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ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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Schools Under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2
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Abstract

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of organizational learning of the schools under the 

Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2, 2) the teachers’ quality of work life in schools under the Office 

of Chonburi Primary Educational Service Area 2, 3) the relationship between organizational learning and the  

teachers’ quality of work life and 4) the prediction coefficients of the factors of a learning organization affecting to 

the teachers’ quality of work life in those schools. The samples were 82 school administrators and 297 teachers 

under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2 in the academic year of B.E 2556. Questionnaires 

were used to collect data. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson 

product moment correlation coefficient) and multiple regression analysis (stepwise method) were employed for data 

analysis.

 The findings revealed as follows:

 1)  The learning organization of schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2 as a 

whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of technology use, 

shared vision and team learning, respectively. 

 2)  The teachers’ quality of work life under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 2 as a 

whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of progress and work 

stability, the use of democratic principles in the workplace, balance of life and work, and social integration and shared 

functionality.

 3)  The schools’ learning organization and the teachers’ quality of work life in schools under the Office of 

Chonburi Primary Educational Service Area 2 was significantly positive correlation at a low level (r
xy
=.324) of .05,  

respectively. 
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาบรรยากาศองค์การของโรงเรยีนเอกชน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา 

ฉะเชงิเทรา เขต 2  2) เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติในการท�างานของครโูรงเรยีนเอกชน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ฉะเชิงเทรา 

เขต 2 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาเอกชน กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของครูโรงเรียน 

เอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จ�านวน 147 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) บรรยากาศองค์การ ของโรงเรยีนเอกชนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความไว้วางใจ ด้านการผนึกก�าลังในการท�างาน ด้านการมีโอกาสในการท�างาน ด้านความ

เติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา ด้านความยอมรับนับถือและด้านการ

มีขวัญก�าลังใจสูง

 2)  คุณภาพชีวิตในการท�างานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ โอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหาความก้าวหน้าของตน การใช้ชีวิตใน

การท�างานและชีวิตส่วนตัว การบูรณาการทางสังคมหรือการท�างานร่วมกัน ได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และการใช้หลัก

ประชาธิปไตยในการท�างาน

 3)  บรรยากาศองค์การโรงเรียนเอกชนกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต�่า (r
xy
 =.324) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : บรรยากาศองค์การ, คุณภาพชีวิตในการท�างานของครู, โรงเรียนเอกชน 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนา “คน” อันเป็น

ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมให้ได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพ 

ตามเป้าหมายและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถด�ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาต ิ2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 จงึมุง่ให้การศกึษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการ

พัฒนาคนและสังคม กล่าวคือ คนไทยในอนาคตต้องเป็นคนมอง 

กว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  

และสังคม มีวิจารณญาณท่ีดีเป็นคนท่ีมีคุณภาพ เข้าสู่ความเป็น

มาตรฐานสากล (รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, 2553, หน้า 39) อย่างไร

ก็ตาม รัฐได้ตระหนักว่าการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่

สามารถสนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 

และประเทศ ซึง่ก�าลงัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็นัน้ให้เกดิผลได้ดี

เท่าท่ีควร รฐัจงึเหน็ความจ�าเป็นทีต้่องเปลีย่นแปลงระบบการศึกษา

ทั้งในด้านของหลักการ ความมุ่งหมาย แนวนโยบาย และแนวการ

ศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนไทย ให้เป็นไปแนวทางที่พึงประสงค์ เหมาะสมแก่กาลเวลา

และบริบท ของสังคมไทย 

 การด�าเนินงานจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ความเจริญ

ก้าวหน้าและความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานบรหิารโรงเรยีนต้องอาศัย

องค์ประกอบด้านปัจจัย และอิทธิพลของสิ่งต่างๆ หลายประการ 

เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับนโยบาย และวัตถุประสงค์

ปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้าน

บรรยากาศองค์การนั้น เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญและส่งผลต่อ 

ความเจริญก้าวหน้า และความส�าเร็จของโรงเรียนเป็นอย่างมาก 

(อารยา ธนารักษ์, 2547, หน้า 2) ผู้บริหารต้องเป็นตัวจักรส�าคัญใน

การประสานบทบาทของผู้ร่วมงานให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีและเหมาะสม

เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศองค์การที่พึงประสงค์ขึ้น ทั้งนี้เพราะ

บรรยากาศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินงานของ

องค์การเกดิประสิทธภิาพ ซึง่บรรยากาศองค์การเป็นสภาพแวดล้อม

ที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การที่รับรู้ โดยทางตรงและ 

ทางอ้อม ดังที่ เฉลิม จ�าปาวิจิตร (2551, หน้า 10) ได้กล่าวถึงความ

ส�าคัญของบรรยากาศองค์การว่า บรรยากาศองค์การ มคีวามส�าคญั

อย่างยิง่ต่อการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์การ เพราะบรรยากาศ
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องค์การที่ดีและเหมาะสมจะเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน ส่ิงท่ีจะ

สร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีดีเหมาะสมแก่การท�างานนั้น ผู้บริหารจะ

ต้องให้ความส�าคญัและท�าความเข้าใจ ให้การสนบัสนนุท�าให้สมาชกิ

ในองค์การเกิดขวัญและก�าลังใจในการท�างาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติ

งานขององค์การมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ กล่าวคอื บรรยากาศองค์การ

มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ 

 ในการบริหารจัดการองค์การครูภายในองค์การจัดว่าเป็น

ทรัพยากรที่ส�าคัญท่ีสุดและองค์การท่ีมีศักยภาพจ�าเป็นที่จะต้องมี

กระบวนการบริหารจัดการที่จะน�าไปสู ่บรรยากาศองค์การที่ดี 

บรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานต่อลักษณะ 

ทีม่องเหน็ได้ขององค์การจะมอีทิธพิลต่อการก�าหนดพฤตกิรรมและ

ทศันคตขิองผู้ปฏิบตังิาน ลทิวนิ และสตรงิเกอร์ (Litwin & Stringer, 

1968, p. 65) ดังนั้นหากต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

องค์การแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาองค์การต้องพิจารณาก่อนอ่ืน คือ 

บรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การได้รับการส่ังสมจาก

ความเป็นมาของวัฒนธรรมและกลยุทธ์ขององค์การตั้งแต่อดีต 

บรรยากาศองค์การจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อการก�าหนดความ

ยืดหยุ่นองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ อาทิเช่น แบบของ

ภาวะผูน้�า กระบวนการตดัสนิใจรปูแบบการสือ่ความหมายเป็นส่ิงที่

เรา ได้สร้างความยอมรับของการเปลี่ยนแปลงนั้น ที่มีความเห็นว่า 

ผูบ้รหิารทกุคนควรให้ความส�าคญัต่อบรรยากาศขององค์การ เพราะ

บรรยากาศองค์การจะช่วยให้นักบริหารวางแผนที่จะเปล่ียนแปลง

ได้ดขีึน้ บรรยากาศทีพ่งึประสงค์ย่อมส่งผลทีด่ต่ีอการท�างานของครู

ในองค์การและจะเป็นการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เฮลรี่เกล และสโลคัม (Hellriegle & 

Slocum, 1974, p. 430; อ้างถึงใน นงลักษณ์ นิ่มปี, 2547, หน้า 

32) องค์การใดทีม่บีรรยากาศองค์การทีเ่อือ้อ�านวยต่อการปฏบิตังิาน 

จะท�าให้บุคคลท�างานได้อย่างมีความสุข โดยบรรยากาศองค์การที่

เอื้อต่อการท�างาน ต้องเป็นบรรยากาศองค์การที่มีความอบอุ่น 

ให้การสนับสนุน มีความรับผิดชอบ มีรางวัลในการท�างาน แก้ไข

ความขัดแย ้ง มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มี โครงสร ้าง 

ที่ยืดหยุ่น มีมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

ที่ท�าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี (Litwin & Stringer, 

1968, p. 22)

 การจัดการศกึษาของโรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพจะต้องค�านงึ

ถงึบรรยากาศองค์การในการท�างาน สิง่แวดล้อมทีจ่ะเกดิ ในองค์การ 

ถ้าผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ดีได้แล้วจะท�าให้องค์การ มีความ 

สามคัคใีห้ความเคารพนบัถือซึง่กนัและกนั รบัฟังค�าส่ังผู้บงัคบับญัชา

และน�าไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะการด�าเนินงานใดๆ ก็ตามใน

องค์การจะส�าเร็จไปไม่ได้เลย ถ้าหากภายในองค์การน้ัน เกิดความ

ขัดแย้งกันอยู่ซ่ึงผู้บริหารจ�าเป็นต้องไวต่อการรับรู ้ เพื่อหาทาง

แก้ไขก่อนปล่อยให้ครูในองค์การท�างานกันด้วยความคับข้องใจซึ่ง

จะเป็นหนทางน�าไปสูค่วามแตกร้าวมากขึน้จนไม่สามารถท่ีจะแก้ไข

ได้ ผูบ้รหิารจะต้องศึกษาให้ทราบถงึบรรยากาศองค์การ ในขณะนัน้

เป็นอย่างไรเพื่อจะได้หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขในการท�างานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซ่ึง ฮาลฟิน (Halpin, 1966, pp. 152-154) 

ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การนั้นเป็นผลมาจากพฤติกรรมของ  

คณะครูและพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน บรรยากาศองค์การ  

มีลักษณะเฉพาะตนบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน  

ร่วมกันของครูในองค์การที่มีบรรยากาศองค์การที่พึงประสงค์ย่อม 

ส่งผลต่อการท�างานสูงกว่าองค์การที่มีบรรยากาศไม่พึงประสงค์

 การที่องค์การจะสามารถด�ารงอยู่และบรรลุวัตถุประสงค์  

ได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลนัน้ นอกจากจะมบีรรยากาศ 

ที่ดีแล้ว ครูในองค์การต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ดังท่ี นาตยา  

สมติษิเฐยีร (2551, หน้า 24) กล่าวว่าองค์ประกอบของคุณภาพชวีติ

การท�างาน หมายถึง ส่วนต่างๆ ของลกัษณะการท�างานทีต่อบสนอง

ทางร่างกายสังคมและจิตใจโดยให้ความรู ้สึกที่ดีต่อการท�างาน 

มคีวามยดึมัน่ ผูกพัน และสภาพทีม่อีสิระในการท�างาน โดยประเมนิ

ได้จากความพึงพอใจในการท�างาน ท�าให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิต 

มีคุณค่าจากงานที่ท�า นอกจากนี้ เดสเลอร์ (Dessler, 1991, p. 4) 

ยังได้กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท�างาน จะท�าให้

พนกังานมคีวามรูส้กึท่ีดต่ีอองค์การเกดิวฒันธรรมองค์การ (culture) 

เกิดขวัญก�าลังใจ (morale) และเกิดผลดี ในทางจิตวิทยาสภาพ

แวดล้อมในการท�างานในองค์การ

 การท่ีครูจะสามารถด�าเนินบทบาทภาระหน้าที่ของตน 

ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การทางด้านการศึกษาได้มากน้อยเพียง

ใดนั้น ครูจ�าเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการท่ีนักเรียนจะมี

คุณภาพได้ย่อมขึ้นอยู่กับครูที่มีคุณภาพและสามารถอุทิศตนให้กับ

การสอนอย่างเต็มท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูจึงเป็นสิ่งท่ี 

ผู้บริหารไม่ควรมองข้ามเพราะถือได้ว่าเป็นลักษณะพื้นฐานของ

กระบวนการพัฒนาคนที่จะน�าประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง

แท้จริง ดงัที ่สมิธ (Smith, 1994, p. 369; อ้างถงึใน สุดา ดวงจนัทร์, 

2544, หน้า ข) พบว่าคุณภาพชีวิตของครูขึ้นอยู่กับเง่ือนไข 3 

ประการ คือ เงื่อนไขจากเพื่อนครู ผู้บริหาร และทัศนคติและการ 

กระท�าของครูเอง นอกจากนี้ยังมี ตัวแปร อายุ และฐานะของ

เศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องด้วย

 การสร้างบรรยากาศองค์การ และคุณภาพชวิีตท่ีด ีในสถาน

ที่ท�างานน้ัน มิใช่เรื่องที่ยากจนเกินความสามารถ หากแต่เป็นเรื่อง

ของความพร้อมของบุคคลสองฝ่าย คือฝ่ายองค์การหรือนายจ้าง 

และฝ่ายพนักงานหรือลูกจ้าง ที่พร้อมจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อ 
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หาแนวทางทีจ่ะน�าไปสูเ่ป้าหมายขององค์การ ดงันัน้ การทีค่รผูู้สอน

ได้ปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศท่ีดี เหมาะสม มีส่วนร่วมในการ

ท�างาน ย่อมส่งผลต่อความส�าเร็จของการท�างาน และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ รวมท้ังเกิดความสุขหรือความพึงพอใจในการท�างาน 

และมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน มีโอกาสก้าวหน้า ได้ใช้ความ

สามารถและศักยภาพสูงสุดรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตการ

ท�างานและชีวิตส่วนตัว (กมลวรรณ อยู่ขวัญ, 2547, หน้า 2)

 จากการศกึษาสภาพปัญหาการด�าเนนิงานจดัการศกึษาของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปี

การศึกษา 2554 จากโรงเรียน จ�านวน 158 โรงเรียน และรวมถึง

โรงเรยีน เอกชน 10 โรงเรยีน พบว่าผลการด�าเนนิงานด้านการจดัการ

ศึกษาบางเรื่องปรากฏว่ายังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ต ้อง 

เร่งพัฒนา ซึ่งยังมีโรงเรียนจ�านวนมาก ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

ขาดแคลนครู และในด้านการบริหารจัดการท่ีพบว่า ขาดการ 

กระจายอ�านาจสูโ่รงเรียนตามเป้าหมาย รวมทัง้ยังขาดการมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้

ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพต�่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยต�่ากว่า

ร้อยละ 50 และบางรายวิชา ต�่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของระดับประเทศ 

ซึ่งดูจากผลการสอบ NT, O-NET, LAS. ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เช่น  

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะและการ

งานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลย ีแสดงให้เหน็ว่าส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ก�าหนดมาตรการในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไม่ประสบผลส�าเร็จตาม 

เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ อาจเนือ่งจากผูบ้รหิารและคร ูขาดการน�าข้อมลูใน

แต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในสถานศึกษา  

ครูยังไม่ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่เน้นนักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง และการวัดผลในสภาพที่แท้จริง เป็นต้น (ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2, 2554, หน้า 70) 

ส่วนปัญหาอปุสรรคอกีส่วนหนึง่ ทีส่�าคญัของคณุภาพชวีติการท�างาน

ของข้าราชการครูคือ ขวัญและก�าลังใจของข้าราชการครู พบว่า 

ยังมีครูจ�านวนมากเกิดความสับสนและท้อถอย เกิดทัศนคติที่ไม่ดี

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องจากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ การโยกย้าย

ประจ�าปีการจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โอกาสในการส่งเสริม

ความรูแ้ละความ ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน การปฏบิติัตามนโยบาย

และมาตรการต่างๆ มคีวามเหลือ่มล�า้ เป็นต้น รวมทัง้การเสรมิสร้าง

ขวัญก�าลังใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ต่อการร่วมงานยังมีน้อย 

และนอกจากนี ้ยังประสบปัญหาการพฒันาครแูละครทูางการศกึษา

ทั้งระบบร้อยละ 40 ของข้าราชการครู ที่ได้รับการพัฒนาให้มี

คุณภาพทั้งด้านจัดการเรียนการสอน ด้านค่าครองชีพ เนื่องจาก

สภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนัและอยูใ่นช่วงภาวะเงินเฟ้อ สินค้า น�า้มนั

มีราคาแพงมาก เครื่องอุปโภค บริโภค ต่างก็ขยับราคาสูงขึ้นตาม

ภาวะเศรษฐกิจ และราคาน�้ามันค่าเงินบาทของไทยก็ผันผวน ไม่นิ่ง

ท�าให้เงินเดือนของข้าราชการครูที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

เพ่ิมขึ้น ครูส่วนใหญ่เกิดภาวะหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ  

มีการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ�ากัด มากขึ้น  

มีการแก้สัญญาหนี้เพื่อรับเงินกู้เพิ่มเติมท�าให้ครูเกิดความเครียด 

และความไม่สบายใจ ซึง่มผีลกระทบต่อการจดัการเรยีนการสอนครู

บางคนต้องประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น ท�าให้มีการเบียดบังเวลา

ของราชการและไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละในด้าน

ต่างๆ เหมือนเช่นอดีต (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หน้า 1-19) 

 ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  

ในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของบรรยากาศองค์การ  

ในสถานศึกษาน่ันเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากบรรยากาศองค์การ ในสถาน

ศึกษา เป็นส่ิงทีม่อีทิธพิลต่อความรูสึ้กของครทูกุฝ่าย ในสถานศกึษา

บรรยากาศที่ดีจะท�าให้สถานศึกษาน่าอยู่ท�าให้ครู ในสถานศึกษามี

ความพึงพอใจในงาน มีขวัญก�าลังใจสูงต่างยอมรับนับถือซึ่งกัน 

และกัน มีความไว้วางใจต่อกัน ตลอดจนเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

การให้โอกาสในการท�างานตามความถนัด ย่อมจะส่งผลต่อการ  

ร่วมมอืร่วมใจในการปฏบิตังิาน มุ่งเน้นความเจรญิเตบิโตทางวิชาการ 

ซึง่ถ้าองค์การใด สามารถปฏบิตัไิด้กจ็ะท�าให้องค์การนัน้มบีรรยากาศ

ที่ดี และจะท�าให้ปัญหาในการปฏิบัติงานในองค์การลดน้อยลง 

การด�าเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติงานก็จะเป็นไปตาม เป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ และมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดงานที่มีคุณภาพ 

ตรงกนัข้ามกับบรรยากาศองค์การในสถานศกึษาไม่ด ีจะท�าให้สถาน

ศึกษานั้นน่าเบื่อหน่าย ครูไม่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  

และส่งผลต่องานในที่สุด (อนุชา แซ่อึ้ง, 2552, หน้า 36) 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การ ของโรงเรียน  

เอกชน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ฉะเชิงเทรา 

เขต 2

 2.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของครู

โรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2
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 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

ของสถานศึกษาเอกชน กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของครู

โรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2

ขอบเขตของเนื้อหา
 การวิจัยในครั้งน้ีมุ ่งศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศ

องค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของครูโรงเรียนเอกชน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา 2555 โดยก�าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้

 1. บรรยากาศองค์การผู้วิจัยใช้แนวความคิดของ ฟอกซ์  

และคนอื่นๆ (Fox, et al., 1973, pp. 7-8) จ�านวน 8 ด้าน คือ 

(1) ความยอมรับนับถือ (2) ความไว้วางใจ (3) การมีขวัญก�าลังใจสูง 

(4) การมีโอกาสในการท�างาน (5) ความเติบโตทางวิชาการและ 

สงัคมอย่างต่อเนือ่ง (6) การผนกึก�าลงัในการท�างาน (7) การปรบัปรงุ

สถานศึกษา (8) ความเอื้ออาทรต่อกัน   

 2.  คณุภาพชีวติในการท�างาน ผู้วจัิยใช้แนวคดิของ อมัสทอ็ต 

(Umstot, 1984, pp. 422-423) ได้กล่าวถงึหลกัเกณฑ์ในการพฒันา

คุณภาพชีวิตไว้ 5 ประการ คือ (1) ได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอ 

และยุติธรรม (2) โอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหา

ความก้าวหน้าของตน (3) การบูรณาการทางสังคมหรือการท�างาน

ร่วมกัน (4) การใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน  (5) การใช้ชีวิต

ในการท�างานและชีวิตส่วนตัว

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร จ�านวน 

21 คน และครู จ�านวน 198 คน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 

219 คน

 2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร จ�านวน 

21 คน และครู จ�านวน 126 คน ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารได้มา โดยการ

เลือกแบบเจาะจง ส�าหรับครูได้มาโดยการก�าหนดขนาด กลุ ่ม

ตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970, p. 608) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 147 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการศึกษา

ค้นคว้าในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามบรรยากาศองค์การ และคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานของครู ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงาน  

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน 

ต�าแหน่งหน้าที่ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การจ�านวน 8 ด้าน 

คือ ความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ การมีขวัญก�าลังใจสูง การมี

โอกาสในการท�างาน ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่าง  

ต่อเนื่อง การผนึกก�าลังในการท�างาน การปรับปรุงสถานศึกษา  

ความเอื้ออาทรต่อกัน ลักษณะของแบบสอบถามเป็น มาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท  

(Likert, 1961, pp. 90-95)

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท�างานแบ่ง

เป็น 5 ด้าน คือ ได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีโอกาส

ในการเรียนรูแ้ละก้าวหน้าในงาน มีความมัน่คงมีหลกัประกนัในการ

ท�างาน การใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน การใช้ชีวิตในการ

ท�างานและชีวิตส่วนตัว ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ ลิเคิร์ท  

(Likert, 1961, pp. 607-610)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1.  บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ออกหนงัสอืขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

ถึงผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ก�าหนดไว้ 

 2.  น�าหนังสือเสนอต่อผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

แล้วน�าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษาที่ได้ก�าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

เก็บข้อมูลต่อไป

 3.  การส่งมอบและรับคืนแบบสอบถาม โรงเรียนเอกชน 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผู้วิจัยส่งมอบและรับคืนแบบสอบถาม 

ด้วยตนเอง

 4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถาม 

ที่รวบรวมมาได้ ท�าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน�าผล

ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้การหาค่าความถี่และ 

ร้อยละ (percentage) 
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 2. วิเคราะห์ระดับบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 สถิติที่ใช้คือ คะแนนเฉล่ีย 

ค่ากลาง (x) และความเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาตรฐาน (S.D.)

 3. หาความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สถิติที่ใช้คือการหา 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearsons Product  

Moment Correlation)

สรุปผลการวิจัย
 1. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี

มากที่สุด มีจ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 82.99 รองลงมาคือ  

ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.01 มีประสบการณ์ในการท�างานไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 69 คน  

คิดเป็นร้อยละ 46.94 ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี  

มากที่สุด มีจ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.53 ประสบการณ์  

ในการท�างาน 11-15 ปี รองลงมา มีจ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.05 และประสบการณ์ในการท�างาน 16 ปีข้ึนไป น้อยที่สุด  

มีจ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 เป็นผู้บริหารมากที่สุด  

มจี�านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 14.29 รองลงมาเป็นคร ูผู้ปฏบิตักิาร

สอน จ�านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 2. ผลของการศึกษาบรรยากาศองค์การโรงเรียนเอกชน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก (x=4.06) เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ ด้านความไว้วางใจ (x=4.15) รองลง

มาคือ ด้านการผนึกก�าลังในการท�างาน (x=4.10) ด้านการมีโอกาส

ในการท�างาน (x=4.09) ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยคอื ด้านการมขีวญั

ก�าลังใจสูง (x=3.92) 

   (1) ด้านความยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก (= 4.03) เมือ่พจิารณารายข้อพบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มาก 5 ข้อ โดยเรียงล�าดับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากตามล�าดับ ได้แก่  

มีโอกาสได ้น�าความรู ้ความสามารถมาใช ้ในการปฏิบัติงาน  

ในองค์การ (x=4.24) รองลงมาคอื รู้สกึมคีณุค่าในตวัเองทีไ่ด้ปฏบิตัิ

งานอยูใ่นองค์การ (x=4.09) บุคลากรในองค์การต่างให้เกยีรตเิคารพ

ซึ่งกันและกัน (x=4.05) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยคือผู้ปกครองและ

ชมุชนให้การยอมรบัและสนบัสนนุ ในด้านการจดัการเรยีนการสอน

ในองค์การ (x=3.80) ตามล�าดับ     

  (2)  ด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (=4.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อเช่นกัน โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากตามล�าดับ ได้แก่  

เชื่อว่าบรรยากาศองค์การที่ดี มีส่วนให้เกิดประสิทธิผลในองค์การ  

(x=4.60) บุคลากรในองค์การต่างมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

(x=4.20) บุคลากรในองค์การมีการส่งเสริมเกื้อหนุนและร่วมกัน

สร้างบรรยากาศที่ดี (x=4.18) ส่วนข้อที่มีค ่าเฉลี่ยน้อย คือ  

เพื่อนร่วมงานมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (=3.81) 

  (3)  ด้านการมีขวัญก�าลังใจสูง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่  

ในระดับมาก (x=3.92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ีย  

ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน โดยเรียงล�าดับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 

ตามล�าดบั ได้แก่ รูสึ้กภาคภูมใิจกบัความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของ 

(x=3.98) รองลงมา คือ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  

(x=3.95) มีเป้าหมายทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในองค์การ (x=3.91)  

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยสุดคือ พงึพอใจในงานทีป่ฏิบตัอิยูใ่นปัจจบุนั 

(x=3.87) 

   (4)  ด้านการมีโอกาสในการท�างาน มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (x=4.09) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากทกุข้อ เช่นกนั โดยเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากตามล�าดบั

ได้แก่ มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ (

x=4.25) รองลงมาคือรู้สึกว่าความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับและถูกน�า

ไปใช้ในการปฏบิตังิาน (x=4.24) รูส้กึว่าได้รบัการพจิารณาให้ปฏบิตัิ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การทัดเทียมคนอื่นๆ (x=4.13) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉล่ียน้อย คือ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการแสดงออกซึ่ง

ความคิดริเริ่มใหม่ๆ (x=3.88)

  (5)  ด ้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่าง  

ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.09) เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อเช่นกัน โดยเรียงล�าดับ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากตามล�าดับได้แก่ มีความประสงค์เข้าอบรมเชิง

วิชาการอย่างต่อเน่ือง (x=4.42) รองลงมาคือ ได้รับการสนับสนุน 

ให้เข้าอบรมเชิงวิชาการอย่างต่อเน่ือง (x=4.17) ได้รับการส่งเสริม

ให้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทันต่อเหตุการณ์และ

ความเจริญทางเทคโนโลยี (x=4.12) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ 

องค์การส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมกันพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทาง 

ด้านวิชาชีพและสังคม (x=3.84)

  (6)  ด้านการผนึกก�าลังในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x=4.10) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยใน

ระดับมาก 5 ข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากตามล�าดับได้แก่

ผู้บริหารและครูร่วมมือกันท�าให้กิจการต่างๆ ขององค์การด�าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ (x=4.20) รองลงมาคือ ได้น�าความรู้ความ

สามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ (x=4.20) การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
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องค์การ คือความส�าเร็จของและสมาชิกขององค์การ (x=4.13)  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ พร้อมให้ความร่วมมือกับครูในกิจกรรม 

ต่างๆ ขององค์การแม้ว่ากิจกรรมนั้นๆ จะอยู่ต่างสายงาน (x=3.99)

  (7)  ด้านการปรับปรุงองค์การ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก (x=4.03) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกันโดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 

ตามล�าดับคือ อาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีความสะอาด

สะดวกมีความเหมาะสมทันต่อการใช้งาน และเอื้อต่อการเรียนรู้  

(x=4.24) รองลงมาคือ องค์การมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ร่มรื่น 

สวยงามอยู่เสมอ (x=4.07) องค์การมีการจัดท�าโครงการพัฒนา

คุณภาพขององค์การอย่างสม�่าเสมอทุกปี (x=4.03) ส่วนข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยคือ องค์การน�าเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาพัฒนา

องค์การอยู่เสมอ (x=3.83)

  (8)  ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก (x=4.04) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับ

มากทกุข้อเช่นกัน โดยเรยีงล�าดบัข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากตามล�าดบั ได้แก่ 

ร่วมแสดงความยินดีต่อความก้าวหน้า และการประสบความส�าเร็จ 

กับเพื่อนครู และบุคลากรในองค์การอย่างสม�่าเสมอ (x=4.25)  

รองลงมาคือ มีความรู้สึกว่าทุกคนในสถานศึกษา เป็นเพื่อนที่ดีต่อ

กัน (x=4.25) เต็มใจให้การช่วยเหลือ หรือแบ่งปันอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้กับเพื่อนครู (x=4.05) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วยหรือการติด

ราชการ อื่นๆ (x=3.78)

 3. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของครูโรงเรียน

เอกชนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.00) เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่าด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากสดุคอื โอกาสในการใช้ความสามารถ

และการแสวงหาความก้าวหน้าของตน (=4.04) รองลงมาคือ การ

ใช้ชีวิตในการท�างานและชีวิตส่วนตัว (=4.01) การบูรณาการทาง

สังคมหรือการท�างานร่วมกัน (=4.00) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ 

การใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน (=3.96) ซึ่งรายละเอียด

แต่ละด้านดังนี้

   (1)  ด้านได้รับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=3.97) เม่ือพิจารณารายข้อ 

พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากคือ 

ค่าตอบแทนที่ได้รับมีผลต่อแรงจูงใจในการท�างาน (x=4.25)  

รองลงมาคอื ได้รบัความเป็นธรรมในการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน (x=4.02) 

ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางโรงเรียนมีสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสม

เพียงพอ (x=3.98) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ ค่าตอบแทนที่ได้

รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสภาพปัจจุบัน (x=3.82)

   (2)  ด้านโอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหา

ความก้าวหน้าของตน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.04) 

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากคือได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอ 

(x=4.30) รองลงมาคือได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจาก 

ผู้บังคับบัญชา (x=4.29) โรงเรียนของมีการส่งเสริมด้านการอบรม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ (x=4.24) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ 

มีความพึงพอใจที่ได้รับความเป็นอิสระทางวิชาการของโรงเรียน 

(x=3.77) 

  (3) ด้านการบรูณาการทางสงัคมหรอืการท�างานร่วมกนั

มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.00) เม่ือพิจารณารายข้อ 

พบว่าทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียมาก คือ โรงเรียน  

มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรในการปฏิบัติงาน (x=4.25) รองลง

มาคอื ได้รบัการยอมรบัจากผูป้กครองและชมุชน (x=4.21) สามารถ

ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงเรียน (เช่น ระเบียบ  

ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และวิธีการด�าเนินงาน ฯลฯ) (x=4.02) ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ มีความรัก ความผูกพันกับโรงเรียน (x=3.81)

  (4)  ด้านการใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน มีค่า

เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=3.96) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉล่ียมาก คือ ผู้บริหารให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

และไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัว (x=4.25) รองลงมาคือ สถานท่ีท�า

งานเปิดโอกาสให้ครูสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย 

(x=4.03) ผู้บริหารให้ความเสมอภาคกับทุกคน (x=3.99) ส่วนข้อ 

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ ผู ้บริหารรับฟังปัญหาจากครูและยอมรับ 

การเปลี่ยนแปลง (x=3.78)

  (5)  ด้านการใช้ชีวิตในการท�างานและชีวิตส่วนตัว  

มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.01) เม่ือพิจารณารายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ปริมาณงานที่ได้รับเหมาะสมกับ 

ระยะเวลา (x=4.24) รองลงมาคอืสมาชกิในครอบครวัเข้าใจยอมรบั

สภาพการปฏิบัติงาน (x=4.22) สถานที่ท�างานเปิดโอกาสให้ครู

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายขององค์การ (x=4.05) ส่วน

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยมี 2 ข้อ ที่ค่าเฉล่ียเท่ากัน คือมีเวลาผ่อนคลาย

ความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน และครอบครัวพอใจกับเวลา 

ที่ใช้ในการท�างาน (x=3.82)

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ

กบัคณุภาพชวีติในการท�างานของครโูรงเรยีนเอกชน สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า มีความ

สัมพันธ์กันทางบวกในระดับน้อย (r
xy
=.324) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
 1.  ผลการวจิยับรรยากาศองค์การโรงเรยีนเอกชน ในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทวนทอง ปรักมานนท์ (2547, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนประจ�าของ

โรงเรยีนสงักดักองการศึกษาสงเคราะห์กรมสามญัศกึษา ผลการวจิยั

พบว่า ระดบับรรยากาศองค์การและการปฏบิติังานปกครองนกัเรยีน

ประจ�าของโรงเรยีนสงักดักองการศกึษาสงเคราะห์ กรมสามญัศกึษา 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา  

ชุมทัพ (2547, บทคัดย่อ) ซึ่งท�าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ระดับบรรยากาศองค์การ  

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พรรนิภา ม่วงคร้าม (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 

มิติบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครู 

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศ

องค์การของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมอยู่  

ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วซูรีนา เจ๊ะมะอูเซ็ง 

(2553, บทคัดย่อ) ซ่ึงท�าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การใน

โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 3 ผล

การวิจัยพบว่าโดยภาพรวม ครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีทัศนะต่อบรรยากาศองค์การใน

โรงเรียนประถมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง

  ทั้งนี้เนื่องมาจากครูโรงเรียนเอกชนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เกิดความรู้สึก 

ในทีด่ใีนบรรยากาศการปฏบิตังิานภายในองค์การ ความรูสึ้กเหล่านี้

จะท�าให้สมาชิกเกิดทัศนคติ ค่านิยม บรรทัดฐานความเข้าใจ 

ต่อลักษณะขององค์การในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของ

องค์การหรือพฤติกรรมการบริหารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม 

ในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในขณะที่  

ผู้บริหารรู้จักใช้จิตวิทยาในการครองใจสมาชิก โดยการสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ มีการสร้างขวัญ ก�าลังใจ ให ้

เกิดข้ึน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความเต็มใจและพอใจที่จะท�างาน  

เพื่อให้ผลงานออกมาดีและบรรลุเป้าหมาย และผู้บริหารมีทักษะ  

ในการบริหารงานในด้านการบริหารความขัดแย้ง สร้างบรรยากาศ

องค์การ พร้อมทั้งสามารถลดความขัดแย้งในองค์การ ท�าให้สมาชิก

มีความเข้าใจและรักใคร่และความผูกพันขึ้นในองค์การ จากเหตุผล

ดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมในด้านบรรยากาศองค์การ

โรงเรียนเอกชนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก

 2.  ผลการวจิยับรรยากาศองค์การโรงเรยีนเอกชน ในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า

บรรยากาศองค์การ ด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อเทียบกับในด้านอื่นจะอยู่ในอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ จันทนา ชุมทัพ (2547, บทคัดย่อ) ซ่ึงท�าการศึกษาเรื่อง 

บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวจิยัพบว่า บรรยากาศ 

องค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก 

ทัง้นีเ้นือ่งมาจากสมาชกิได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละร่วมมอืกนั

ท�างานด้วยความจริงใจและมุ่งมั่นพัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้เกดิความรกั ความสามคัคแีละไว้วางใจในพฤตกิรรมการท�างาน 

และการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพร่วมกัน ส่งผลให้บรรยากาศองค์การ

ด้านความไว้วางใจอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ แล้ว 

ปรากฏว่าอยู่ในอันดับสุดท้าย เนื่องจากว่า ครูโรงเรียนเอกชน  

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 บางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และ 

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังให้ความส�าคัญกับความ

รู้สึกภาคภูมิใจกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของตัวเองน้อยอยู่ 

รวมถึงขาดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และยังมี  

เป้าหมายที่ไม่แน่ชัดเท่าที่ควรในทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน จากเหตุผล 

ดังกล่าว จึงท�าให้บรรยากาศองค์การโรงเรียนเอกชนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้าน

ความไว้วางใจ อยู่ในล�าดับสุดท้าย

 3. ผลการวจิยับรรยากาศองค์การโรงเรยีนเอกชน ในสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ผลการ

ศึกษาพบว่า ในบรรยากาศองค์การ ด้านการมีขวัญก�าลังใจสูง  

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับในด้านอ่ืนจะอยู่ในอันดับ

สดุท้าย สอดคล้องกบังานวจิยัของ จนัทนา ชมุทพั (2547, บทคดัย่อ) 

ซึ่งท�าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัย

พบว่า บรรยากาศองค์การในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในด้านการมีขวัญก�าลังใจสูง 

อยู่ในระดับมาก 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสมาชิกขององค์กรได้ปฏิบัติงาน

ภายใต้การส่งเสริมจากผู้บริหารอย่างดีและได้รับการสนับสนุน  

ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากเพื่อนร่วม
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งานอย่างต่อเน่ือง ท�าให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ต่างๆ มีขวัญและก�าลังใจการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยที่ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานนั้น 

จะเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและยอมรับในการ

ท�างานซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้บรรยากาศองค์กรด้านขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

 4. ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตการท�างานของครูโรงเรียน

เอกชนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชงิเทรา เขต 2 พบว่ามค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นิคม กันตะคะนันท์ (2548, หน้า 114-117) ซ่ึง

ศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถม

ศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 3 ผลการศึกษา

พบว่า คณุภาพชวีติในการท�างาน และระดบัประสทิธผิลของโรงเรียน

ของข้าราชการครโูรงเรยีนประถมศกึษาส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ชลบุรี เขต 3 ตามการรับรู้ของข้าราชการครูโดยรวม และรายด้าน

อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ขันติยะ 

(2552, หน้า 101-102) ซึง่ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 ผลการศกึษา

พบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา โนยะราช (2555, บทคัดย่อ) 

ซึง่ได้ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาคณุภาพชวีติในการท�างานของ

พนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร 

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของพนักงานครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

  ทัง้นีเ้นือ่งมาจากสภาพการท�างานของครโูรงเรยีนเอกชน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

มีต่อความรู้สึกพึงพอใจทั้งด้านส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับ

โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม ท�าให้ครูและชุมชนได้รับรู้และแสดงออก

ซึ่งเจตคติ ค่านิยมท่ีมีต่อสังคมภายนอกโรงเรียน อีกทั้งการจัด  

สิ่งแวดล้อมการท�างาน บรรยากาศในการท�างาน การสนับสนุน 

ความสามารถของครูค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมความ

สมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ฮิวส์และคัมมิ่ง (Huse & Commings, 1985, pp. 198-199) ที่ให้

ความหมายคุณภาพชีวิตการท�างานว่า เป็นความสอดคล้องกัน

ระหว่างความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคล 

กับประสิทธิผลขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตงานคือ 

ประสิทธิผลขององค์การ อันเนื่องมาจากความผาสุก (Well-Being) 

ในงานของผู้ปฏิบตังิานเป็นผลสืบเนือ่งมาจากการรบัรู ้ประสบการณ์

ในการท�างานซ่ึงท�าให้พนกังาน มคีวามพงึพอใจในงานนัน้ๆ คณุภาพ

ชีวิตในการท�างานจะส่งผลต่อองค์การ 3 ประการ คือ ประการแรก

ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ ประการที่สอง ช่วยเพิ่มพูนขวัญและ

ก�าลังใจของผู้ปฏิบัติจนเป็นแรงจูงใจแก่พวกเขาในการท�างาน และ

ประการที่สาม คุณภาพชีวิตในการท�างานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพ

ของผู้ปฏบิตังิานอกีด้วย จากเหตผุลดงักล่าว จงึส่งผลให้ค่าเฉลีย่โดย

รวมในด้านคุณภาพชีวิตการท�างานของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ใน

ระดับมาก

 5.  ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตการท�างานของครูโรงเรียน

เอกชนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าคุณภาพชีวิต ด้านโอกาสในการใช้ความ

สามารถและการแสวงหาความก้าวหน้าของตน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก เมือ่เทยีบกับด้านอืน่ ปรากฏว่าอยูใ่นอนัดบัแรก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นิคม กันตะคะนันท์ (2548, หน้า 114-117) ซึ่งได้

ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

ข้าราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า 

คุณภาพชีวิตในการท�างาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนของ

ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ในด้านโอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหา

ความก้าวหน้าของตนอยูใ่นระดบัมาก ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

กิตติยา โนยะราช (2555, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง  

การศกึษาคณุภาพชวีิตในการท�างานของพนักงานครโูรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยผล

การวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานครูโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ในด้านโอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหาความก้าวหน้า

ของตน อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน

เอกชน สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ได้ด�าเนินงานตอบสนองต่อสาระส�าคัญท่ีก�าหนดไว้ใน 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทีร่ะบใุห้ผูบ้รหิารท�า

หน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ

ก้าวหน้าในการประกอบวชิาชพี จงึได้พฒันาครผููส้อนในโรงเรยีนของ

ตนให้มีสมรรถนะในการท�างานสูงสุด และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่

ปฏิบัติการสอนได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ และแสวงหาความ

ก้าวหน้าของครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติงานประสบผล
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ส�าเร็จสูงขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้จึงพบว่า คุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 ด้านการใช้ความรู ้ความสามารถ และการแสวงหา

ความก้าวหน้าของตนอยู่ในระดับมาก

 6.  ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตการท�างานของครูโรงเรียน

เอกชนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชงิเทรา เขต 2 พบว่าคณุภาพชวีติ ด้านการใช้หลักประชาธปิไตย

ในการท�างานมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก เม่ือเทียบกับด้านอื่น  

ปรากฏว่าอยู่ในอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม  

กันตะคะนันท์ (2548, หน้า 114-117) ซ่ึงได้ท�าการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการครูกับ

ประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน และระดบัประสทิธผิลของโรงเรยีนของข้าราชการครโูรงเรยีน

ประถมศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 3 ในด้านการ

ใช้หลกัประชาธปิไตยในการท�างาน อยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กิตติยา โนยะราช (2555, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�าการ

ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน

ครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานของ

พนกังานครโูรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในสงักดัเทศบาลนครแหลม

ฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านการใช้หลักประชาธิปไตย ในการท�างาน

อยู่ในระดับปานกลาง

  ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อาจมี

ข้อจ�ากดัทัง้ในด้านทรพัยากรการบรหิารจดัการคณุภาพ บางประการ 

อาทิ ด้านการเงิน งบประมาณ และประสิทธิภาพการลงทุน ท�าให้

การมีส่วนร่วมในเชิงประชาธิปไตยในการท�างาน ยังอยู่ในวงจ�ากัด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนยังมีส่วนร่วมใน

ระดบัไม่มากเท่ากบัด้านการบรหิารวชิาการ และการพฒันาบคุลากร

เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึง

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท�างานด้านหลักประชาธิปไตยในการ

ท�างานอยู่ในอันดับสุดท้าย

 7. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

กบัคณุภาพชวีติการท�างานของครโูรงเรยีนเอกชนในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า มีความ 

สมัพนัธ์โดยรวมในทางบวกระดบัค่อนข้างน้อย คอื ด้านการปรับปรุง

สถานศึกษา ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน ด้านการมีโอกาสในการ

ท�างาน และด้านการมีขวัญก�าลังใจสูง

  ทัง้นีเ้นือ่งมาจากบรรยากาศองค์การกบัคณุภาพชีวติการ

ท�างานเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน โดยบรรยากาศองค์การ

เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และความรู้สึกในสภาพแวดล้อมการท�างาน  

ที่ได้รับการสนองตอบเพื่อให้เอ้ือต่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ  

และประสทิธผิลสงูสดุ ท�าให้สมาชกิเกิดทศันคต ิค่านยิม บรรทัดฐาน 

ความเข้าใจต่อสถานภาพขององค์กรทั้งในแง่โครงสร้างและ

พฤติกรรมองค์การ ส่วนคุณภาพชีวิตในการท�างานเป็นเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจทั้งด้านส่วนบุคคลและควาสัมพันธ์

กับโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน บรรยากาศในการท�างาน 

การสนับสนุนความสามารถของครู ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

และเป็นธรรม ความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการท�างาน  

จงึส่งผลให้บรรยากาศองค์กรกบัคุณภาพชีวติการท�างานสมัพันธ์กนั 

แต่อย่างไรก็ตาม การท�างานในโรงเรียนเอกชน อาจมีบทบาทจ�ากัด

ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน งบประมาณ และการพัฒนา

ประสิทธิภาพการลงทุนทางการศึกษา รวมท้ังครูโรงเรียนเอกชน 

มีการเข้าออกจากงานบ่อยๆ จึงส่งผลให้บรรยากาศองค์การ  

กับคุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ  

ค่อนต�่า โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงสถานศึกษา เอื้ออาทรต่อกัน 

ขวัญก�าลังใจ และโอกาสในการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับ ฮิวส์และ 

คมัมิง่ (Huse & Commings, 1985, pp. 198-199) ทีเ่หน็ว่าคณุภาพ

ชีวิตการท�างานเป็นความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนา

ความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององค์การ ซึ่ง

คณุภาพชวีติการท�างานเป็นประสิทธิผลขององค์การ อนัเนือ่งมาจาก

ความผาสุกในงานของผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง 

 8.  ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

กบัคณุภาพชวีติการท�างานของครโูรงเรยีนเอกชนในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าไม่มี  

ความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เนื่องมาจากครูโรงเรียนเอกชน รับรู้ถึงความ 

ไม่ก้าวหน้าและเติบโตทางวิชาการของการปฏิบัติงานในโรงเรียน

เอกชน ซึ่งเงินเดือน วิทยฐานะ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูล 

และสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนของรัฐ  

ดังน้ันแม้ว่าบรรยากาศองค์การจะเอ้ือต่อการท�างานเพียงใดอาจ  

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานในด้านความเติบโตทางวิชาการ 

การผนึกก�าลังในการท�างาน ความไว้วางใจ และการยอมรับนับถือ

จากสังคม เพราะครูโรงเรียนเอกชน ยังรับรู้ถึงความไม่เท่าเทียม  

กับครูรัฐบาล และอัตราการตอบแทน รวมทั้งการยอมรับจากสังคม  

ยังไม่เท่าเทียมกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนของรัฐ จึงส่งผลให้ผล

การวจิยัครัง้นีพ้บว่า บรรยากาศองค์การกับคณุภาพชวีติการท�างาน

ของครูโรงเรยีนเอกชนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าไม่มคีวามสัมพนัธ์กนัในด้านการผนกึ
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ก�าลังในการท�างาน ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่าง 

ต่อเนื่อง ด้านความไว้วางใจ และด้านความยอมรับนับถือ สามารถ

อภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

  (1)  ด้านการผนึกก�าลังในการท�างาน ไม่มีความสัมพันธ์

กับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู เน่ืองจากด้านการผนึกก�าลังใน

การท�างาน เป็นในเรื่องบุคลากรในองค์การ มีความยินดี ให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ท�าให้กิจการต่างๆ ขององค์การด�าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ทุกคนในองค์การต่างพร้อมให ้

ความร่วมมือท�ากิจกรรม แม้จะอยู่ต่างสายงานกัน ด้วยการน�า 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์จนเกดิ

ประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ส่วนในด้านคุณภาพชีวิตการท�างาน  

เป ็นเรื่องของการได ้รับผลตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม 

โอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหาความก้าวหน้า 

ของตน การบรูณาการทางสงัคมหรอืการท�างานร่วมกนั การใช้หลกั

ประชาธิปไตยในการท�างาน การใช้ชีวิตในการท�างานและชีวิต 

ส่วนตวั จากเหตผุลดงักล่าวจึงท�าให้ด้านการผนกึก�าลงัในการท�างาน  

ไม่ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู

  (2)  ด้านความเตบิโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนือ่ง 

ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู เนื่องจากด้าน

เป็นเรื่องของบุคลากรในองค์การท่ีได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรม

สมัมนาทางวชิาการ และมกีารส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มคีณุภาพ

ทางด้านวิชาชีพ รวมถึงได้รับการส่งเสริมท้ังด้านความรู ้ความ

สามารถทันต่อเหตุการณ์และความเจริญทางเทคโนโลยี และยังได้

รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ส่วนใน

ด้านคุณภาพชีวิตการท�างานเป็นเรื่องของการได้รับผลตอบแทนที่

เพียงพอและยตุธิรรม โอกาสในการใช้ความสามารถและการแสวงหา

ความก้าวหน้าของตน การบูรณาการทางสังคมหรือการท�างานร่วม

กนั การใช้หลกัประชาธปิไตยในการท�างาน การใช้ชวีติในการท�างาน

และชีวิตส่วนตัว จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ด้านความเติบโตทาง

วิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

การท�างานของครู

  (3)  ด้านความไว้วางใจ ไม่มคีวามสมัพันธ์กบัคณุภาพชวีติ

การท�างานของครู เนื่องจากเป็นเรื่องของการที่บุคลากรในองค์การ 

ให้ความเคารพในความคิดของแต่ละบุคคล ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

มีความซื่อสัตย์ท้ังต่อตนเองและองค์การ มีการประสานสัมพันธ์ 

อันดีต่อกัน ส่งเสริมเกื้อหนุนให้บุคคลในองค์การร่วมกัน สร้าง 

บรรยากาศทีด่ ีอันน�าไปสูป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิลขององค์การ

ในที่สุด ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตการท�างาน เป็นเรื่องของการ

ได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โอกาสในการใช้ความ

สามารถและการแสวงหาความก้าวหน้าของตน การบูรณาการทาง

สังคมหรอืการท�างานร่วมกนั การใช้หลักประชาธปิไตยในการท�างาน 

การใช้ชีวิตในการท�างานและชีวิตส่วนตัว จากเหตุผลดังกล่าวจึง

ท�าให้ด้านความไว้วางใจ ไม่ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชวีติการท�างาน

ของครู

  (4)  ด้านความยอมรับนับถือ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตการท�างานของครู เนื่องจากในสังคมของสถานศึกษา 

ครูทุกฝ่าย ตลอดจนนักเรียนก็ต้องการความยอมรับนับถือจากคน

อืน่ผูบ้รหิารเป็นบคุคลทีส่�าคญัยิง่ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมให้คร ูในสถาน

ศกึษายอมรบันบัถอื นอกจากน้ีความยอมรบันบัถือระหว่างครกูบัครู 

ครกูบันกัเรยีน และนกัเรยีนด้วยกนัเองกเ็ป็นสิง่ส�าคญั เพราะเมือ่ทกุ

คนได้รบัความยอมรบันบัถอืแล้วย่อมมแีรงจูงใจทีจ่ะปฏิบตังิานของ

ตนให้ส�าเรจ็นอกเหนอืจากความยอมรบันบัถอืทีจ่ะต้องสร้างให้มใีน

สถานศึกษาแล้วการสร้างความยอมรับนับถือจากบุคคลภายนอก

หรือผู้ปกครองนักเรียนให้มีต่อสถานศึกษา ก็เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง เช่น

เดียวกัน เพราะหากได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ปกครองนักเรียน

หรือชุมชนแล้วสถานศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

ในด้านต่างๆ จากชมุชน ซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะท�าให้ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาด�าเนินงานของสถานศึกษาได้บรรลุจุดประสงค์ ซึ่งแตกต่าง

จากคุณภาพชีวิตการท�างานซึ่งเป็นเรื่องของการได้รับผลตอบแทน 

ที่เพียงพอและยุติธรรม โอกาสในการใช้ความสามารถและการ

แสวงหาความก้าวหน้าของตน การบูรณาการทางสังคมหรือการ

ท�างานร่วมกัน การใช้หลักประชาธิปไตยในการท�างาน การใช้ชีวิต

ในการท�างานและชีวติส่วนตัว จากเหตผุลดงักล่าวจงึท�าให้ด้านความ

ยอมรับนับถือ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู

ข้อเสนอแนะมีดังนี้
 1. ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การด้านการมีขวัญ 

และก�าลังใจสูง มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู 

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยให้ครูรู้สึกภาคภูมิใจกับ

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และพึงพอใจ  

ในงาน 

 2.  ผลการวิจัยพบว ่า คุณภาพชีวิตด ้านการใช ้หลัก

ประชาธิปไตยในการท�างานมีค่าเฉล่ียน้อยสุด ดังนั้น ผู้บริหารควร 

เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย มีการสอบถาม 

ความคดิเหน็ของครู โดยยอมรบัการเปลีย่นแปลง และน�าไปปรบัปรงุ 

แก้ไข พร้อมทั้งให้ความเสมอภาคกับทุกคน 

 3.  ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

กบัคณุภาพชวีติการท�างานของครโูรงเรยีนเอกชนในสงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีความสัมพันธ์
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กัน ดังนั้น ผู ้บริหารควรให้ความส�าคัญต่อบรรยากาศองค์การ 

เพราะหากหน่วยงานใดมีบรรยากาศองค์การท่ีดีแล้ว ก็จะท�าให ้

ผูป้ฏบิตังิานในองค์การนัน้มคีณุภาพชวีติการท�างานทีด่ขีึน้ ซึง่ปัจจยั

ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน ได้แก่บรรยากาศองค์การ เพราะ

ในการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรต้องปฏิบัติงานอยู ่ภายใต้ของ

โครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และต้องมีการปฏิสัมพันธ์

กบัผูบ้รหิารและเพือ่นร่วมงานอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้คณุภาพชวีติการ

ท�างานของครูจึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีผู ้บริหารควรให้ความสนใจ  

ซึ่งครูจะมีคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีดีได้น้ัน โรงเรียนจะต้องมี

บรรยากาศการท�างานที่ดีด้วย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้
 1. ควรมกีารศึกษาวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อบรรยากาศ 

องค์การในสถานศึกษาที่บริหารจัดการในสถานศึกษา ท่ีเป็น

นิติบุคคล

  2.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส ่งผลต่อขวัญและ 

ก�าลังใจสูง ในสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการในสภาพที่สถานศึกษา  

เป็นนิติบุคคล

  3.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านการใช้หลัก

ประชาธปิไตยในการท�างานในสถานศกึษาทีบ่รหิารจดัการในสภาพ

ที่สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล
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