
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ�าหน�าท่ีธุรการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ 

 
THE QUALITY OF WORKING LIFE THE SCHIOOL ADMINISTRATIVE STAFF UNDER                    

THE SAMUT PRAKAN EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 

สิริวรรณ  เพ็ญจันทร�  สุวรรณา  โชติสุกานต� และอรสา  จรูญธรรม 
Siriwan  Phenchan, Suwanna  Chotisukan, and Orrasa  Charoontham 

 

หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  จังหวัดปทุมธานี 

 
 

บทคัดย>อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ

เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                          
จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน กลุQมประชากรท่ีใชPในการศึกษา
ครั้งนี้ไดPแกQเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีทํางาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ              
ใชPวิธีการสุQมแบบชั้นภูมิไดPจํานวน 424 คน สถิติท่ีใชPไดPแกQ รPอยละ คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
t-test, F-test (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตQางของแตQละกลุQมดPวยวิธีการของ 
Scheffe การพิสูจน�สมมุติฐานทางสถิติมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยสรุปไดPวQา 
1. ผลการวิเคราะห�คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สั ง กัดสํ านั กงาน เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา  จั งหวั ดส มุทรปราการ  โดยรวม  อยูQ ในระ ดับมาก                         
โดยท่ี พบวQา ดPานธรรมนูญในองค�กร มีคQาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ = 4.22, S.D. = 0.42) และดPานความกPาวหนPาและ
ความม่ันคงในการทํางาน มีคQาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (Χ = 3.66, S.D. = 0.40) 

2. การวิเคราะห�การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ใน
การทํางาน พบวQา 

เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตQางกันมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมไมQแตกตQาง
กัน เม่ือพิจารณารายดPาน พบวQา  ดPานการบูรณาการสังคมเพียงดPานเดียวท่ีแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตท่ี .05 

สําหรับเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานตQางกันมีคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมและรายดPานไมQแตกตQางกัน  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the quality of working life of 

the school administrative staff under the Samut Prakan Educational Service Area 
Office and 2) to compare the quality of working life of the school administrative staff 
under the Samut Prakan Educational Service Area Office according to educational 
level and working experience. 

The population of this study was administrative staff under the Samut 
Prakan Educational Service Area Office. The samples selected by the stratified 
sampling method were 424 respondents. Statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, t-test (independent) one way ANOVA (F-test) and post hoc 
comparisons were tested by Scheffe’s method with the .05 level of statistical 
significance. 

The findings  were  as  follows: 
1. The analysis of the quality of working life of the school administrative 

staff under the Samut Prakan Educational Service Area Office as a whole were found 
at a high level. Considering each aspect, school charter had the highest mean (Χ = 
4.22, S.D.=0.42) and progress and job tenure had the lowest mean (Χ = 3.66, 
S.D.=0.40) 

2. The analysis of the quality of working life of the school administrative 
staff under the Samut Prakan Educational Service Area Office according to 
educational level and working experience found as follows: 

According to educational level, overall had no difference. Considering each 
aspect, the social integration had significant difference at the level of .05. 

According to working experience, overall and each aspect had no difference. 
  
คําสําคัญ   

คุณภาพชีวิต  ธุรการโรงเรียน 
 

ความสําคัญของปAญหา 
 ในปpจจุบันองค�กรตQางๆ ประสบปpญหาวิกฤตเศรษฐกิจท้ังภาครัฐ และเอกชน มีการจูงใจ
บุคลากรใหPมีการพัฒนาตนเอง ใชPศักยภาพอยQางเต็มที เพ่ือใหPไดPเรียนรูPทักษะใหมQๆ ยกระดับบทบาท
หนPาท่ีการงานใหPดีข้ึน ทําใหPทํางานไดPเต็มความสามารถ มีความกPาวหนPาในอาชีพการงานมากข้ึน 
เชื่อม่ันในตนเองและเปsนท่ียอมรับของคนอ่ืน ในการศึกษาปpจจัยท่ีสามารถทําใหPการบริหารเปsนไป
อยQางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมนุษย�เปsนปpจจัยหนึ่งท่ีมีผล เพราะมนุษย�เปsนนักบริหาร               
และสรPางสรรค�สิ่งตQางๆ ใหPกลายเปsนผลผลิตและการบริหารตามวัตถุประสงค�ขององค�กรจนกระท่ัง
สามารถนําองค�กรสูQความสําเร็จ (สมศรี  ทองนุช, 2544) ซ่ึงในปpจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
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ไดPสQงผลกระทบตQอวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางานของมนุษย�ในทุกสQวนของโลก ทุกหนQวยงานท้ัง
ภาครัฐ และเอกชนตPองปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารงานภายในองค�การใหP มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในแวดวงวงการการศึกษาท่ีครูตPองทําหนPาท่ีท้ังงานสอนนักเรียนใหPเปsนบุคคลท่ีมี
ความรูPความสามารถและงานกิจการตQางๆ ของโรงเรียน เพ่ือใหPบรรลุวัตถุประสงค�ของการจัดการเรียน              
การสอนครูจึงตPองทําหนPาท่ีตQางๆ ตามท่ีไดPรับผิดชอบอยQางดี โรงเรียนจึงตPองมีการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหPตรงตามหนPาท่ีความสามารถ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปsนทรัพยากรท่ีมีคุณคQา มีความสําคัญท่ีสุดตQอองค�กร ท่ีจะ
ทําใหPงานมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสมจะทําใหPบุคลากรในองค�กรสามารถ
ปฏิบัติงานไดPเต็มศักยภาพ สQงผลใหPองค�กรประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไวP ความสําเร็จ
ดังกลQาวเกิดข้ึนไดPจากความสามารถ ความรอบรูPในงาน ความต้ังใจทุQมเทและความรQวมมือกันทํางาน
ของบุคลากรภายในองค�กรท้ังหมดนี้ตPองมาจากการท่ีบุคลากรในองค�การสQวนใหญQมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานท่ีดี  โดยไดPรับความพึงพอใจในเรื่องเก่ียวกับตัวบุคลากรมากท่ีสุดกQอนเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากการ
มีสิ่งแวดลPอมในการทํางานท่ีดี มองเห็นความกPาวหนPาในอาชีพการงานท่ีดี เพ่ือนรQวมงานดี 
ผลตอบแทน และสวัสดิการพอเพียงใดการพัฒนาขีดความรูP  ความสามารถของบุคลากรอยูQเสมอ และ
มีการสื่อสารภายในองค�การอยQางท่ัวถึง  เม่ือคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี  สุขภาพจิตก็จะดีตาม ความ
รQวมมือรQวมใจในการทํางานก็จะงQายข้ึน  ความสํานึกในการอยูQรQวมกันเรียนรูPรQวมกันเพ่ือองค�การก็จะ
เกิดข้ึน อันจะสQงผลใหPเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทําใหPองค�การพัฒนากPาวหนPาตQอไป 
(ปราชญา  กลPาผจัญ, 2548) 
 ประกอบกับในป#การศึกษา 2552 ท่ีผQานมา รัฐบาลไดPจัดทําโครงการตPนกลPาอาชีพ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดPสนองนโยบายของโครงการตPนกลPาอาชีพ จึงไดPจัดทําโครงการ
คืนครูใหPนักเรียน เพ่ือใหPครูท่ีมีงานลPนมือมีภารกิจการงานตQางๆ  ใหPมุQงเขPาสูQการพัฒนาระบบการจัดการ
การเรียนการสอนเพียงอยQางเดียว โดยมีการวQาจPางบัณฑิตท่ีจบมาใหมQใหPมาทําหนPาท่ีแทนครูในเรื่องงาน
ธุรการ  ซ่ึงไดPรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง  กําหนดระยะเวลาในการทํางาน 12 เดือน  ซ่ึงหลังจาก
นั้นโครงการคืนครูใหPนักเรียนจะดําเนินการอยQางไรตQอไป ก็ข้ึนอยูQกับนโยบายของรัฐบาล  อาจะเปsนไปไดP
สองทางคือ ยกเลิกโครงการทันท่ีท่ีครบกําหนดเวลา กับตQอสัญญาเปsนรายป#อีกครั้ง ในขณะเดียวกัน
พนักงานธุรการตQางๆ  ท่ีรับผิดชอบหนPาท่ีอยูQในขณะนี้ ตQางมีความกังวลใจเก่ียวกับแนวทางในการดําเนิน
โครงการของรัฐบาลจะเปsนอยQางไรตQอไป บPางก็หาทางออกโดยการ  พัฒนาตนเองดPวยการเรียนวิชาชีพครู
หรืออ่ืนๆ  เพ่ือสอบเขPารับการคัดเลือกใหPเขPาทํางานโดยตรง  อันจะสQงผลใหPมีความยังยืนในอาชีพการงาน
โดยตรง บPางก็เตรียมตัวท่ีจะหางานเพ่ือสํารองไวP หากไมQมีการตQอสัญญา 
 เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนปฏิบัติหนPาท่ีรับผิดชอบหนPาท่ี ภารกิจการของโรงเรียนนั้นๆ 
นอกเหนือจากงานดPานการเรียนการสอนหรือเปsนงานวิชาการ ประกอบดPวยงานบริการ ประสานงาน
ระหวQางบุคลากรตQางๆ ชQวยงานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งานธุรการ การเงิน และงาน
ความสัมพันธ�ระหวQางโรงเรียนกับชุมชน งานตQางๆ  ดังกลQาวนี้ตPองมีการปฏิสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนๆ จึงจะทํา
ใหPกิจกรรมในโรงเรียนดําเนินการไปโดยราบรื่น  สิ่งท่ีทําใหPงานตQางๆ  ดําเนินไปดPวยความเรียบรPอยตPอง
อาศัยงานธุรการ (ปรียาพร  วงศ�อนุตรโรจน�, 2547)  งานธุรการโดยภาพรวมจะเปsนงานบริการซ่ึงตPอง
ติดตQอสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงคุณสมบัติเดQนของบุคคลท่ีจะทําอาชีพนี้คือตPองรับแรงกดดัน
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จากสิ่งตQางๆ ไดPอยQางมาก ซ่ึงในการดําเนินกิจการโรงเรียนจึงนับวQาเจPาหนPาท่ีธุรการเปsนบุคคลท่ีมี
ความสําคัญอยQางมาก จึงจะทําใหPการบริหารโรงเรียนเปsนไปอยQางราบรื่น ในการทํางานบางครั้งเจPาหนPาท่ี
ธุรการตPองทนตQอสภาวะการกดดันจนทําใหPเกิดความเครียด การทํางานใดๆ ก็ตาม  ถPาบุคคลรูPสึกวQา               
มีความเครียดเกิดข้ึน  ยQอมมีผลทําใหPการทํางานนั้น ไมQประสบความสําเร็จหรือ อาจสําเร็จไดPแตQไมQดี
เทQาท่ีควร 
 ผูPวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปsนเขตท่ีติดกับกรุงเทพฯ มีประชากรหนาแนQน
และมีภาวการณ�แขQงขันสูงในทุกดPาน อันจะสQงผลกระทบตQอสุขภาพจิตใจและการปฏิบัติงานไดP  
การศึกษานี้จะทําใหPเห็นแนวทางในการปรับปรุงปpจจัยตQางๆ ภายในองค�กรใหPตอบสนองตQอการรับรูP
รQวมกัน อันจะนําไปสูQการพัฒนาการปฏิบัติงานและเปsนแนวในการพัฒนาปรับปรุง และเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานใหP กับเจPาหนPาธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ ไดPอยQางถูกตPองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งข้ึนตQอไป ซ่ึงจะสQงผลใหPการดําเนินงาน
ของ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน อันกQอใหPเกิดประโยชน�
กับโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการในท่ีสุด 

 
โจทยBวิจัย/ปAญหาวิจัย 

คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ เปsนอยQางไร 
 
วัตถุประสงคBการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน 
                                                         
วิธีดําเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้เปsนแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยในการวิจัย

ไดPใชPวิธีการเก็บรวบรวมขPอมูลเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชPในการวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวน 6 อําเภอ 167 
โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 889 คน เพ่ือใหPไดPคําตอบท่ีมีความกระจQางและสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน จาก
แบบสอบถาม เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 

ประชากรและกลุQมตัวอยQาง 
ประชากร ประชากรท่ีใชPในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 อําเภอ 167 โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 889 คน 
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กลุQมตัวอยQาง การกําหนดขนาดของกลุQมตัวอยQาง หาจํานวนกลุQมตัวอยQางโดยใชPวิธีคํานวณ
ขนาดกลุQมตัวอยQางของทาโร ยามาเนQ (Yamane, 1967) จํานวนกลุQมตัวอยQางเทQากับ 424 คน 

ตัวแปรท่ีใชPทําการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดPแกQ 
ขPอมูลท่ัวไป ไดPแกQ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน ของเจPาหนPาท่ีธุรการ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดPแกQ คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดPวย ดPานคQาตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ ดPานสิ่งแวดลPอมท่ีปลอดภัย และสQงเสริมสุขภาพ ดPานความกPาวหนPา และความ
ม่ันคงในงาน ดPานการพัฒนาความสามารถทางบุคคล ดPานการบรูณา การดPานสังคม ดPานธรรมนูญใน
องค�กร ดPานความสมดุลระหวQางชีวิตงานและชีวิตดPานอ่ืน และดPานการเก่ียวขPองสัมพันธ�กับสังคม  

เครื่องมือท่ีใชPในการวิจัย 
 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ใชPการวิจัยเชิงปริมาณ ในการสรPางแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี
ผูPวิจัยจะสรPางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตQางๆ โดยใหPครอบคลุมตัวแปรท่ี
ตPองการศึกษาท้ังตัวแปรตPนและตัวแปรตามแบQงแบบสอบถามออกเปsน 2 สQวน ดังนี้ 
 สQวนท่ี 1 ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม 
 สQวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ข้ันตอนการสรPาง การพัฒนาเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวขPอง โดยรวบรวมขPอมูล แนวความคิด หลักการ วิธีการ
เก่ียวกับความสัมพันธ�ของคุณภาพชีวิตการทํางาน จากตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยท้ังในประเทศและตQางประเทศ 
 2.  ผูPวิจัยสรPางแบบสอบถามข้ึนเองตามกรอบแนวคิด โดยใชPวัตถุประสงค�ของการวิจัยและ
นิยามศัพท�ของตัวแปรท่ีกําหนดไวPเปsนหลักในการสรPางขPอคําถามตQางๆ เพ่ือใหPครอบคลุมตัวแปรท่ี
ตPองการศึกษา 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสรPางข้ึนพรPอมท้ังคําถามวิจัย วัตถุประสงค� สมมุติฐานการวิจัย นิยาม
ศัพท�ตัวแปรไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชPเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535) และเสนอตQออาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�และผูPทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทQาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบวQา มีความชัดเจนถูกตPองของ
เนื้อหา ขPอคําถาม และทําการปรับปรุงแบบสอบถามกQอนนําไปใชPเก็บขPอมูล 
 4. นําผลท่ีไดPจากการพิจารณาของผูPทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทQาน มาคํานวณหาคQาดัชนีความ
สอดคลPองดPวยดัชนีความสอดคลPองระหวQางขPอคําถามกับประเด็นท่ีตPองการทราบ โดยการหาคQา IOC  
แบบสอบถาม จํานวนท้ังหมด แลPวเลือกขPอท่ีมีคQา IOC เทQากับ 1.00 จํานวน 52 ขPอ 
 5. หาความเท่ียง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดPรับการเสนอแนะไปปรับปรุงแกPไข 
และนําไปทดลองใชP (Try Out) กับเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีไมQใชQกลุQมตัวอยQางในการวิจัยแตQมี
ลักษณะใกลPเคียงกับกลุQมตัวอยQางในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 40 คน แลPวนํา
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ผลมาวิเคราะห�หาคQาความเท่ียงโดยใชPวิธีการหาคQาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 
อPางอิงในสุวิมล  ติรกานนท�, 2544)  ซ่ึงมีคQาความเชื่อม่ันเทQากับ 0.8627 
 6. นําแบบสอบถามท่ีหาคQาความเท่ียงแลPว มาปรับปรุงภาษาในขPอคําถามใหPเขPาใจงQาย             
มีความสมบูรณ�และชัดเจนมากยิ่งข้ึน แลPวนําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตPองและความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 
 ปรากฏวQาแบบสอบถามท่ีผQานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเสร็จสมบูรณ�แลPว
ประกอบดPวยแบบสอบถาม ซ่ึงแบQงเปsน 2 สQวน ไดPแกQ 
 สQวนท่ี 1 เปsนแบบสอบถามเก่ียวกับขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม โดยเปsนคําถาม
เก่ียวกับระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน ท่ีเปsนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 
2 ขPอ 
 สQวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ลักษณะของแบบสอบถามเปsนแบบ
ประมาณคQา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน  52 ขPอ เปsนขPอความท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยการ
กําหนดคQาคะแนนข้ึนอยูQกับลักษณะของขPอคําถาม ดังนี้ 

คําตอบ คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
นPอย 2 4 
นPอยท่ีสุด 1 5 

 
การเก็บรวบรวมขPอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขPอมูล ผูPวิจัยเก็บรวบรวมขPอมูลดPวยตนเอง ท้ังการเก็บขPอมูลจาก

แบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1 . ขอหนั งสือรับรอง และคําแนะนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ                       

วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ถึงฝ�ายบริหารบุคคลเพ่ือขออนุญาตเขPาไปเก็บขPอมูล ในเดือน
กุมภาพันธ� 2554 ถึงเดือน เมษายน 2554  โดยใชPแบบสอบถามจากกลุQมตัวอยQางท่ีไดPจากการสุQม
จํานวน 424 คน ซ่ึงใหPเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนตอบแบบสอบถามดPวยตนเอง โดยไดPนัดวันกลับไปรับ
แบบสอบถามคืน 

2. นําขPอมูลท่ีไดPจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตPองสมบูรณ�แลPวนําไปวิเคราะห�
ขPอมูลตQอไป 

การวิเคราะห�ขPอมูล 
ผูPวิจัยจะนําขPอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดPจากกลุQมตัวอยQางมาวิเคราะห�โดยแบQงขPอมูลออกเปsน               

2 ประเภท คือ 
ขPอมูลท่ีไดPจากแบบสอบถาม จํานวน 424 คน ใชPวิธีวิเคราะห�ในเชิงปริมาณ โดยใชP

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยมีคQาสถิติท่ีใชPในการวิเคราะห� ดังนี้ 
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1. สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชPสําหรับการอธิบายลักษณะกลุQมตัวอยQาง โดยการ
หาคQารPอยละ (Percentage) คQาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmatic Mean -Χ ) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation-S.D.)  

โดยไดPแปรผลคQาเฉลี่ย ดังนี้  (เชาว�  อินใย, 2543) 
คQา  1.00 – 1.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับนPอยท่ีสุด 
คQา  1.50 – 2.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับนPอย 
คQา  2.50 – 3.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับปานกลาง 
คQา  3.50 – 4.49 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับมาก 
คQา  4.50 – 5.00 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูQในระดับมากท่ีสุด 

  

2. สถิติอPางอิง (Reference Statistics) ใชPสําหรับการทดสอบสมมุติฐานเพ่ืออPางอิงไปยัง
ประชากรท่ีศึกษา โดยใชPการวิเคราะห�คQาที t-test Independent และ One-Way ANOVA 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนํามาสรุปไดPดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห�คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยูQในระดับมาก  โดยท่ี พบวQา ดPาน
ธรรมนูญในองค�กร มีคQาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ = 4.22, S.D. = 0.42) และดPานความกPาวหนPาและความ
ม่ันคงในการทํางาน  มีคQาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (Χ = 3.66, S.D. = 0.40) 
 2. การวิเคราะห�การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษา และประสบการณ�ใน
การทํางาน พบวQา 
 เจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตQางกันมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมไมQแตกตQางกัน 
เม่ือพิจารณารายดPาน พบวQา  ดPานการบูรณาการสังคมเพียงดPานเดียวท่ีแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ี .05 
 สําหรับเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานตQางกันมีคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมและรายดPานไมQแตกตQางกัน  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง                   
รับสมัครบุคคลเพ่ือเปsนอัตราจPาง ลูกจPางชั่วคราว (โครงการคืนครูใหPแกQนักเรียน) พบวQาคุณภาพชีวิต
โดยภาพรวมอยูQในระดับมาก เปsนเพราะความตPองการพ้ืนฐานท่ีหนQวยงานไดPจัดไวPมีความเหมาะสม
ตามรูปแบบพ้ืนฐานของหนQวยงานรัฐท่ีไดPจัดสวัสดีการใหPซ่ึงสอดคลPองกับงานวิจัยของพิพัฒน�  จันทรา 
(2542) ไดPศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขPาราชการครู สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
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สระแกPว พบวQา โดยรวมอยูQในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปsนรายดPานปรากฏวQามีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดPานความสมดุลระหวQางคุณภาพชีวิตกับการทํางานอยูQในระดับดีมากกวQาดPานอ่ืนๆ รองลงมาไดPแกQ 
ดPานการพัฒนาความสามารถของบุคคลและดPานบูรณาการทางสังคมตามลําดับและขPาราชการครู              
มีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดPานคQาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปsนธรรมเปsนอันดับสุดทPาย และจาก
งานวิจัยพบวQา คุณภาพชีวิตในการทํางานทางดPานธรรมนูญในองค�กร มีคQาเฉลี่ยสูงท่ีสุด เปsนเพราะ 
บุคลากร เจPาหนPาท่ีในหนQวยงานมีสQวนรQวมในการกําหนดนโยบายและขPอบังคับตQาง ๆ ในโรงเรียนหรือ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดPอยQางเต็มท่ีรวมถึงมีเกณฑ�การประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของเจPาหนPาท่ีชัดเจนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศรี  กรีทอง (2530) ไดPศึกษาความสัมพันธ�
ระหวQางปpจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโรงพยาบาลภูมิภาค พบวQา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ อยูQในระดับปานกลาง ยกเวPนดPานสิทธิรัฐธรรมนูญอยูQใน
ระดับสูง หากพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตQางทางดPานระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา  ระดับ
การศึกษาและทางดPานประสบการณ�ในการทํางานไมQมีผลตQอคุณภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานและระดับการศึกษาไมQไดPถูกนํามาใชPเปsนเกณฑ�ในการพิจารณาคัดเลือกลูกจPางชั่วคราว 
(โครงการคืนครูใหPแกQนักเรียน) ทําใหPไมQสQงผลตQอคุณภาพชีวิตในการทํางานซ่ึงสอดคลPองกับงานวิจัย
ของสุพรรณี  ไทยประดิษฐ� (2546) ไดPทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน กรณีศึกษา : พนักงานการ
ไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหQงประเทศไทย สํานักงานใหญQ จากกลุQมตัวอยQาง จํานวน 200 คนพบวQา พนักงานการ
ไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหQงประเทศไทยมีความพึงพอใจตQอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม อยูQในระดับ พึง
พอใจมาก ยกเวPน ดPานความม่ันคงและความกPาวหนPาในการทํางานอยูQในระดับพึงพอใจนPอย ลักษณะ
บุคคลพบวQา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความพึงพอใจตQอคุณภาพชีวิตในภาพรวมไมQแตกตQางกัน กลุQม
ตัวอยQางท่ีสมรสแลPวมีความพึงพอใจในดPานคQาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดPานสภาพการทํางาน
ท่ีดีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดPานความม่ันคงและความกPาวหนPาในการทํางาน ดPานโอกาส
ในการพัฒนาความรูPความสามารถของบุคคล ดPานสิทธิของพนักงานและดPานเวลาทํางานกับชีวิต
สQวนตัว แตกตQางจากสถานภาพโสด โดยสถานภาพโสดจะมีความพึงพอใจมากกวQาสถานภาพสมรส 
รายไดPท่ีแตกตQางกันทําใหPความพึงพอใจแตกตQางกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากผลคุณภาพชีวิตการทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบวQา ความม่ันคง และความกPาวหนPาในการทํางาน มีคQาเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุดดังนั้น ผูPบริหารควรสQงเสริมใหPเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีข้ึน ดังนี้ 
 1. การไดPรับคQาตอบแทนท่ีเปsนธรรมและเพียงพอ ทางสถาบันการศึกษาควรปรับปรุง
คQาตอบแทนใหมQใหPมีความเทQาเทียมกันกับสถานบันการศึกษาอ่ืน โดยใหPสอดคลPองกับคQาครองชีพท่ี
สูงข้ึนในปpจจุบัน 
 2. ดPานสิ่งแวดลPอมท่ีปลอดภัยและสQงเสริมสุขภาพ ทางสถาบันการศึกษาควรมีนโยบาย
สQงเสริมสนับสนุนดPานงบประมาณในการจัดการดPานสิ่งแวดลPอมในหนQวยงาน ใหPมีบรรยากาศการ
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ทํางานท่ีเอ้ืออํานวยตQอความปลอดภัย เชQน ติดต้ังกลPองวงจรป�ดใหPท่ัวถึงเพ่ือป�องกันอาชญากรรม  
และเอ้ืออํานวยตQอสุขภาพอนามัยท่ีดี เชQน จัดใหPมีการบริการตรวจสุขภาพประจําป# ใหPมีสถานท่ีออก
กําลังกายหรือเลQนกีฬา เชQน มีหPองออกกําลังกายพรPอมอุปกรณ�การออกกําลังกาย จัดกิจกรรมสันทนา
การเพ่ือใหPบุคลากรไดPผQอนคลายความตึงเครียดหลังจากการทํางาน เชQน มีมุมสันทนาการ มุมดนตรี 
และมุมกาแฟยามเย็นในวันสุดสัปดาห� 
 3. ดPานความเปsนธรรมในการปฏิบัติงาน ทางสถาบันการศึกษาควรมีนโยบายสQงเสริม
สนับสนุนเรื่องทุนตQาง ๆ ตลอดจนเป�ดโอกาสใหPบุคลากรสายสนับสนุนไดPพัฒนาตนเองไดPอยQางตQอเนื่อง 
เชQน อนุญาตใหPศึกษาตQอหรือฝ�กอบรม ดูงาน ฯลฯ 
 4. ทางสถาบันการศึกษาควรปรับปรุงรายไดPพิเศษสําหรับ พนักงานราชการ ลูกจPางประจํา
และลูกจPางชั่วคราว ใหPมีรายไดPพิเศษทัดเทียมกับขPาราชการ 
 5. ดPานความกPาวหนPาและความม่ันคงในงาน ทางสถาบันการศึกษาควรสQงเสริมสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนใหPมีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน มีความเจริญกPาวหนPาในอาชีพ เชQน มีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนQงงาน หรือเลื่อนตําแหนQงงานใหPสูงข้ึนสําหรับผูPท่ีมีความรูP ความสามารถ 
 ขPอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตQอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรเจPาหนPาท่ีธุรการ
โรงเรียน ในเขตการศึกษาอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทํางานของเจPาหนPาท่ีธุรการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนPาท่ีหรือในตําแหนQงงานอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษา 
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