3) 
เคารพสทิธใิน การแสดงออกความคิดเห็น ยอมรบั
ในความขดัแยง้ทางความคดิ 4) พนกังานมสีทิธิใน
การปฏบิตัติามขอบเขตทีไ่ดร้บัมอบหมาย มใีนการ
ต่อรองอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 8. 
สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มี 4 ตัว
บ่งชี้ 1) มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยใน
การทำางาน 2) มีมาตรฐานเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม
ที่ส่งเสริมสุขภาพ 3) มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การทำางาน 4) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใน
สถานที่ทำางาน 9.การมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับ
ทางสังคม มี 5 ตัวบ่งชี้ 1) มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งพนกังานกับผูบ้ริหาร 2) มบีรรยากาศเปน็
กลัยานมติร สง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละมติรภาพใน
การทำางาน สรา้งบรรยากาศการทำางานเปน็ทมี 3) 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือในการทำางาน จาก
เพือ่นรว่มงาน 4) ตอ้งการทีจ่ะชว่ยเหลอืกนัในการ
ทำางาน ไม่มีการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า 5) ผู้ปฏิบัติ
งานรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ รับรู่ว่าบุคคลแต่ละ
คนเป็นส่วนสำาคัญขององค์กร มีส่วนช่วยเหลือต่อ
ความสำาเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์ร 10.การ
ปฏิบัติงานในสังคม มี 5 ตัวบ่งชี้ 1) งานที่ทำานั้นมี
ความสำาคญัและเปน็ประโยชนต่์อสังคม 2) องคก์ร
ของตัวเองทำาประโยชน์ต่อสังคม 3) มีความภาค
ภูมิใจต่องานที่รับผิดชอบและได้รับความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ 4) หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 5) มีกิจกรรมแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
บง่ชีข้องคณุภาพชวีติการทำางานครโูรงเรยีนเอกชน
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ประเภทสามัญ จังหวัดชัยภูมิ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำานวน 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์กำาหนดคุณสมบัติ 

ระยะที ่2 การศึกษาสภาพปัจจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพ
ชวิีตการทำางานของครโูรงเรยีนเอกชน ประเภทสามญั
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพ่งึประสงค ์คณุภาพชวีติการทำางานของครู
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษา จังหวดัชยัภมูิ

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษา จังหวดัชยัภมู ิ
จำานวน34 โรงเรียน มกีลุม่ประชากรทัง้หมด 602 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้
สอนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัด
ชัยภูมิ จำานวน 234 คน โดยการเทียบจำานวน
ประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling technique) ตามขนาดโรงเรียน ให้ได้
มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการทำางานของครู โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทำาหน้าท่ีให้สัมภาษณ์ 
ไดแ้กค่รโูรงเรยีนเอกชน จำานวน 9 คน จากโรงเรียน 
Best Practice จำานวน 3 โรงเรียน

ระยะที ่3 หาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติการทำางานของครโูรงเรียนเอกชนประเภทสามญั
ศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูซ่ึงทำาหนา้ท่ีประเมนิแนวทาง
การพฒันา (โดยประเมนิความเหมาะสม /ความเปน็
ไปได้) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน

เครือ่งมอืท่ีใชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ระยะที่1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
บง่ชีข้องคณุภาพชวีติการทำางานครโูรงเรยีนเอกชน
ประเภทสามญั จงัหวดัชัยภมู ิโดยใช้แบบสมัภาษณ์
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตการทำางานครูโรงเรียนเอกชน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ คุณภาพชีวิตการทำางานของ
ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัด
ชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการเสริม
สรา้งคุณภาพชวิีตการทำางานของครโูรงเรยีนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
คู่มือการพัฒนาแนวทางการเสรมิสรา้งคุณภาพชวิีต
การทำางานของครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา จังหวัดชัยภูมิ คือ แบบสอบถามชนิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิเคราะห์ทางสถิติโดยคำานวณหาค่า IOC โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence) 

2. ขอ้มลูระดบัคณุภาพชวีติการทำางานคร ู
ใชก้ารวเิคราะหค์า่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

3. ข้อมลูการพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้ง
คุณภาพชีวิตคร ูใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ดัชนคีวามสอดคลอ้ง รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้
วัดคุณภาพชีวิตครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศกึษา จงัหวดัชยัภมู ิพบวา่ ผูท้รงคณุวฒิุทัง้ 5 ทา่น 
แสดงความเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 10 ด้าน และ
ตัวบ่งชี้ 53 ตัวบ่งชี้ มีความสอดคล้อง เหมาะสม
และมคีวามสำาคญักบัการพฒันาแนวทางการเสรมิ
สรา้งคณุภาพชวีติครโูรงเรยีนเอกชน ประเภทสามญั
ศึกษา จงัหวดัชยัภมู ิทกุองคป์ระกอบและทกุตวับง่ชี้

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ และวิธีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางาน
ของครโูรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จงัหวัด
ชัยภูมิ พบว่า สภาพปัจจุบันระดับคุณภาพชีวิต
ครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัด
ชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 3 ลำาดับ
แรกคือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำางาน ด้าน
ลกัษณะของงาน ตามลำาดบั สว่นสภาพทีพ่งึประสงค์
ระดบัคณุภาพชวีติครโูรงเรียนเอกชนประเภทสามญั
ศึกษา จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3 ลำาดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วม
และเป็นที่ยอมรับทางสังคม ด้านการปฏิบัติงาน
ในสังคม และด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติ
งาน วิธีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานของ
ครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ เรียงลำาดับความต้องการใช้วิธีการเสริม
สร้างคุณภาพชีวิตการทำางานสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำางาน การมีส่วนร่วม
และเป็นที่ยอมรับทางสังคม

3. ผลการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัชยัภมู ิจากการพฒันา
แนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติการทำางานของ
ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัด

ชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้

3.1 องค์ประกอบของแนวทางเสริมสร้าง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ มีองค์
ประกอบทั้งหมด 9 ส่วน ประกอบด้วย ที่มาและ
ความสำาคัญของแนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ปจัจยัความสำาเรจ็
ในการพฒันา ประโยชนท์ีไ่ด้รบั ขัน้ตอนการวางแผน
จัดกิจกรรม เรื่องที่ต้องการให้หน่วยงานระดับเขต
พื้นที่ดำาเนินการเพื่อส่งเสริม และการส่งเสริมการ
ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์

3.2 ขอบข่ายเนือ้หาของแนวทางการเสรมิ
สร้างคุณภาพชีวิตการทำางานครูโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำางาน และการพฒันาคณุภาพชวีติดา้นการมสีว่น
ร่วมเป็นที่ยอมรับทางสังคม รูปแบบในการพัฒนา 
เน้นการสรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเอง การเรยีนรูร่้วม
กันโดยใช้การทำากิจกรรมกลุ่ม และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและย่ังยืน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพฒันา
สามารถนำาไปเปน็หลักการในการพัฒนาตนเองต่อ
ไปอย่างต่อเนื่อง 

อภิปรายผล

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัด
คณุภาพชีวติครโูรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษา
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านแสดง
ความเห็น ว่าองค์ประกอบทั้ง 10 ด้าน และตัวบ่ง
ชี้ 53 ตัวบ่งชี้ มีความสอดคล้อง เหมาะสมและมี
ความสำาคัญกับการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศกึษา จังหวัดชัยภูม ิทกุองค์ประกอบและทกุตวับ่งช้ี 
ทัง้นีเ้นือ่งจากในการพฒันาแนวทางการเสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติครโูรงเรยีนเอกชนประเภทสามญั จังหวดั
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ชยัภมิู ผูว้จิยัใชก้รอบแนวคดิมาจากการวเิคราะหแ์ละ
สังเคราะห์แนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการ
และนักบริหารการศึกษา เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สร้างคุณภาพชีวิตในการทำางานน้ันว่าประกอบไป
ด้วยเงื่อนไขต่างๆ อยู่ 8 ประการสอดคล้องกับ 
วินัย หาญพรม (2552: 17-19 ; อ้างอิงมาจาก 
Richard E. Walton. 1973: 12-16) แนวคดิเกีย่ว
กบัองค์ประกอบคณุภาพชวีติการทำางานสอดคลอ้ง
กับ พัชรี จันทร์ขาว (2555: 12 ; อ้างอิงมาจาก 
Huse & Thomas. 1980: 235-238)

2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการ
ทำางานครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
จงัหวดัชัยภมู ิพบวา่ สภาพปจัจบุนัของคณุภาพชวีติ
การทำางานครโูรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษา 
จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตาม
ลำาดบัคา่เฉลีย่จากทีต่่ำาทีส่ดุคอื 3 คอื คา่ตอบแทน
ทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม ความสมดลุระหวา่งชีวติ
กับการทำางานและลักษณะของงาน ที่เป็นเช่นนี้
เพราะการไดร้บัคา่ตอบแทนของครโูรงเรยีนเอกชนยัง
ถอืวา่ไดร้บันอ้ยยังไมเ่ปน็ทีพ่อใจสำาหรบัครโูรงเรยีน
เอกชน ที่ทำางานหนักกว่าครูของโรงเรียนสังกัดอื่น 
ซึง่ในการทำางานหนักเกินเวลาท่ีกำาหนดนัน้ก็ส่งผล
ตอ่สมดลุระหวา่งชวีติกับการทำางาน มีเวลาสว่นตวั
และเวลาให้ครอบครวันอ้ยลง และในแงข่องลกัษณะ
ของงาน ซึง่นอกเหนอืจากงานสอนแลว้ครเูอกชนยัง
ต้องทำางานตามคำาสั่งของผู้บริหารโดยมิได้ประชุม
วางแผนก่อนทำาให้ครูอาจได้รับงานท่ีไม่ถนัดและ
ไมส่ามารถวางแผนในการทำางานได้ สอดคล้องกบั
ทฤษฎีของ กษมา ทองขลิบ (2550: 11 ; อ้างอิง
มาจาก Walton. 1973: 12-13), สุพาณี สฤษฎ์
วานชิ (2552: 163-164 ; อา้งองิมาจาก Herzberg. 
n.d.: unpaged), บญุแสง ชรีะภากร (2533: 7-12) 
ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 261-262) คุณภาพชีวิต
ในการทำางานพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคล
เกีย่วกับคณุภาพชวีติ เนน้แนวทางความเปน็มนษุย ์
(humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคลและ
สังคมที่ส่งผลทำาให้การทำางานประสบความสำาเร็จ 

ผลผลติทีไ่ด้รับตอบสนองความตอ้งการ และความ
พงึพอใจของบุคคลในการทำางาน โดย Walton ได้ชี้
ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตใน
การทำางานนัน้วา่ประกอบไปดว้ยเง่ือนไขดา้นความ
สมดลุระหวา่งชีวติกบัการทำางาน และคา่ตอบแทนที่
เหมาะสมและเปน็ธรรม สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
เสรมิสรา้งคณุภาพชวิีตการทำางานของคร ูโรงเรยีน
เอกชน ประเภทสามญัศกึษา จงัหวดัชยัภมู ิจากการ
สัมภาษณ์ครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียน The Best 
Practice ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ของคุณภาพชีวิต
การทำางานครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียง
ตามลำาดับค่าเฉลี่ยที่สูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ การมี
ส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสังคม การปฏิบัติงาน
ในสังคม ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เป็น
เช่นนี้เพราะในอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติมี
ศกัดิศ์ร ีเปน็สิง่ทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีครทูกุคนมคีวาม
ภาคภูมใิจ แตว่า่ในสงัคมนัน้ไมค่อ่ยให้ความสำาคญั
กบัครเูอกชนเทา่ไหรน่กั เพราะในบรบิทของโรงเรยีน
เอกชนนัน้ ผูร้บัใบอนญุาตหรอืผูป้ระกอบการทำาใน
เชงิธรุกจิ ในสว่นทีเ่ปน็การปฏบิตังิานในสงัคมหรอื
ส่วนรวมนั้น อาจยังไม่มองเห็นความสำาคัญเพราะ
ไม่คุ้มค่า ส่วนในเรื่องของระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานนั้น กฎของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะตั้ง
ขึ้นโดยผู้บริหารและเจ้าของโรงเรียน ซึ่งจะป้องกัน
ไมใ่หโ้รงเรยีนเสยีผลประโยชน ์แตใ่นขณะเดยีวกนั
ครูก็อยากไดรั้บอิสระและในการต้ังกฎระเบียบของ
โรงเรียนแต่ละครั้ง ครูเอกชนจึงอยากให้เป็นไปใน
รูปแบบการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรงเรียนสอดคล้องกับ กษมา ทองขลิบ (กษมา 
ทองขลิบ. 2550: 11 ; อ้างอิงมาจาก Walton. 
1973: 12-13), พัชรี จันทร์ขาว (2555: 12), 
อมรรตัน ์ออ่นนชุ (2546: 15), บญุเจอื วงศเ์กษม 
(2530: 29-33) สอดคล้องกับแนวทางการเสริม
สรา้งคณุภาพชวีติการทำางานของคร ูโรงเรยีนเอกชน
ประเภทสามญัศกึษาจังหวดัชยัภมู ิจากการสมัภาษณ์
ครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียน The Best Practice
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3. การพัฒนาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติครโูรงเรยีนเอกชน ประเภทสามัญศกึษาจงัหวดั
ชยัภมู ิผูว้จิยัไดพ้ฒันาแนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพ
ชีวติการทำางานครโูรงเรยีนเอกชนดา้นคา่ตอบแทน
ทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม ความสมดลุระหวา่งชีวติ
กบัการทำางาน และการมสีว่นรว่มและเปน็ทีย่อมรบั
ทางสงัคม ทีป่ระกอบด้วยองค์ประกอบของแนวทาง
การพัฒนา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

3.1 องค์ประกอบคูมื่อการพัฒนาแนวทาง
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานครูโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบ
ว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
พจิารณาเปน็รายการประเมนิพบวา่คา่เฉลีย่สงูสดุ 3 
อนัดบัแรก คอื ดา้นขัน้ตอนการวางแผนจัดกจิกรรม
เสรมิสรา้งการพฒันา ดา้นปจัจยัความสำาเรจ็ในการ
พัฒนา และด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านที่มีค่า
เฉลีย่ต่ำาสดุคอืดา้นยทุธศาสตรก์ารพฒันาแนวทาง 
ในสว่นของความเปน็ไปได ้มีความเป็นไปได้ในระดับ
มากทุกรายการ พิจารณาเป็นรายการประเมินพบว่า
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านเป้าหมาย ด้าน
ปัจจัยความสำาเร็จในการพัฒนา ด้านเร่ืองท่ีต้องการ
ให้หน่วยงานระดับเขตพ้ืนท่ีดำาเนินการเพื่อส่งเสริม
คณุภาพชีวิตการทำางาน และดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่ต่ำาสดุ
คอืดา้นประโยชนท์ีไ่ดร้บั จะเหน็ไดว้า่ความเปน็ไป
ไดท้ีจ่ะพฒันาแนวทางไปสูค่วามสำาเร็จนัน้ เปน็เรือ่ง
ที่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
วางแผนตั้งแต่ด้านนโยบาย ดำาเนินการอย่างเป็น
ระบบและตอ่เนือ่ง ไมใ่ชโ่ครงการทีท่ำาครัง้เดียวเสรจ็
จงึตอ้งอาศยัผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจมาดำาเนนิการ 
ซึง่สอดคลอ้งกบั ณฎัฐา บัวหลวง (2550: 26-27), 
ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัท ์(2551: 109) สอดคลอ้งกบั
แนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติการทำางานของ
ครู โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัด
ชยัภมู ิจากการสมัภาษณค์รโูรงเรยีนเอกชน โรงเรยีน 
The Best Practice 

3.2 ขอบข่ายเนื้อหาของแนวทางเสริม
สร้างคุณภาพชีวิตการทำางาน ประกอบด้วย 3 ชุด
ที่ ได้แก่ 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม ประกอบ
ด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การออมและการบริหารจัดการ การเงินให้แก่ครู
โรงเรียนเอกชน 2) จัดสวัสดิการเพิม่เติมนอกเหนอื
จากทีร่ฐัจดัให ้เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นและสรา้ง
ความสุข 3) แนะนำาแนวทางการสร้างรายได้เสริม
นอกเหนือเวลางาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำางาน ประกอบ
ด้วย 3 กลยทุธ ์ดงันี ้1) เสรมิสรา้งชวีติครอบครวัที่
อบอุน่มคีวามสมดลุระหวา่งชวีติสว่นตวักับชีวิตการ
ทำางาน 2) พัฒนาระบบ วิธีการทำางาน 3) การเสริม
สร้างให้ครูโรงเรียนเอกชนมีสุขภาพท่ีดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดา้นการมส่ีวนรว่มเปน็ทีย่อมรบัทางสงัคม ประกอบ
ด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน ใหค้รโูรงเรยีนเอกชนมี
ความเชื่อถือและไว้วางใจในการทำางานร่วมกัน 2) 
เสริมสร้างให้ครูโรงเรียนเอกชนมีจิตสาธารณะ 3) 
เสริมสร้างให้ครูโรงเรียนเอกชนมี ความรักความ
สามัคคีภายในองค์กร การสร้างคุณภาพชีวิตการ
ทำางาน เป็นประเด็นสำาคัญที่มีความท้าทายความ
สามารถของผูบ้ริหาร เพราะการจา้งผูมี้ทักษะฝมืีอ
และผูม้คีวามรู ้ไมส่ามารถกระทำาได้โดยการใหเ้งิน
สวัสดิการเพียงอย่างเดียว ต้องมีบรรยากาศ และ
ปัจจัยที่เกื้อหนุนความสำาเร็จและสร้างนวัตกรรม
ตลอดจนความต้องการเป็นตัวของตัวเองและใช้
ชีวิตในด้านอื่นให้สมบูรณ์ และการเป็นที่ยอมรับ
ในตวัเองและสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบั อาร ีสังขศ์ลิป์
ชัย (อารี สังข์ศิลป์ชัย. 2548: 22 ; อ้างอิงมาจาก 
Schuler, Beutell and Youngblood. 1989: 49), 
ณัฎฐา บัวหลวง (2550: 26-27), ณัฏฐพันธ์ เข
จรนันท์ (2551: 109) สอดคล้องกับแนวทางการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ จาก
การสัมภาษณ์ครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียน The 
Best Practice
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ครโูรงเรียนเอกชน ควรไดร้บัการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพการทำางานครู โดยเฉพาะ
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ความ
สมดลุระหวา่งชวีติกบัการทำางาน และลกัษณะของ
งานเนือ่งจากผลการวจัิยช้ีใหเ้หน็วา่ สภาพปจัจุบนั 
ระดับระดบัคณุภาพชวีติในดา้นคา่ตอบแทนทีเ่หมาะ
สมและเปน็ธรรม มคีา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกับ
ประเด็นอื่นๆ ที่นำามาศึกษา

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่มี
บทบาทสำาคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการ
ทำางานคร ูโดยสรา้งความตระหนกั และจัดแนวทาง
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานครูนี้ เป็น
หลักสูตรระยะส้ัน เพ่ือเสริมทักษะและปรับทัศนคติ
ให้กับครูในสถานศึกษาอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง

1.3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควร
จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูในโรงเรียน
เอกชนเป็นระยะและต่อเน่ือง มีการจัดกิจกรรม
เพือ่กระตุน้ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา และครมูคีวาม
ความตระหนกัและพฒันาคณุภาพชวีติการทำางาน
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.4 สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้อง
มีนโยบายที่ชัดเจนในการกำาหนดให้ครูทุกคนจะ
ต้องเข้ารับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนานี้ 
และกำาหนดเกณฑ์การผ่านการพัฒนา รวมถึงการ
กำาหนดเปน็นโยบายให้แนวทางน้ีเป็นเกณฑห์น่ึงใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�คูม่อืแนวท�ง
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตครูไปใช้

2.1 สภาพปัจจุบันระดับคุณภาพชีวิตครู
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากแต่เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม มค่ีา
เฉลีย่อยูใ่นระดับต่ำาสุด ดงันัน้ควรเนน้และใหค้วาม
สำาคัญในประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

2.2 ความตอ้งการในการเสรมิสร้างคณุภาพ
ชวิีตครโูรงเรยีนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา จังหวัด
ชัยภูมิ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นท่ี
ยอมรับทางสังคม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงสุด ดังน้ัน
ควรให้ความสำาคัญในประเด็นน้ีมากย่ิงข้ึน

2.3 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตการทำางานครู จำาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้ครบทุกด้าน จึงจะทำาให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทำางานอย่างครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

2.4 คูม่อืการพฒันาแนวทางการเสริมสรา้ง
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติการทำางานครูโรงเรยีนเอกชน 
ประเภทสามญัศกึษา จงัหวดัชยัภมู ิผูท้ีน่ำาไปพฒันา
จำาเปน็ตอ้งวเิคราะห์ปญัหาคณุภาพชวีติของผูท้ีจ่ะ
รบัการพฒันาและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT 
Analysis) ก่อนจึงคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมจึง
จะทำาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานครู
อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. ขอ้เสนอแนะเพือ่ก�รวจิยัคร้ังต่อไป

3.1 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทำางานครู
ในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานของครูโรงเรียนเอกชน 

3.2 ควรมีการวิจัยติดตามผลการนำาคู่มือ
การพฒันาแนวทางการเสริมสรา้งคณุภาพชวีติการ
ทำางานครโูรงเรยีนเอกชนไปใช ้เพือ่ตดิตามผลการนำา
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติไปใช้จริง
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