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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56252361 : การบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวิตการท างาน 

นางสาว นิสราพร แช่มชูงาม: การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพันตรี ดร. นพดล เจนอักษร 

  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) คุณภาพชีวิตการท างานของครู 3) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล   กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นท่ี 4  โดยใช้สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 
จ านวน 32 โรง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีรักษาการแทนจ านวน 1 คน และพนักงานครูจ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังสิ้น 64 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมแนวคิดของซัชคิน (Sashkin) และคุณภาพชีวิตการท างานของครูแนวคิด
ของวอลตัน (Walton) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 
ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ส่วนอีก 3 ด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยดังน้ี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

2. คุณภาพชีวิตการท างานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 
ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี การพัฒนาความสามารถของมนุษย์  ความเจริญก้าวหน้าและ
สวัสดิการ การให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ส่วนอีก 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยดังน้ี สภาพการท างานท่ีปลอดภัยและมีสุขภาพดี การเกี่ยวข้องทางสังคม การบูรณาการทางสังคม จังหวะของ
ชีวิตโดยส่วนร่วม ธรรมนูญในองค์กรการท างาน 

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล   กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นท่ี 4  มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

56252361 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE  PARTICIPATORY  MANAGEMENT  / QUALITY  OF WORK LIFE 

MISS NISSARAPON CHAMCHUNGAM : THE PARTICIPATORY MANAGEMENT AND 
TEACHER QUALITY OF WORK LIFE IN  MUNICIPALITY  SCHOOL, THE 4TH  LOCAL 
EDUCATION  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, 
RTAR,Ph.D. 

The purposes of this research were to identify : 1) the participatory management 
2)  teacher quality of work life 3) the relationships between the participatory management and teacher 
quality of work life in municipality school ,the 4th local education. The population of this study were the 
teacher in municipality school ,the 4th local education.  The samples were 32 schools. There were 
2 respondents from each school consisted of an administrator, a deputy director or a representative and 
a teacher ,with totally of a school 64 respondents. The research instrument was a questionnaire about 
the participatory management on the concept of Sashkin and teacher quality of work life on the concept 
of Walton. The statistic used for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and Pearson’s product–moment correlation coefficient. 

The findings of this research were as follows : 

1. The participatory management  were  as  a whole was rated at a high level. When 
considered in each aspect was found at the highest section from mean in the order of high to low : 
participation in goal setting. The other section was in the high level : participation in  decision  making, 
participation  in  change and participation  in  problem  solving. 

2. The teacher quality of work life were as a whole was rated at a high level. When 
considered in each aspect, there were 3 aspects rated at a high level. Those ordered based on the 
highest to the lowest arithmetic mean as : development of human capacities, growth and security, 
adequate and fair compensation. For the other 5 aspects were rated at a high level and ordered from 
the highest to the lowest arithmetic mean as :safe and healthy environment, social relevance, social 
integration, the total life space and constitutionalism in the work organization. 

3. There was high positively significant relationships between the participatory 
management and teacher quality of work life in municipality school, the 4th local education. at 0.01 
level. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

          ปัจจุบันสังคมโลกก าลังเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง  เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ซึ่งล้วนส่งผลถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ            
ทุกคนในสังคม    การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะหากสังคม
หรือองค์กรใดมีคนที่มีศักยภาพสูงย่อมได้เปรียบในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมหรือองค์กรไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย   การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ                    
มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกายและสังคม               
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาทั้งปวง การศึกษาเป็นหนทางแห่งการพัฒนาชีวิตและสร้างความ
มั่นคงไม่ว่าจะเป็นการศึกษา  ในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน  หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
เพราะจะช่วยเพ่ิมพูนทักษะ  ความรู้ความสามารถในแต่ละบุคคล  ดังนั้น การศึกษาจะต้องไม่สิ้นสุด
เพียงแค่จบจากโรงเรียน  วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  หรือสถานบันการศึกษาต่าง ๆ แต่จะต้องส่งเสริม    
ให้ทุกคนได้เรียนอยู่ตลอดเวลา  แม้ว่าจะจบการศึกษาในระบบไปแล้ว โดยโรงเรียนจะต้องท าหน้าที่
เป็นผู้เตรียมความพร้อมด้านความรู้  ความสามารถ และปลูกฝังแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
เพ่ือให้มีทัศนคติแรงจูงใจใฝ่เรียน  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา1                
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นก าลังส าคัญ              
ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ  การจัดการศึกษาถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะหล่อหลอมเด็กไทยให้มีความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2 

                                                           

 
1
 ฟาฏินา วงศ์เลขา,  การศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน,"หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์"(7 กุมภาพันธ์ 2555) , 10.  
 

2
 ประวีณา อัสโย, "เผยจุดเน้นการจัดการศึกษาหน้าที่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 

21", วารสารการศึกษาไทย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีที่ 11,ฉบับที่ 116   (สงิหาคม 
2557) , 20. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

          จากนโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่นด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีนโยบาย
จัดระบบบริหาร และการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ                          
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
อีกทั้งมีความพร้อมในการด าเนินการจัดการศึกษา  และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น  การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา  ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการศึกษา
ของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย  เช่นเดียว              
กับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น  ที่เน้นให้การจัดการศึกษาท้องถิ่นด าเนินการตามความ
ต้องการและค านึงถึงการมีส่วนร่วมการสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรชุมชน 
องคก์รเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัด
การศึกษาทุกระดับตามศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่น3  
          สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอม สร้างคนออกไปรับใช้
สังคม ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีบทบาทเป็นผู้น า ที่จะสามารถน าผู้อ่ืน
ให้สามารถท างานบรรลุเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)      
พ.ศ.2553  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ             
ในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ   โดยการยึดการบริหารโดยใช้ โรงเรียน
เป็นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคนี้ต้องมีคุณลักษณะ ในการใช้ทักษะ  การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม4 เป็นการบริหารแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารและหน่วยงานมีประสิทธิภาพเป็นการเพ่ิมพูน            
ของการตัดสินใจทางด้านการบริหารให้ดี  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคคลให้ดีขึ้น  เพ่ิมขวัญ
และความพอใจในงานของบุคคลให้ดีขึ้นและช่วยให้องค์การตอบสนองต่อ ความต้องการ             

                                                           

 
3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กระทรวงมหาดไทย,   รายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสัดกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีการศึกษา 2549  
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 9. 
 

4 ล าเพย  เย็นมนัส, ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในยุคปฏิรูป
การศึกษา(ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://phrakhaoschool.com/news-

detail_7962_57832 
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ของสภาพแวดล้อม5การจะบริหารองค์กรได้ตามเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นั้น  ต้องมีองค์ประกอบ               
อย่างน้อย  4 ประการ  คือ  คน  เงิน  วัตถุ  และการจัดการ  ซึ่ง คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดผู้บริหารควรต้องกระตุ้นให้ครูทุกคนท างานอย่างดีที่สุด  เพ่ือดึงความสามารถที่มีอยู่ภายใน            
ของแต่ละบุคคลออกมาใช้ในการพัฒนาองค์กร  ดังนั้นหลักการที่องค์กรจะน าเข้ามาใช้ในการบริหาร
คน  คือ ท าให้คนที่อยู่ในองค์กรนั้น มีความสุข  มีความภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์กร วิธีการต่างๆ 
ที่น ามาใช้  คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน  เพราะเชื่อว่าถ้าบุคคลมีคุณภาพชีวิต               
การท างานแล้วความผูกพันต่อองค์กรก็จะเกิดขึ้น  ซึ่งผลที่ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กรในอนาคต6 

 

ปัญหาของการวิจัย 

          การบริหารแบบมีส่วนร่วมมักเกิดปัญหาการขาดเทคนิคในการบริหารแบบมีส่วนร่วม          
ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรในสถานศึกษาไม่เห็นความส าคัญรวมทั้งไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่            
ของฝ่ายบริหาร  การขาดความสัมพันธ์กับชุมชน  ไม่ให้ความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมท างาน
โดยไม่ปรึกษาหารือ  ไม่ตอบแทนชุมชน  ไม่ก าหนดบทบาทที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมสถานศึกษา
ท าให้ประชาชนเดือดร้อน  ความเอาใจใส่นักเรียนน้อยลง  ไม่มีผลงานที่ประสบความส าเร็จและข่าว
ในทางลบของสถานศึกษา  ปัญหาจากคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ  
การปฏิบัติตามวัฒนธรรม  ระบบบางประการของสังคมไทย  เช่น   ระบบอุปถัมภ์  ระบบผู้ใหญ่  
ผู้น้อย7 
          จากรายงานการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ  ตระหนักในความส าคัญของการจัดการศึกษา
ของเทศบาล จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา   ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา  และสภาพการเปลี่ยนแปลงของการ
                                                           

 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
บริหารการศึกษาหน่วยที่ 9-12 (นนทบุรี:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2552), 228.  
 

6
 ธนาสิทธิ์  เพิ่มเพียร, คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัดปทุมธานี ใน  
Proceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ,การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม,2552 (ม.ป.ท.,2552), 106. 
 

7
 ธีระ  รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพ ฯ : ข้าวฟ่าง, 2550), 

38. 
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จัดการศึกษาของเทศบาลที่รับถ่ายโอนสถานศึกษา  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ และความมุ่งมั่นในการบริหารโรงเรียน มีทักษะ
ช านาญการ  การก าหนดนโยบาย การวางแผน มีความมุ่งมันที่จะจัดการศึกษาให้คุณภาพ                  
2. ครูมีความทุ่มเท มุ่งมั่นตั้งใจสอน ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน 3. ครูได้รับการ
พัฒนา  ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ส่งครูเข้ารับการพัฒนาหรือจัดการพัฒนา
ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของเทคนิคการสอน  การวิจัย  การจัดท าหลักสูตร  4. ครูมีจ านวน
เพียงพอ และสอนตรงเอก 5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับติดตามการท างานอย่างสม่ า เสมอ            
6.  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  
          ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคเก่ียวกับสถานศึกษา  
          1. ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่มีวิสัยทัศน์หรือทิศทางในการบริหารสถานศึกษา    
การบริหารโรงเรียนในทุกเรื่องถูกก าหนดโดยนักการเมืองท้องถิ่น  ผู้ บริหารสถานศึกษาไม่เป็นตัว           
ของตัวเอง  และไม่มั่นใจความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการบริหาร  ปล่อยปละละเลย
โดยเฉพาะไม่มีการก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด  2. การขาด
แคลนครูในบางวิชาเอกและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่ เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติ            
3. คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ไม่มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการโรงเรียนเท่าที่ควร  ทั้งในด้านการร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจจัดการโรงเรียนได้8 
                นอกจากนี้ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดแรงจูงใจในการ
แสวงหาโอกาสที่สร้างความท้าทาย  ท างานขาดความกล้าเสี่ยง  คิดในกรอบการท างานตามกรอบ   
ไม่เร่งเร้าที่จะพัฒนางานให้เกิดผลโดยจริงจัง  ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาการท างานในองค์กร  
มักจะบริหารงานแบบเดิมๆ นอกจากนี้ยั งพบปัญหาในการปฏิบัติงานในภาพรวมของบุคลากร           
ในองค์กรยังไม่มีการทุ่มเทอย่างจริงจัง  เนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้บริหารเองไม่ได้เข้ามาคลุกคลี       
ในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ได้แต่เป็นผู้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติ  และ            
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น  
ขาดการตัดสินใจในการพัฒนางานด้วยตนเอง  การบริหารงานขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งมีหน้าที่

                                                           

 
8 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ

เทศบาล (กรุงเทพ : สกศ., 2554), 165-168. 
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ส่งเสริมสนับสนุนกิจการจากสถานศึกษาอย่างแท้จริง9  ซึ่งการบริหารงานในด้านต่าง ๆ บทบาท              
ของครูเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามที่
สังคมคาดหวัง แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครู- อาจารย์ในแวดวงการศึกษาได้ถูกตั้งค าถามจากสังคม
ว่ามีศักยภาพและคุณภาพเพียงใดในการให้การศึกษาแก่พลเมืองในการจัดการศึกษา  อาจเป็นทัศนคติ  
ค่านิยมในการเรียนครู  ความอ่อนด้อยทางวิชาการของครู  ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน             
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะ  หรืออ่ืน ๆ ซึ่งล้วนแต่เชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกัน  และปัจจัย
หนึ่งที่ได้ถูกเสนอขึ้นก็คือ  อาชีพการเป็นครูนั้นเกิดค่านิยมทางสังคมที่ไม่สร้างแรงจูงใจให้คนเก่งคนดี
เข้ามาศึกษาและประกอบอาชีพครู  ขณะเดียวกันครูที่มีอยู่ในระบบอาชีพก็มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ม่ันคง  รายได้น้อย  ขณะที่ความต้องการในการใช้จ่าย  การบริโภคเพ่ือการด ารงชีวิตจะมีมากขึ้น 
ๆ ตามสภาวะการบริโภคของสังคม  ท าให้ครูมีหนี้สินมาก  รายได้ไม่พอกับรายจ่ายท าให้เกิดปัญหา            
ในการด าเนินชีวิต  ดังนั้นจึงท าให้ครูไม่มีสมาธิและขาดแรงบันดาลใจที่จะให้ครูได้ทุ่มเทก าลังปัญญา  
ก าลังกายในการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน  ซึ่งก็คือพลเมืองของสังคมไทยเท่าที่ควร 10 การสร้าง
คุณภาพชีวิตการท างาน  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง     คุณภาพชีวิตการท างาน       
ในลักษณะของความพึงพอใจในการท างานนั้น  จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและยัง เป็นสิ่งจูงใจให้เกิด
ความต้องการท างาน  ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและการเกิดการเพ่ิมผลผลิตขององค์กรในที่สุดเรียกได้
ว่าบรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง11   
               จากปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูในสถานศึกษาเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  และเพ่ือน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ            
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้สถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ  ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

                                                           

 
9 สามารถ  สวัสดิ์พิพัฒน์, ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 6. 
 

10 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางกา
ศึกษา,รายงานการวิจัยฉบับย่อโครงการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ  การเงิน  และความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ:ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู  สกสค., 2554), 1-2. 
  11 ผจญ เฉลิมสาร, คุณภาพชีวิตการท างาน. เข้าถึงเมื่อ  12  มกราคม 2559. เข้าถึงได้
จากhttp://www.moe.go.th2moe/th/news/detail.php?NewsID=12168&Key=news research 



 6 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 
          1. เพื่อทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4   
          2. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 
          3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัด  เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 

          เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้  ผู้วิจัยได้ต้ังค าถามส าหรับการวิจัย 
ครั้งนี้  ดังนี ้
          1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 อยู่ในระดับใด 
          2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 อยู่ใน
ระดับใด 
          3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล             
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4  มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

         เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย  ผู้วิจัยจึงขอก าหนดสมมติฐาน
การวิจัย  ไว้ดังนี้ 
        1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
       2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
       3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล               
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4  มีความสัมพันธ์กัน  
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเชิงระบบ   (system  approach)  ตามแนวคิด
ของลูเนนเบริ์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein)  มาเป็นขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ประกอบด้วยปัจจัยน า เข้ า   ( input)   กระบวนการ   (process)   และผลผลิต  (output)                      
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ  สภาวะแวดล้อม (environment) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งทั้ง            
3 มีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ( external 
environment) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) 12 โรงเรียนเป็นองค์การระบบเปิด ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ และ
ผลผลิต ดั งนี้  ตั วป้อนได้แก่  1)  บุคลากร เช่น ครู  นัก เรียน ผู้ บริหาร  เจ้ าหน้ าที่  อ่ืน  ๆ                      
2) วัสดุ – อุปกรณ์ เช่น ที่ดิน อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 3) งบประมาณ เช่น  งบประมาณแผ่นดิน เงิน
บ ารุงการศึกษา เงินบริจาค 4) การจัดการ เช่น ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง รายงานต่าง ๆ
เกี่ยวกับโรงเรียน เข้าสู่กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การตัดสิน ใจ              
การจูงใจ ภาวะผู้น า การสื่อสาร การจัดงบประมาณ การจัดการความขัดแย้ง 2) กระบวนการเรียน
การสอน ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมสร้างเสริมหลักสูตร  วิธีการสอนและ             
การวัดผล  3) กระบวนการนิเทศการศึกษา เช่น การวางแผน ให้ความรู้ ลงมือปฏิบัติ การเสริมแรง             
การประเมินผล จึงออกมาเป็นผลผลิต ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความรู้ เจตคติ ทักษะ
พฤติกรรม การส าเร็จการศึกษา ทัศนคติในการท างานและความพึงพอใจของครู การพัฒนาตนเอง
ของครู การลา –การขาด การขอย้าย การลาออก ระเบียบ ข้อบังคับความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นต้น13 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการ
น าเสนอไว้ดังนี้อากีริส  (Argyris)  กล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ร่วมกับผู้รับผิดชอบ  และร่วมมือในการพัฒนา
องค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การควรประกอบด้วย
สาระส าคัญอย่างน้อย  3  ประการคือ 1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 2) การมีส่วนร่วม
ช่วยให้ เกิดการยอมรับในเป้าหมาย 3)  การมีส่วนร่ วมช่ วยให้ เกิดความส านึกในหน้าที่14                               

                                                           

 
12 Fred C.Lunenburg and Allan V. Ornstenin, Educational Administration : 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA : Wadsworth Publishing, 2007), 31 -33.  
 

13 สุนทร โครตบรรเทา,หลักการและทฤษฎีการบรืหารการศึกษา (กรุงเทพฯ :  
ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 2552),96-99. 
 

14 จันทรานี  สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3  
บุ๊ค พอยท์,2553),166-167. 
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ส่วนยูคล์  (Yukl)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม           
เป็นลักษณะการบริหารงานที่ 1) ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ              
มีอิสระในการท างาน  2) มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งลักษณะดังกล่าว               
3) สร้างแรงจูงใจให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 15 และ                      
ของสวอนเบิร์ก  (Swanburg)ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้              
กับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ โดยก าหนดองค์ประกอบไว้ดังนี้                    
1)  การไว้วางใจกัน  (trust)      2)  ความยึดมั่นผูกพัน  (commitment)  3)  การตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  (goals and  objectives)  4)  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน  
(autonomy)16  ไบรย์แมน  (Bryman)  ได้เสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่จะส่งผล             
ต่อทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาไว้  4  ประการ  คือ  1)  บรรยากาศ
ของการมีส่วนร่วม  ควรจะต้องท าให้แนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  และบรรยากาศ
จะมีลักษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า  2)  จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเลือกเป้าหมาย  
ที่เขาเห็นคุณค่า  ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรเพิ่มเป้าหมายส่วนบุคคล  (individual  goal)  กับเป้าหมาย
องค์การ  (organization  goal)  ให้เท่าเทียมกัน  3)  ผู้มีส่วนร่วมจะเพ่ิมการควบคุมงานมากขึ้น          
ถ้ามีแรงจูงใจและความเป็นอิสระเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีความเพียรพยายาม             
ในการปฏิบัติ ง านมากขึ้ น  4)  เมื่ อบุ คคลเข้ า ไปมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการตัดสิน ใจ เขา                          
จะมี ego - involved17  ซัชคิน (Sashkin)  ได้ให้ความหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการ
ท างานที่ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมวางแผน การด าเนินงานและมีส่วนร่วม             
ในการควบคุมการปฏิบัติงานด้วยตนเอง  โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน           
1) การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (participation  in  goal setting)  2) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  (participation in decision making) 3)  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  (participation  
in  problem  solving) 4)  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  (participation  in  change)18  

                                                           

 
15 Gray A.Yukl, Leadership in Organization (New York : Prentice - 

Hall,1981),208 - 209. 
 

16 Russell C.Swansburg, Management and Leadership for Nurse 
Managers,2nded.  (Boston : Jones  and  Bartlett  Publishers,1996),391 - 393. 
 

17 A. Bryman, Ledership  and Organization  (London : Rout edge & Keg 
an Paul,1986),139.  
 

18 Marshall  Sashkin, A manager's  guide to participative  management  
(New - York : AMA  Membership Publication  Division,1982),110 - 113. 
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 ส่วนแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้น าเสนอไว้หลากหลายดังนี้              
เดสเลอร์  (Dessler)  ได้กล่าวคุณภาพชีวิตการท างานว่า  เป็นการที่พนักงานได้รับการตอบสนอง
ความต้องการที่ส าคัญส่วนบุคคลในการท างานของตนจนเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ ง19             
ส่วนวอลตัน (Walton)  ได้กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  เป็นลักษณะการท างานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความปรารถนาต่าง ๆ ของมนุษย์ (human needs  and  aspirations)                
ซึ่งมีองค์ประกอบ  8 ประการ  คือ  การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  สภาพการท างาน             
ที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  การพัฒนาความสามารถของมนุษย์    ความเจริญเติบโตและสวัสดิการ  
การบูรณาการทางสังคม  ธรรมนูญในองค์กรการท างาน จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  และ                 
ความเกี่ยวข้องทางสังคม20 สโครแวน  (Skrovan)  กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์การที่สามารถท าให้สมาชิกทุกระดับในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ที่จะเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  หรือวิธีการปฏิบัติงานและการเพ่ิมผลผลิต      
ตามแนวคิดของเขาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีจุดมุ่งหมาย  2  เรื่อง  คือ 1) การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการผลิตขององค์การ 2) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน21  ส่วนเกสท์  
(Guest)  ได้กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในความหมาย  คือ  ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวกับ            
ทุกมิติของการท างาน  ซึ่งประกอบด้วย  1) รางวัลและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 2) ความมั่นคง                    
3)  สภาพแวดล้อมในการท างาน  4)  ความสัมพันธ์กับองค์การและความสัมพันธ์ส่วนบุคคล            
5)  คุณค่าภายในชีวิตของบุคคล  ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่เฉพาะเจาะจง  
หมายถึง   กระบวนการ (process)  ที่องค์การพยายามให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความสามารถที่แฝงอยู่
ภายในตนเอง  โดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตการท างานของพวกเขา22 
องค์การยูเนสโก (UNESCO)  ได้กล่าวถึง คุณภาพชีวิตการท างาน ความต้องการเป็นอยู่ในสังคม    
และความพึงพอใจในส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และได้นิยามโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตว่า เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนและชุมชนได้รับความรู้ ค่านิยม     

                                                           

 
19 Gary Dessler,Personnel, Human Resources Management,5thed.(London 

: Preentice - Hall International,1991), 4. 
 20 Richard E. Walton, Quality of work life. In Mirza S.Saiyadain(Eds.),Human 
Resources Management (New Delhi : McGraw - Hill offices,2009), 396-397. 
 

21
 Daniel J.Skrovan, Quality of work life : Perspectives for Business and 

the Pubiic Sector (Massachusetts : Addison - Wesley Publishing Company,1983),1 - 6.   
 

22 Robert H. Guest, Quality of work life - learning from Tarrytown 
Harvard Business Review 57,4 (July - August 1979), 76 - 77. 
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ผลผลติ 
(output) 

-คุณภาพของผู้เรียน 
คุณภาพชีวิต 
การท างาน 

-ความพึงพอใจของครู
และผู้ปกครอง 

 

เจตคติและมีทักษะที่จ าเป็นในกลุ่มเป้าหมายน ามาปรับปรุงชีวิตทังในลักษณะบุคคลและสมาชิก      
ในชุมชน23  ดังแผนภูมิที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  : Fred C.Lunenburg and Allan V. Ornstenin, Educational Administration : 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA : Wadsworth Publishing, 2007), 31 -33. 
      : Marshall  Sashkin, A manager's  guide to participative  management  (New 
- York : AMA  Membership Publication  Division,1982),110 - 113. 
     : Richard E. Walton, Quality of work life In Mirza S.Saiyadain (Eds.),   Human 
Resources Management (New Delhi : McGraw - Hill offices,2009), 396-397. 

                                                           

 23 UNESCO. Quality of Life : An Orientation to Population Education. 
(Bangkok : UNESCO,1993), 40.   

กระบวนการ 
(process) 

-การบริหาร 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

-การจัดการเรียนการสอน 
-การนิเทศ ก ากับ ประเมินผล 

ปัจจัยน าเข้า 
(input) 

- นักเรียน 
- บุคลากร 
-งบประมาณ 
-วัสดุอุปกรณ์ 

organization 
external environment 

feedback 

organization 

external environment 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้   ในส่วนของตัวแปรต้นของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้ตามแนวคิด            
ของ  ซัชคิน (Sashkin)  มี 4  ประการคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (participation  in  goal 
setting)  2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (participation  in  decision  making) 3)  การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา  (participation  in  problem  solving) 4)  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  
(participation  in  change)24 และตัวแปรตามในการวิจัย  ใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
วอลตัน (Walton)  มี  8  ประการ  คือ1) การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (adequate and fair 
compensation) 2)  สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี (safe and healthy environment)          
3)  การพัฒนาความสามารถของมนุษย์  ( development of  human capacities)  4)  ความเจริญเติบโต
และสวัสดิการ  ( growth and  security) 5) การบูรณาการทางสังคม  ( social integration) 6)  ธรรมนูญ
ในองค์กรการท างาน  ( Constitutionalism in the work organisation)  7) จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม 
(the total life space)  8) ความเก่ียวข้องทางสังคม   ( social relevance)25 ดังแสดงในแผนภูมิที่  2  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา   :   Marshall  Sashkin, A manager's  guide to participative  management  (New - 
York : AMA  Membership Publication  Division,1982),110 - 113. 
          : Richard E. Walton ,Quality of work life, In Mirza S.Saiyadain (Eds.),Human Resources 
Management (New Delhi : McGraw - Hill offices,2009), 396-397. 

                                                           

 
24

 Marshall  Sashkin, A manager's  guide to participative  management  
(New - York : AMA  Membership Publication  Division,1982),110 - 113. 
 

25
 Richard E. Walton, Quality of work life. In Mirza S.Saiyadain (Eds.), 

Human Resources Management (New Delhi : McGraw - Hill offices,2009), 396 - 397. 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Xtot) 
1)   การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย(X1)                
2)   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      (X2) 
3)   การมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหา     (X3) 
4)  การมีส่วนร่วมในการเปลีย่นแปลง     (X4) 

คุณภาพชีวิตการท างาน(Ytot) 
1) การให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม (Y1) 
2) สภาพการท างานท่ีปลอดภัยและมี สุขภาพดี (Y2) 
3) การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ (Y3) 
4) ความเจริญเติบโตและสวัสดิการ (Y4) 
5) การบูรณาการทางสังคม  (Y5) 
6) ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  (Y6) 
7) จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  (Y7) 
8) ความเกี่ยวข้องทางสังคม  (Y8) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

          เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามของศัพท์เฉพาะต่างๆ 
ที่น ามาใช้ดังนี ้
          การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ  ประเมินผล  แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดความส าเร็จและเป็นประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด  ประกอบด้วยการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง      
               คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง  สภาพการท างานและการปฏิบัติงานที่ได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม  การท างานที่มีความมั่นคงปลอดภัย   และความเจริญก้าวหน้าในการท างานเพื่อ
ตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ให้เกิดความพึงพอใจและการท างานอย่างความสุข   ประกอบด้วย             
8 ด้าน ได้แก่ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี         
การพัฒนาความสามารถของมนุษย์  ความเจริญเติบโตและสวัสดิการ การบูรณาการทางสังคม ธรรมนูญใน
องค์กรการท างาน จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม และความเก่ียวข้องทางสังคม   
          สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยครอบคลุมพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1               
มีทั้งหมด  4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี             
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีเทศบาลที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน จ านวน 13 เทศบาล  ประกอบด้วย 1)  เทศบาล
เมืองกาญจนบุรี  2)  เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 3)  เทศบาลนครนครปฐม  4)   เทศบาลต าบลสามง่าม             
5) เทศบาลต าบลห้วยพลู  6) เทศบาลเมืองสามพราน 7) เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  8) เทศบาลเมืองราชบุรี  
9) เทศบาลต าบลเขางู 10)  เทศบาลเมืองบ้านโปง่  11) เทศบาลเมืองโพธาราม 12) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
13) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 
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บทที่ 2   

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ  ทฤษฎี  แนวคิด
ต่างๆ โดยน าเสนอเป็น  4  ส่วนมีรายละเอียดดังนี้  1)  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  2)  คุณภาพชีวิต
การท างานของครู 3)  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

          การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะทาง
การศึกษา  โดยมีหลักการส าคัญท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างความภูมิใจ  โดยธรรมชาติแล้วการท างานคน
เดียวย่อมส าเร็จได้ยากจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันในองค์กรท าให้เกิดการมีส่วนร่วมต้องมีผู้บริหารที่ดี           
มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานเป็นที่ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา  องค์กรจะพัฒนาไปสู่เป้าหมาย การท างานให้เกิดประสิทธิภาพของผู้บริหาร  
ผู้บริหารต้องอาศัยองค์ประกอบหลักส าคัญในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ได้แก่                                      
ทักษะ  ความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานและประสบการณ์การท างานของผู้บริหาร26 
 

ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 จันทรานี  สงวนนาม ได้กล่าว การบริหารหารแบบมีส่วนร่วม  ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์การตามแนวคิดของแมคเกรเกอร์  (McGregor)  ที่มีความเห็นว่าการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดผลดีต่อการควบคุมตนเองและการควบคุมตนเองจะช่วยให้บุคคลรู้จัก
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ด้านการตัดสินใจ  การแสดงออก  เทคนิคการควบคุมงานตลอดจน
ทัศนคติและความสามารถที่จะน าไปสู่ความส าเร็จได้27  
 
                                                           

26
 ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป(กรุงเทพฯ:เนติกุลการพิมพ์จ ากัด,2551),556. 

27
 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3  

กรุงเทพ : บุ๊ค  พอยท์, 2553), 166. 
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 พัชราพร  ทวยสงฆ์ ได้ให้ความหมายของ  การบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า  การบริหาร  
ความหมาย  คือ  กระบวนการวางแผน  การจัดองค์การ การสั่งการ  และการควบคุมการปฏิบัติการ
ในองค์การและการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรหรือ                     
อีกความหมายหนึ่ง  คือ  กระบวนการท างานเพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่เป็นผลส าเร็จด้วยการใช้
บุคคล  และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุซึ่งเป้าหมายของความต้องการ28 
          ธีระ  รุญเจริญ  ได้กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง                   
การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
รับผิดชอบการบริหารงานบางอย่างเพ่ือให้ประโยชน์ในการระดมก าลังความคิดและแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร29 
         ประสาร พรหมณา  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาสให้              
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างานจึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันใน การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์30 

          ล าเพย  เย็นมนัส  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งเกิดขึ้น โดยการที่ผู้บริหาร 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน สังคม องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ยิ่งผู้บริหารสนับสนุนให้มี การร่วมมือกันเท่าไร  ยิ่งเพ่ิมพูน
อ านาจและความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้นเท่านั้น มากกว่า การที่ผู้บริหารใช้อ านาจหน้าที่
ตามล าพัง เพราะว่าผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท างาน กันเป็นทีม31 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม   หมายถึง  การบริหารราชการที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

                                                           

 
28 พัชราพร  ทวยสงฆ์, นวัตกรรมการบริหาร  (นครศรีธรรมราช : ราชประชานุเคราะห์

,2552) , 2-3. 
 

29
 ธีระ  รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูการศึกษา

(กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง,2550), 185.   
 

30 ประสาร  พรหมณา, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2558,เข้าถึงได้จาก  http://trang.nfe.go.th/alltis16/UserFiles/Pdf/wijaiman.pdf 
 31 ล าเพย  เย็นมนัส, ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร  แบบมีส่วนร่วมในยุคปฏิรูป
การศึกษา (ออน์ไลน์)  เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://phrakhaoschool.com/ 
news-detail_7962_57832 
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ในกระบวนการวางแผน  การตัดสินใจ  การด าเนินงาน  และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน      
/วิธีการท างาน  การจัดโครงสร้าง  และการสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอ้ือต่อการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ32 
 วันชัย โกลละสุต  กล่าวถึง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   เป็นการบริหารที่ทุกคน           
ในองค์กรหรือต่างองค์กรได้มีโอกาสจัดกระท าการงานตามเป้าหมาย   หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน              
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามประสงค์ที่ต้องการ ผู้น าในการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงต้องเป็น
บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี  มีทักษะในงานและความฉลาด   มีความสามารถในงานและ                            
การตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน   และมีความสามารถในบทบาท                   
ของตนเองอย่างดี   กระบวนการบริหารจึงจะบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการได้ด้วยดี33 
             เศรษฐภูมิ เถาชารี ได้ให้ความหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ                 
ของการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้อง                       
อย่างแข็งขันของบุคคลใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ไขปัญหา
ทางการบริหารที่ส าคัญซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ถือว่าผู้บริหาร               
แบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างแท้จริง34 
 สันติ  บุญภิรมย์  สรุปความหมาย  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการคิด  มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  และมีส่วนร่วมยินดีในผลงานความส าเร็จขององค์กรหรือในสมาชิก
ภายในองค์กร35 

                                                           

 32 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) 
เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก  http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id 
=2&content_id=156 
 

33
 วันชัย โกลละสุต,การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม

2559 เข้าถึงได้จาก  http://services.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=26&Itemid=1 
 34 เศรษฐภูมิ เถาชารี,การบริหาร การจัดการ.บทความอินดัสเตรียล เทคโนโลยี รีวิว 
Industrial technology review ปีที่ 21 ฉบับที่ 276 (พฤศจิกายน 2558),114 - 120. 
 35 สันติ  บุญภิรมย์,นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์,2552),61. 
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 วินัย  ดิสสงค์  ได้กล่าวถึงว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การที่เจ้ากิจการ
หรือผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้แก่  การวางแผน
การด าเนินการ  เสนอแนะข้อคิดเห็นในการตัดสินใจด าเนินการของผู้บริหาร  และยังเปิดโอกาส             
มีอิสระการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มที่จะตัดสินใจท างานด้วยตนเองตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์                
ที่ได้รับมอบหมายไว้36 
 ท านอง ภูเกิดพิมพ์ ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท างาน
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อ และความยึดมั่น                   
ของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย 
การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ( Teamwork)                         
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ
สถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา37 
 ชฎาภรณ์ สนิมคล้ า  ได้กล่าวถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคล                  
ในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่าง            
มีประสิทธิภาพและส าเร็จ  ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตามโดยขึ้นอยู่กับ
ความรู้   ความสามารถ  ประสบการณ์  ข้อจ ากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการด าเนิน           
การบริหารเป็นเกณฑ์38  
 ส าหรับนักวิชาการต่างประเทศได้เสนอความหมายและแนวคิดหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
          รอบบินส์ (Robbins) ให้ความหมายว่า  การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามีส่วนร่วมบทบาท            
ในกระบวนการท างานตัดสินใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา  การมีส่วนร่วมจะช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจ           
ในการท างานได้อย่ า ง เต็มที่   งานที่ ออกมาจะมีคุณภาพที่ ดีกว่ ามากกว่ าการออกค าสั่ ง                          
ของผู้บังคับบัญชา  ยิ่งกว่านั้นการมีส่วนร่วมจะช่วยให้การท างานเป็นกลุ่มประสบความส าเร็จ
ตลอดจนตรงตามวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กรด้วย39 

                                                           

 
36 วินัย  ดิสสงค์, การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา. 

(กรุงเทพ ฯ :  บริษัท ส านักพิมพ์ธารอักษร จ ากัด,2550) 
 

37
 ท านอง ภูเกิดพิมพ์,การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน (ออน์

ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 3 กันยายน 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com/blog/38703 
 

38
 ชฎาภรณ์ สนิมคล้ า,การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 

2560 เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/229204 
         

39
 Robbins,P.(1990).Organization thery : Structure desigs and  

application (New  Jersey : Prentice - Hall), 356. 
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          อากีริส  (Argyris)  กล่าวว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
ในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ร่วมกับผู้รับผิดชอบ  และร่วมมือในการพัฒนาองค์การ           
ที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การควรประกอบด้วยสาระส าคัญ
อย่างน้อย  3  ประการคือ  
          1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  สมาชิกขององค์การย่อมมีความผูกพัน             
กับองค์การที่ตนเองปฏิบัติ  งานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน                   
ขององค์การ  แม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็น  ก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การ 
          2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย  เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้ว  ยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก
และความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์การ  ท าให้สมาชิกทั้งองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน             
การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ  ซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ            
การยอมรับการสนับสนุน และผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
         3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดง
ความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน  จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์การ40

 

          ลิเคิร์ท (Likert) ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายและการตัดสินใจกระท าโดยกลุ่มผู้บริหารมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เต็มที่  การติดต่อสื่อสารไม่เพียงแต่จากบนลงล่าง (downward  communication)  และจากล่าง         
ขึ้นบน (upward communication)  แต่ยั งมีการติดต่อสื่อสารตามแนวนอน (horizontal 

communication)  ระหว่างเพ่ือนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน  ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผู้บริหารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึก
ว่าพวกเขามีความส าคัญ  ความเกี่ยวพันระหว่างผู้บริหารกับผู้ ใต้บังคับบัญชาจะเป็นอย่าง
ตรงไปตรงมาภายในบรรยากาศของความเป็นมิตรภาพ  องค์กรที่เป็นทางการและองค์กรที่ไม่ เป็น
ทางการจะเข้ากันได้เป็นอย่างดี41 

                                                           

 40 จันทรานี  สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3  
บุ๊ค พอยท์,2553),166-167. 
 

41
  Rensis Likert,New Patterns of Management (New York : Mcgraw - Hill  

Book Company Inc,1961),16. 
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          วรูมและเดซี่  (Vroom  and  Deci)  พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาว่า
เป็นปริมาณของอิทธิพลที่ปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เข้าร่วมในการตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมด้วยว่า
บุคคลจะได้รับความพึงพอใจ  จากการท างานที่มีประสิทธิภาพโดยตัวเอง  บุคคลจะพัฒนา                  
ความผูกพันที่มีต่องานและจะสามารถท างานได้ดี  ตลอดจนเมื่อเห็นได้ชัดว่า ตนเองสามารถ             
ขยายเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง  
(Self - control or self - regulation) มิใช่ควบคุมโดยองค์กร (organization control)42 
 เฮาส์  (House)  ได้บรรยายลักษณะของผู้น าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วม              
ในการบริหารไว้ว่าเป็นคุณลักษณะของผู้น าที่มีลักษณะทักษะการบริหาร  ที่เน้นไปทางการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร  การแบ่งปันอ านาจ  และการแบ่งปันอิทธิพล  ภายในองค์การต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
พฤติกรรมผู้น าในลักษณะนี้จะปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะที่มีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกันและ
ยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้อิทธิพลต่อการกระท าและการตัดสินใจของตน43 
          ยูคล์  (Yukl) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นลักษณะการบริหารงานที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ             
มีอิสระในการท างาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น44 
          ไบรย์แมน  (Bryman)  ได้เสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่จะส่งผลต่อทัศนคติ
การปฏิบัติงานและการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาไว้  4  ประการ  คือ  1)  บรรยากาศของการ               
มีส่วนร่วม ควรจะต้องท าให้แนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจนยิ่ งขึ้น  และบรรยากาศ                  
จะมีลักษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า  2)  จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเลือกเป้าหมายที่
เขาเห็นคุณค่า  ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรเพ่ิมเป้าหมายส่วนบุคคล  ( individual  goal)  กับเป้าหมาย
องค์การ  (organization  goal)  ให้เท่าเทียมกัน  3)  ผู้มีส่วนร่วมจะเพ่ิมการควบคุมงานมากขึ้น               

                                                           

 
42Victor H. Voom. and Edward L.Deci, Management  and Motivation      

(New York : Penguin Book Ltd,1970),16.   
 

43
 Robert J.House, Managerial Process and Organization  Behavior (New 

York : Scott,Foresman and Company, 1976), 215. 
 

44
 Gray  A.Yukl, Ledership  in Organization  (New York : Prentice - 

Hall,1981),208 - 209. 
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ถ้ามีแรงจูงใจและความเป็นอิสระเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเพียรพยายามในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 4) เมื่อบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี  ego - involved45 
           ซัชคิน (Sashkin)  ได้ให้ความหมาย การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการท างาน          
ที่ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมวางแผน  การด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยตนเอง  โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนิน งานดังนี้          
1) การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (participation  in  goal setting)  2) การมีส่วนร่วม           
ในการตัดสินใจ  (participation  in  decision  making) 3)  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
(participation  in  problem  solving)  4)  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  (participation  in  
change)46 
 โรเบิร์ตและไอวิง (Robert & Irving)  ได้สรุปแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า              
เป็นเรื่องที่ผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  เป็นการมีส่วนร่วมขององค์การหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเข้าไปมีบทบาทโดยตรงหรือเป็นทางการ  ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์ช่วยผลักดันให้
เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ ใต้บังคับบัญชา  แต่ในกรณีที่การเข้ามามีส่วนร่วม                 
ของบุคคลากรเป็นไปโดยทางอ้อมและไม่เป็นทางการ  การมีส่วนร่วมอาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้                
จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นไปในทิศทางเกี่ยวกับ                  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ซึ่งผู้บริหารจะมีอ านาจในการตัดสินใจ  เมื่อเวลาต้องการประสานงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่และวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้  
ผู้บริหารจะมีบทบาทให้องค์การประสบความส าเร็จ  โดยผ่านผู้ ใต้บังคับบัญชารวมทั้งดูแล
ผลประโยชน์ในองค์การด้วย  ซึ่งสรุปได้ว่า ผลประโยชน์นี้เองที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความปรารถนา               
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ47 
          สวอนเบิร์ก  (Swanburg)  ได้เสนอแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร               
ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
          1. การไว้วางใจกัน  (trust)  การไว้วางใจกันเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์  เรียบร้อย  หากได้รับ              

                                                           

 
45

 A. Bryman, Ledership  and Organization  (London : Rout edge & Keg 
an Paul,1986),139. 
 

46Marshall  Sashkin, A manager's  guide to participative  management  
(New - York : AMA  Membership Publication  Division,1982),110 - 113. 
 

47Robert  James and  Irving Paul, Leadership and organization (New  York 
: McGraw - Hill,1961), 1. 
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การยอมรับไว้วางใจจากผู้บริหาร  ช่วงเวลาให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารควรจะได้รับการ
ควบคุมจากผู้บริหาร ภาระงานทั้งหมดหรือการตัดสินใจ  ผู้บริหารจะให้โอกาสเท่าที่จะเป็นไปได้  
ผู้บริหารที่ให้อ านาจและให้ความไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงาน  จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและ
ข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน  แนวคิดพ้ืนฐานที่ทุกคนมีความไว้วางใจ ( trust)  คือ  ผู้ปฏิบัติงาน           
ทุกคนย่อมรู้จักงานของตนดีกว่าใคร ๆ ทุกคนสามารถที่จะยอมรับความรับผิดชอบในการบริหารงาน  
ถ้าความรับผิดชอบจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม  และสติปัญญา                  
ความเฉลียวฉลาด  และความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ในบุคลากรทุกระดับในองค์การ 
          2. ความผูกพันที่จะปฏิบัติ   (commitment)   บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงานต้องการความผูกพันที่จะปฏิบัติ  ผู้บริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ
ฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร  
ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน  จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร  
อุตสาหะ  ผลผลิตในการท างานมีมากข้ึน  จะเห็นได้ว่าภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  จะท าให้เกิด
ความผูกพันที่จะปฏิบัติโดยไม่ท าให้เกิดโทษ 
          3. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  (goals  and  objectives)  ความขัดแย้ง
เป็นความต้องการหลัก  หรือเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้เมื่อมนุษย์มีการท างานร่วมกัน  ดังนั้นการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน  รวมถึง  การร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การ  ย่อมจะขจัดความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน  มีการท างานที่มีทิศทางเดียวกัน                   
มีความรับผิดชอบร่วมกัน  ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  การตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยและอย่างมีเหตุผล  สามารถที่จะร่วมกันตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์โดยการร่วมกันประชุมปรึกษา  (conference)  การประชุมปรึกษาจะเป็นการท้าทาย
ความสามารถของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  สร้างความชัดเจนท าให้มีความเห็นสอดคล้อง กัน              
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
          4. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน  (autonomy)  เป็นภาวะที่มีความเป็น
อิสระต่อความรับผิดชอบในการท างาน  ความมีอ านาจหน้าที่  และความสามารถในการรายงาน
ส าหรับงานของแต่ละบุคคล  ผู้ปฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
ในการตัดสินใจในงานของตนเอง  ซึ่งท าให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่              
เต็มความรับผิดชอบที่ตนได้รับ48 

                                                           

 
48 Russell C.Swansburg, Management and Leadership for Nurse 

Managers,2nded.  (Boston : Jones  and  Bartlett  Publishers,1996),391 - 393. 
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 สรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ  ประเมินผล  แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานให้บรรลุ           
ตามเป้าหมายที่ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดความส าเร็จและเป็นประโยชน์แก่องค์กรมากท่ีสุด 
  

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

          การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของการจัดการศึกษาที่มีบุคลากรหลาย
ท่านได้กล่าวไว้มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในสถานศึกษา  ซึ่ง  อุทัย  บุญประเสริฐ  กล่าวไว้ดังนี้คือ 
          1. เป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ครู เจ้าหน้าที่และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของโรงเรียน 
          2. ขวัญและก าลังใจของครูดีข้ึน 
         3. เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอนในโรงเรียน 
          4. สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น าใหม่ ๆ ในทุกระดับ 
         5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อสื่อสาร 
          6. สร้างความยืดหยุ่นในการท างาน  ท าให้เกิดการริเริ่มจัดท าโครงการใหม่ๆ เพ่ือให้ตรง
กับความต้องการกับผู้เรียนมากที่สุด 
          7. การที่ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางที่จะต้องใช้
งบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสูด 
          8. เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา 
         9. ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิในการบริหารและจัดการศึกษา 
          10. การบริหารและการตัดสินใจท าด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
          11. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการ
ใหม่ๆ49 
          การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ  เพ่ือให้งานส าเร็จ                   
มีประสิทธิภาพในองค์การ  ซึ่ง  จันทรานี  สงวนนาม  ได้กล่าวถึง  ประโยชน์ของการบริหารแบบ               
มีส่วนร่วมไว้  ดังนี้ 

                                                           

 
49

 อุทัย  บุญประเสริฐ, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546) ,26 - 31. 
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          1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 
          2. ลดความขัดแย้งในการท างานและเพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
          3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
          4. ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี  ทุกคนมีงานท า 
          5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
          6. ลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 
          7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
          8. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ50 
       ประสาร  พรหมณา  ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เกิดปะโยชน์ไว้ดังนี้ 
          1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด  ท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายซ่ึงดี               
กว่าการคิดและตัดสินใจเพียงคนเดียว 
          2. การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากข้ึน 
          3. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์                
ในการท างานร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
          4. การมีส่วนร่วมท าให้การตัดสินใจมีคุณภาพและท าให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นด้วย51 
        เศรษฐภูมิ เถาชารี ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส าคัญ

ดังต่อไปนี้คือ 

          1. ก่อให้เกิดความรู้รักสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับภายใน
องค์กร 
           2. ช่วยลดความขัดแย้งในการท างานเพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
           3. สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีท าให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดีมีการกระจายงานอย่าง
เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ 
          4. เป็นการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์กรเนื่องจากเป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้น
รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

                                                           

 
50

 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3 
บุ๊ค พอยท์,2553),71. 
 51ประสาร  พรหมณา, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2558,เข้าถึงได้จาก  http://trang.nfe.go.th/alltis16/UserFiles/Pdf/wijaiman.pdf 
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          5. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
          6. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องท าให้
เกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลายท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดคนเดียว 
          7. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือท าให้เกิดการต่อต้านน้อยลงในขณะ              
เดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น 
          8. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารท่ีดีกว่าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ในการ                    
ท างานร่วมกันตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
         9. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการ
ท างานร่วมกันเกิดความมีน้ าใจและความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 
        10. การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นการตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น52 
 สัมฤทธิ์  กางเพ็ง  ได้กล่าวถึงความส าคัญของประโยชน์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้              
5 ประการ  ได้แก่ 
 1. การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการระดมแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ท าให้เกิดความเห็นความแตกต่างท่ีหลากหลาย  ท าให้การปฏิบัติงานท าลงมือท าได้จริง
มากกว่าจากการคิดแค่บุคคลคนเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีผลดีต่อทางจิตวิทยา  คือ  ท าให้มีผู้ต่อต้านน้อยลงใน
ขณะเดียวกันจะท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการท่ีผู้บริหารสามารถน ามาทดสอบ  
สิ่งท่ีตนเองรู้ตรงกับสิ่งท่ีผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทราบหรือไม่ 
 3. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้การสื่อสารท่ีดี  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน  ตลอดจนเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีให้กับองค์การ 
 4. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ ใ ต้บังคับบัญชามีโอกาสได้แสดง
ความสามารถและทักษะ ความคิดในการท างานร่วมกัน  เกิดความมีน้ าใจ  และความผูกพัน                 
แก่องค์การของตนเองมากขึ้น 
 5. การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น  การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและ
ส่งเสริมงานให้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ในระดับท่ีดียิ่งขึ้น  ตลอดจนผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ                     
ในด าเนินงานมากขึ้น53 

                                                           

 
52

 เศรษฐภูมิ เถาชารี,การบริหาร การจัดการ.บทความอินดัสเตรียล เทคโนโลยี รีวิว 
Industrial technology review ปีที่ 21 ฉบับที่ 276 (พฤศจิกายน 2558),114 - 120. 
 

53
 สัมฤทธิ์  กางเพ็ง, "รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา," วารสารวิชาการ            

กรมวิชาการ 5,4 (เมษายน 2549), 9. 
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 ชฎาภรณ์ สนิมคล้ า  กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นเหตุผล             
ที่จ าเป็นต่อการบริหารหรือการจัดการองค์กร  คือ 
 1) ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง 
           2) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและ
เกิดการยอมรับได้ 
          3) เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุผล
วิวัฒนาการเพ่ือความคิด (การเปิดกว้าง) การระดมความคิด  (ระดมสมอง)  ซึ่งน าไปสู่การตัดสิ นใจ
ได้54 
 ดุสิต สาลี   ได้กล่าวถึงผลดีหรือประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ไว้ดังนี้ 
          1. เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพก าลังจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พลังความคิด 
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นต้น 
          2. เป็นการสร้างบรรยากาศและพัฒนาประชาธิปไตยในการท างาน 
          3. ช่วยให้ลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน เพราะเกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกันมีส่วนช่วยให้ประสานงานกันดี 
          4. การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี เพราะจะมี 
ความรับผิดชอบ 
          5. ผลงานที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากร เพราะทุกคนมีส่วนร่วม              
ในความส าเร็จของงาน 
          6. ช่วยให้การท างานส าเร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะมีการแบ่งหน้าที่กันท า  
 7. สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ55 
 ไลเคอร์ท  (Likert)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมความส าคัญไว้ 8  ข้อ
ดังนี้ 
 1.  ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อแนะน า ในการถกเถียงปัญหาต่างๆ ได้ 

                                                           

 
54

 ชฎาภรณ์ สนิมคล้ า,การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม2560 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/229204 
 

55 ดุสิต สาลี,การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2560 เข้าถึง
ได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/259345    
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 2. เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามี             
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์การ  เกิดแรงกระตุ้นเกื้อกูลต่อ
องค์การ เพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้ระบบการสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัวโดย 
เป็นไปอย่างอิสระในทิศทางเดียวกัน  มีการสื่อสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 4. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการสื่อสารโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยอย่าง           
กว้างขวางเก่ียวกับเป้าหมายขององค์การ การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ 
 5. เป็นการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมยอมรับในการปฏิบัติงานในทุกกลุ่ม ทุกระดับของ            
องค์การ 
 6. เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือให้        
งานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง 
 7. มีการกระจายงานไปยังหมู่กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสามารถควบคุมกันเองได้ และสามารถแก้ไข
ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้  หลีกเลี่ยงการต าหนิและดุว่ากล่าวได้ 
 8. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญของการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจะส่งเข้า
สู่การอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน56 
  สวอนเบิร์ก  (Swansburg)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
          1) ความไว้วางใจกันสูง  และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
          2) เป็นการให้ความส าคัญของต าแหน่งงานทุกงาน  และทุกคนมีความเสมอภาคกัน 
          3) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบมากเพ่ิมข้ึน 
          4) ลดความสับสนความต้องการในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดย           
การปรับปรุงการติดต่อสื่อสารที่ดีข้ึน 
          5) การก ากับดูแลด้วยตนเอง เพ่ิมบทบาทขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้วินิจฉัย และ         
แก้ปัญหาให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และเป็นการพัฒนาอาชีพ 
          6) มีความอิสระในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
          7) ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
          8) เพ่ิมประสิทธิภาพในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
          9) การท างานเป็นทีม  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมมือและเป็นอิสระเพ่ิมแรงจูงใจที่เพ่ิมขึ้น
และความคิดริเริ่มในการท างาน 

                                                           

 56Rensis  Likert, The  Human  Organization (New  York : McGraw - Hill 
Book, Co,1961), 21.  
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          10) ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารในองค์กร  ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจองค์กร 
          11) ลดการขาดงาน 
 12) ประสิทธิภาพและผลผลิตเพ่ิมขึ้น  รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพ่ิมการเรียนรู้   
ในงานให้สูงขึ้น 
          13) เพ่ิมขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างาน  เพ่ิมความกระตือรือร้นในการเข้ามา                 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงาน 
          14) ได้รับความคิดใหม่ๆ ส าหรับการตัดสินใจ  การจัดการและการแก้ปัญหา 
          15)  แสดงให้เห็นถึงผู้น าที่มีศักยภาพ 
          16)  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้บริหารคือต้องการให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ 
          17) การลดลงของผลประกอบการ และสร้างความมั่นคงในงานเพ่ิมข้ึน 
          18) เพ่ิมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร จากการที่มีทัศนคติต่อองค์กรในทางท่ีดีขึ้น 
          19) การท างานล่วงเวลาน้อยลง 
          20) ต้นทุนในการบริหารลดลง 
          21) เป็นการส่งเสริมทักษะ และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ค้นพบความสามารถพิเศษของ                  
ของตนเองซึ่งน ามาปรับปรุงในการใช้งานที่ดีขึ้น 
          22) ความพึงพอใจในการท างานที่เพ่ิมขึ้น   
          23)  เกิดความรู้สึกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพราะว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วย
ให้เพ่ิมความขีดสามารถของแต่ละบุคคล  เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ  การปรับตัว
และการพัฒนาไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นของความเป็นเลิศ57 

 แอนโทนี (Anthony) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งสรุปได้ไว้
ทั้งหมด 8  ข้อดังนี้ 
 1. ช่วยให้เกิดความพร้อมเพียงต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งธรรมชาติแล้วมนุษย์
ต้องมีการต่อต้านกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง  เพราะการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ไม่ชินในการปรับตัว              
แต่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกคนมีส่วนในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมด าเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนั้นถ้าองค์การใดจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง  บุคลากรในองค์การก็สามารถยอมรับ          
การเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าองค์การที่ไม่ได้บริหารงานในลักษณะนี้ 
 2. ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น
ขึ้น  เพราะการบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต่าง ๆ กล้าแสดงเปิดเผยความไม่พอใจ

                                                           

 
57Russell C.Swansburg, Management and Leadership for Nurse 

Managers,2nded.  (Boston : Jones  and  Bartlett  Publishers,1996), 399. 
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ต่าง ๆ ออกมาท าให้ความไม่พอใจต่าง ๆ น าเข้าสู่กระบวนการเพ่ือน าไปแก้ปัญหาส่งผลให้
ความสัมพันธ์ในองค์การดีขึ้น  และลดความสูญเสียต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอันเนื่องมาจากการ           
ขาดงาน  การลาหยุดและท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 3. ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพันกับองค์การมากขึ้น  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ภายในองค์การ  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา           
เกิดความเชื่อมั่นและนับถือตนเองเห็นคุณค่าต่อองค์การ  ผลงานต่างๆ ขององค์การมาจากความ
ร่วมมือของทุกคนในองค์การก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การได้ 
 4. ท าให้เกิดความไว้วางใจต่อการบริหารงานมากขึ้น   เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วม
ตัดสินใจกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเข้าใจเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารมากยิ่งขึ้น  
และการบริหารงานที่มีส่วนร่วมจะช่วยให้ทุกฝ่ายมีความเคารพกันและกันมากขึ้น  ขณะท างานและ
เกิดเจอปัญหาขึ้น  จ าท าให้ต่างฝ่ายก็มีความรู้สึกไว้วางใจกันมากขึ้น  จะท าให้การแก้ปัญหาด าเนินได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 5. ท าให้การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาง่ายขึ้น  เนื่องการบริหารแบบมีส่ วนร่วมท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เกิดความผูกพันกับองค์การ  และเกิดความ
ไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชามากขึ้น  ส่งผลให้สามารถลดจ านวนผู้บังคับบัญชาลงได้  เนื่องจากไม่ต้อง
เกิดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและการมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น  รวมทั้งช่วย                
ให้ยอมรับข้อตกลงในอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาได้มากข้ึน 
 6. ช่วยให้การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพที่ดีข้ึน  เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการ
คิดในเรื่องเดียวกันท าให้งานมีความรอบคอบยิ่งขึ้น  และการที่ผู้ใต้บังคับบัญชามาช่วยตัดสินใจท าให้
ได้ข้อมูลมากขึ้น 
 7. ท าให้การติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น  เพราะปกติ             
การบริหารในองค์การจะสื่อสารจากผู้บั งคับบัญชาไปสู่ ผู้ ใต้บั งคับบัญชามากกว่าสื่อสาร                          
จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ผู้บังคับบัญชา  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นช่องทางให้เกิดการสื่อสารได้ดี
ขึ้น 
 8. ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  การบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานได้ตรงกันและมีการด าเนินงานตามทิศทางไปในทาง
เดียวกัน  ท าให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึน58 

                                                           

 
58 William P. Anthony, Particippative  management (Massachusetts : 

Addition - Wesley.,1978), 3. 



  

 

28 

หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีระบบการบริหาร  4  ระบบ  (system  4) 
            ลิเคิร์ต  (Likert)  ได้เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน  4  รูปแบบและ
เรียกว่า  การบริหาร  4  ระบบ  (System  4)  ประกอบด้วย          
 1. ระบบที่  1  :  เผด็จการ  (system  1  :  exploitative  authoritative) 
          ระบบการบริหารแบบนี้  ผู้บริหารจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูงมาก  โดยให้              
ความไว้วางใจต่อผู้ร่วมงานน้อย  การตัดสินใจจะมาจากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น  การติดต่อสื่อสารจะ
สั่งเบื้องบนหน่วยเหนือลงมา  การจูงใจให้ท างานจะบีบบังคับหรือสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นให้เกิด
ความเกรงใจกลัว  ความสัมพันธ์โดยส่วนตัวจะมีน้อย  และลักษณะการท างานมักจะท าตาม
ความสามารถส่วนบุคคลเป็นรายคน  เป้าหมายต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะค าสั่งจากผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การเท่านั้น 
          2. ระบบที่  2 :  เผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2 :  benevolent  authoritative) 
                ระบบการบริหารแบบนี้  ผู้บริหารจะแสดงออกถึงท่าทีที่ไว้วางใจต่อผู้ร่วมงานมีวิธีการจูง
ใจผู้ร่วมงานโดยรางวัล  แต่บางครั้งมีการบังคับ  ยอมให้มีการสื่อสารจากผู้ร่วมงานไปสู่ผู้บริหารบ้าง  
บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผู้บริหารขอความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็นจากผู้ร่วม งาน                 
แต่จริงๆ แล้วนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ขององค์การจะถูกก าหนดโดยผู้บริหารเท่านั้นซึ่งผู้บริหาร
อาจให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง  แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้ 
          3. ระบบที่  3  :  การปรึกษาหารือ  (system  3 : consultative)   
          ระบบการบริหารแบบนี้   ผู้บริหารจะยอมรับความสามารถของผู้ ร่วมงานมาก                         
มีความไว้วางใจและยอมให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ  โดยการขอค าปรึกษาหารือหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบเป็นแนวทาง  มีการจูงใจในลักษณะของการให้รางวัลเป็นส่วนใหญ่             
การติดต่อสื่อสารเป็นแบบ  2  ทางโดยสมบูรณ์  ผู้บริหารจะเป็นฝ่ายวางนโยบายขององค์การอย่าง
กว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน  ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะใกล้ชิดสนิทสนมกันได้ทั้งผู้บริหาร
และผู้ร่วมงาน  แต่การตัดสินใจในเรื่องส าคัญยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่ 
          4. ระบบที่  4 :  กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม  (system  4 : participative  group) 
          ระบบบริหารแบบนี้   ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้ร่วมงานมาก                   
มีการกระจายการตัดสินใจ  สั่งการไปทั้งองค์การ  การติดต่อสื่อสาร นอกจากจะเป็นสองทางแล้ว                
ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วย  การจูงใจมักอยู่ที่เป้าหมายและการพัฒนาองค์การ
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ความสัมพันธ์โดยส่วนตัวเป็นอย่างฉันท์มิตรระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน  โดยทุกฝ่ายต่างมุ่ง                    
ที่จะสนับสนุนความพยามยามที่จะให้เป้าหมายขององค์การสัมฤทธิ์ผลตามท่ีก าหนดไว้59 
 
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland's achievement  motivation 
theory) 
 แมคเคลแลนด์ (McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ  ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม                       
ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าคนเรามีความต้อการอยู่ 3 ประการ  คือ 
 1. การต้องการความส าเร็จ (need  for  achievement)  เป็นความต้องการที่ปรารถนา
จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความส าเร็จลุลวงได้ดี  มีความพยามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ                   
จะรู้สึกภูมิใจเมื่อประสบความส าเร็จ  เมื่อประสบความไม่ส าเร็จจะมีความวิตกกังวล 
 2. การต้องการความร่วมมือ (need for affiliation)  เป็นความต้องการการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม และมีสัมพันธภาพที่ดีและอบอุ่น 
 3. การต้องการพลังอ านาจ  (need  for  power)  ซึ่งหมายถึง  ต้องการรับผิดชอบ                        
คนอ่ืน ต้องการควบคุมและมีอ านาจและบทลงโทษแก่ผู้อื่นได้ 

 เดวิด แมคเคลแลนด์ (David  McClelland)  ได้สรุปสาระส าคัญอีกประการ              

ของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การท างานให้ประสบผลส าเร็จต้องมีผลักดันแรงจูงใจในด้าน             

ความต้องการผลส าเร็จอยู่ในระดับสูง  หรือจะหมายถึงความส าเร็จในการท างาน60 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 59 Rensis  Likert, The  Human  Organization (New : Mcgraw - Hill Book  
Company Inc,1976),16 - 24.  
 

60
 David  C. McClelland, The Achievind Society  (New  York : Van 

Nostrand, 1961),100 - 120. 
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คุณภาพชีวิตการท างาน 

 

ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานได้มี  นักวิชาการ นักคิด  นักทฤษฎี ให้ความหมาย
หรือค านิยามของคุณภาพชีวิตการท างานอย่างสนใจไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
          ผจญ  เฉลิมสาร  ได้กล่าวถึง  คุณภาพชีวิตการท างาน  (Quality of Working Life)  
เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) นั่นเอง  แนวความคิด
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตได้ก าเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม  หากกล่าวถึงความหมาย             
ของค าว่าคุณภาพชีวิตการท างานแล้ว  เราจะพบว่า  มีผู้รู้  นักวิชาการ  หรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้
ความหมาย  หรือค านิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็นคือ 
           1. เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีจะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างาน
สูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญขององค์การ          
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือ หมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหาร
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานที่ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือก่อให้ เกิด               
การปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้น าเอา
สติปัญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืน ๆ มาใช้ ในการท างานย่อมท าให้พนักงานหรือ
ก าลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรม
ภายในกลุ่มและองค์การขึ้น เช่น การขาดงานลดลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับ
วินัยผ่อนคลายลง ความคับข้องใจลดลง เป็นต้น 
          2. คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายทั้งทางกว้างและทางแคบ ซึ่งได้ท าการรวบรวม          
ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
           2.1 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่กว้าง หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตการท างาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์
และบริการ ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจและ      
ความพึงพอใจส าหรับคนงาน 
           2.2 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบ คือ ผลที่มีต่อคนงานซึ่ง
หมายถึง การปรับปรุงในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้รับการ พิจารณา
เป็นพิเศษส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการ
ของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างาน
ของเขาด้วย 
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           2.3 คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมที่ หมายถึง การค านึงถึงความเป็นมนุษย์           
ในการท างาน(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งใช้ ค าว่า 
การปรับปรุงสภาพการท างาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคม นิยมใช้ค า
ว่า การคุ้มครองแรงงาน (Workers' Protection) กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือใน ญี่ปุ่นใช้ค าว่า
สภาพแวดล้อมการท างาน (Working Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน
(Democratization of the Workplace) คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ
แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น           
ในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งขององค์การและปัจเจกบุคคล61 
 บุญแสง  ชีระภากร  ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  ความรู้สึก            
พึงพอใจที่แตกต่างกันไปตามมิติการรับรู้ของแต่ละบุคคล  เพราะต่างมีพ้ืนฐาน ภูมิหลังลักษณะอ่ืน ๆ 
ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว  บางคนอาจสนใจที่เนื้อหางาน  บางคนสนใจสภาพแวดล้อมและค่าตอบแทน  
บางคนเน้นในเรื่องความก้าวหน้าในอนาคตและลักษณะอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันออกไปมากมาย62 
          ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต และคนอ่ืน ๆ ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน  สวัสดิการ  บทบาทหน้าที่ในการท างาน  ความพึงพอใจในชีวิต  
โอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงาน  การพัฒนาและให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์
จะส่งผลต่อกระบวนการผลิต63 
 วิทยา อินทร์สอน ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) 
หมายถึง ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
การบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานและ  
ชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม64 

                                                           

 
61 ผจญ เฉลิมสาร, คุณภาพชีวิตการท างาน เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2559.เข้าถึงได้จาก

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=12168&Key=news_research 
 62 บุญแสง  ชีระภากร,การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน  จลุสารพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
25,1 (มกราคม - มีนาคม  2553), 6.   
 63 ศิรินันท์   กิตติสุขสถิต  และคนอื่น ๆ, คุณภาพชวีิต  การท างาน และความสุข (พิมพ์ครั้งที่ 
1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรดาเพรส, 2556), 25.  
 64 วิทยา  อินทร์สอน,  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการท างานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม(ออน์ไลน์)เข้าถึงเมือ่12 ธันวาคม 2559,เข้าถึงได้จาก  http://www.thailandindustry.com 
/onlinemag/view2.php?id=773&section=18&issues =74 
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 วชิรวัชร  งามละม่อม สรุปคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายความว่า การท างาน            
ของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ท างานซึ่งมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกชอบในงานที่ท า สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ท างาน งานที่ท้าทายการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานเพ่ือนร่วมงานที่ดี ผลตอบแทนต่างๆ 
ที่ได้รับไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติงานถ้าคุณภาพชีวิต
การท างานที่ดี ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขใจในงานที่ท ามีก าลังใจในการท างาน และมีความพึงพอใจในงาน
ที่ท า ผลงานที่ออกมาจะส่งเสริมให้ผลผลิตและการบริหารที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ65 
 ส าราญ หนูศรีคง ได้รวบรวมค านิยาม และความหมายคุณภาพชีวิต คือ เป็น                  
การสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยผ่าน           
การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญขององค์การ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือ หมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากร
มนุษย์ โดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานที่ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผล               
ขององค์การ ทั้ งนี้ เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้  ปฏิบัติงานทุกระดับได้น าเอาสติปัญญา                  
ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืน ๆ มาใช้  ในการท างานย่อมท าให้พนักงานหรือก าลัง
แรงงานได้รับความ พึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรม
ภายในกลุ่มและองค์การขึ้น66 
 หลุยส์  (Louis)  ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน   คือ  การจัดการชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการท างานอย่างมีความสามารถให้เกิดความสมดุลในการท างาน ซึ่งองค์การควรจะมีทีมงาน
ในการท างานและให้ความสนใจกับคุณภาพชีวิตการท างาน67 
 คาสซิโอ (Cascio)  กล่าวถึงความหมายคุณภาพชีวิตว่ามี 2 ประการ ประการแรก สภาพ
สิ่งแวดล้อมและการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น  การเพ่ิมพูนเนื้อหา ( job enrichment)          
มีประชาธิปไตยในการจัดการของลูกจ้างมีส่วนร่วม (employee Involvement)  สภาพแวดล้อม            
ที่  ท างานที่ปลอดภัย (safe working conditions) ประการที่สอง ความปลอดภัย                             

                                                           

 65วชิรวัชร  งามละม่อม, แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน (ออน์ไลน์)เข้าถึงเมื่อ 
13 ธันวาคม 2559,เข้าถึงได้จาก http://learningofpublic.blogspot.com/2015/09/blog-
post_93.html 

 
66ส าราญ หนูศรีคง , การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ คุณภาพชีวิตการท างาน  

(ออน์ไลน์)เข้าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2560,เข้าถึงได้จากhttps://www.gotoknow.org/posts/327572 
 

67R.N. Louis, Participation Productivity and Quality of Work Life.  
(London : Prentice - Hall,1998), 6. 

https://www.gotoknow.org/user/samransri/profile
https://www.gotoknow.org/user/samransri/profile
https://www.gotoknow.org/blog/samransri
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การมีมนษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบุคคล ฝ่ายบ ริหารและการพัฒนาในการด าเนินชีวิต                     
ซึ่งเป็นคุณภาพชีวิตการท างานตามความเข้าใจของบุคคลในองค์การ68   
          วอลตัน (Walton)  ได้กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  เป็นลักษณะการท างาน                
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาต่าง ๆ ของมนุษย์ ( human needs  and  
aspirations) ซึ่งมีองค์ประกอบ  8 ประการ  คือ  การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม    
สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  การพัฒนาความสามารถของมนุษย์  ความเจริญเติบโต
และสวัสดิการ  การบูรณาการทางสังคม  ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  
และความเก่ียวข้องสัมพันธ์ทางสังคม69 
          เกสท์  (Guest)  ได้กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายทั่ว ๆ ไป  หมายถึง  
ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวกับทุกมิติของการท างาน  ซึ่งประกอบด้วย  รางวัลและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ     ความมั่นคง  สภาพแวดล้อมในการท างาน  ความสัมพันธ์กับองค์การและความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล  และคุณค่าภายในชีวิตของบุคคล  ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในความหมาย                         
ที่เฉพาะเจาะจง  หมายถึง   กระบวนการ (process)  ที่องค์การพยายามให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดง
ความสามารถที่แฝงอยู่ภายในตนเอง  โดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิต                
การท างานของพวกเขา70 

         สโครแวน  (Skrovan)  กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  กระบวนการ
ด าเนินงานขององค์การที่สามารถท าให้สมาชิกทุกระดับในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ที่จะเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  หรือวิธี การปฏิบัติงานและการเพ่ิมผลผลิต              
ตามแนวคิดของเขาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีจุดมุ่งหมาย  2  เรื่อง  คือ  การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการผลิตขององค์การ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน71 

 องค์การยูเนสโก (UNESCO)  ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างาน ความต้องการเป็นอยู่
ในสังคม และความพึงพอใจในส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และได้นิยามโครงการเพ่ือพัฒนา

                                                           

 
68

  F.Wayne Cascio, Managing Human Resources : Productivity Quality of 
Work Life Profits 7thed. (New york : McGraw - Hill,2006), 20. 
 

69 Richard E.Walton , Quality  of  work life In  Mirza  S.Saiyadain (Eds.), 
Human Resources  Management (New  Delhi : McGraw - Hill offices,2009), 396 - 397.  
 

70 Robert H. Guest, Quality of work life - learning from Tarrytown 
Harvard Business Review 57,4 (July - August 1979), 76 - 77.  
 

71 Daniel J.Skrovan, Quality of work life : Perspectives for Business and 
the Pubiic Sector (Massachusetts : Addison - Wesley Publishing Company,1983),1 - 6.  
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คุณภาพชีวิตว่า เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนและชุมชนได้รับความรู้ 
ค่านิยม เจตคติและมีทักษะที่จ าเป็นในกลุ่มเป้าหมายน ามาปรับปรุงชีวิตทั้ งในลักษณะบุคคลและ
สมาชิกในชุมชน72 
          เดสเลอร์  (Dessler)  ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า  เป็นการที่
พนักงานได้รับการตอบสนองความต้องการที่ส าคัญส่วนบุคคลในการท างานของตนจนเกิดความพึง
พอใจในระดับหนึ่ง73 
 คัมมิ่งและวอร์เลย์ (Cummings & Worley)  ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า การท างาน
มีสองความหมาย  ประการแรกคือ การติดต่อสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อการท างาน  การมีส่วนร่วม         
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานจะต้องมีความพึงพอใจในงานและมีสุขภาพจิตที่ดี  แต่ละบุคคล     
จะไปได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน  ประการสองคือ การด าเนินการที่องค์การน ามาใช้บริหาร
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  เช่น การน าระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและ
แรงงานมาใช้ให้สัมพันธ์กันในองค์การ74 
 แคสซิโก  (Cascigo)  ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน  ว่า  สภาพการท างาน
และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น ภาระหน้าที่การท างานที่เพ่ิมขึ้น  การจัดการงาน
อย่างแบบประชาธิปไตย  การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท างาน  และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม75 
          เ ช อ ร์ เ ม อ ร์ ฮ อ ร์ น   ( Schermerhorn)   ก ล่ า ว ว่ า   คุ ณภ าพชี วิ ต ก า รท า ง า น                           
คือ  ประสบการณ์เก่ียวกับคุณภาพท้ังหมดที่บุคคลพบในสถานที่ท างาน  อันแสดงออกอย่างแท้จริงถึง
ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน76 
 โรบินสัน (Robinson)  ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  การบริหาร
กระบวนการที่องค์การได้จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของพนักงาน  จากการพัฒนา

                                                           

 
72 UNESCO. Quality of Life : An Orientation to Population Education. 

(Bangkok : UNESCO,1993), 40.  
 73 Gary Dessler, Human Resources Management,5thed. (London : 
Preentice - Hall International,1991), 4.  
 

74
  T.G.Cummings, & C.G.Worley, Organization Development and Change 

(6thed. Ohio : International Thomas,1997), 302 - 303.  
 

75
  W.F. Cascigo, Manage Human Resources : Productivity, Quality of 

Work Life, Profits. (New York : McGraw - Hill,1995), 20.   
 

76 John R.Schermerhorn, Management,5thed. (New York : John Wiley & 
Sons,1996), 5. 
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กระบวนการต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อสิ่งที่กระทบกับการท างาน
และคุณภาพชีวิตในการท างาน  เปรียบเหมือนแนวคิดที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จ  ความเจริญและการมีส่วนร่วม
ด้วย77 
 สรุป  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง  สภาพการท างานและการปฏิบัติงานที่ได้รับ            
ผลค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  การท างานที่มีความมั่นคงปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้า
ในการท างานเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์  ให้เกิดความพึงพอใจและการท างาน            
อย่างความสุข 
 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 

          สโครแวน (Skrovan)  ได้กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการท างานมีองค์ประกอบ   3  ประการ
ดังนี้ 
          1. การพัฒนา (development) ใน 2 ด้าน  คือ ในด้านกระบวนการหรือการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี  และในด้านการพัฒนาบุคคลด้วย  การพัฒนานี้
มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการประชาธิปไตยและแนวคิดเรื่องสิทธิของปัจเจกบุคคล 
          2. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (dignity)  คือ  การที่พนักงานได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา  พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และเม่ือพวกเขาได้รับความพึงพอใจจากการได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับ
ในความสามารถ  สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการท าให้องค์การได้รับ
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
          3. การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  (daily  practice)  คือ  แนวทางส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน  เช่น  ความไว้วางใจ  การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การเคารพ            
ให้เกียรติ  การมีส่วนร่วมของพนักงาน  ฯลฯ จะต้องเป็นบรรทัดฐานขององค์การและก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานนี้จริง ๆ ในชีวิตการท างานประจ าวันของทุกคนในองค์การ78 

          เดสเลอร์ (Dessler)  ได้กล่าวว่า  องค์ประกอบที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างาน  
อย่างน้อยจะมีดังนี้ 
          1. คุณค่าของงานที่ท า  ( a  job  worth  doing)  
                                                           

 
77S.P. Robinson, Managing Today.(London : Prentice - Hall,1991), 670.  

 
78 Daniel J.Skrovan, Quality of work life : Perspectives for Business and 

the Public Sector, 4 - 6.  
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          2. สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมั่นคง  (safe  and  secure  working  conditions) 
          3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เพียงพอ ( adequate  pay  and  benefits) 
          4. ความมั่นคงในการท างาน  ( job  security) 
          5. มีการนิเทศงานอย่างเหมาะสม  ( competent  supervision) 
          6. การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (feedback  on jobper formance) 
          7. โอกาสในการเรียนรู้และก้าวหน้าในงาน (opportunities  to  learn  and  grow  in  
the  job) 
          8. โอกาสที่จะได้รับความดีความชอบ  (a  chance  to  get  ahead  on  merit) 
          9. บรรยากาศที่ดีในสังคม  ( positive  social  climate) 
          10. มีความเป็นธรรมและยุติธรรม (justice  and  fair  play)79 
 เลวิน (Lewin) เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 10 ข้อดังนี้ 
 1. รายจ่ายและผลประโยชน์ (Pay and benefits) 
 2. เงื่อนไขการจ้างท างาน (Conditions of employment) 
 3. ความมั่นคงจากการท างาน (Employment stability) 
 4. การควบคุมการท างาน (Control of work) 
 5. การปกครองตนเอง (Autonomy) 
 6. ได้รับการยอมรับ (Recognition) 
 7. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relations with supervisor) 
 8. ขั้นตอนการพิจารณาเรียกร้อง (Appeals procedure) 
 9. ทรัพยากรมีความเพียงพอส าหรับงานที่ท า (Adequacy of resources to got work 
done) 
 10. ความอาวุโสในการจ้างงาน (Seniority in employment)80 
           
  
 

                                                           

 
79Gary Dessler, Human Resources Management,5thed. (London : 

Preentice - Hall International,1991), 4.   
 

80David  Lewin, Collective Bargaining and Quality of Work Life. 
(Organization Dynamcs. Autumn,1981), 47 - 51. 
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 เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn) ได้กล่าวถึงแง่มุมในการพิจารณาคุณภาพชีวิต              
การท างานไว้ดังนี้  คือ 
          1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรม (adequate and fair pay for a job 
well  done) 
          2. สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัย (safe and healthy working  
conditions) 
          3. โอกาสในการเรียนรู้และใช้ทักษะใหม่ ๆ (opportunities  to  learn  and  use  
new  skills) 
          4. โอกาสในความก้าวหน้าและความเติบโตในสายอาชีพ  (room  to  grow  and  
progress  in  a  career) 
          5. การได้รับการป้องกันสิทธิส่วนบุคคล  (protection  of  individual  rights) 
           6. ความภูมิใจในงานและองค์การ  (pride in  the  work  itself  and  the  
organization)81 
 ฮิวส์และคัมมิ่ง ( Huse and Cumming) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของ           
การท างานไว้ 8 ประการ  ดังนี้ 
 1.  การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ (Adequate and Fair 
Compensation) การได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอที่สามรถด ารงชีวิตได้ตามสังคมทั่วไป  ได้แก่               
ฐานเงินเดือน(มีโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นระบบชัดเจน) สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การปรับอัตรา
เงินเดือน และค่าครองชีพที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ 
 2.  การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) 
การท างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สุขภาที่ดีด้วยการจัดหา ติดตั้ง และมีอุปกรณ์เครื่องไม้
เครื่องมือที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และไม่มีสภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ อีกทั้งยังต้องมีแผน
ระวังภัยที่ดีด้วย 
 3. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน (Human Resource 
Development) มีการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงาน และจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ             
ทั้งในห้อง นอกห้อง ศึกษาดูงาน รวมถึงการชมเชยให้รางวัลเมื่อมีผลงานที่ดี 
 4. การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน (Growth and Career 
Development) ด้วยการสร้างโอกาสที่มองเห็นได้อย่างเป็นระบบ ทั้งการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และ

                                                           

 81John R.Schermerhorn, Management,5thed. (New York : John Wiley & 
Sons,1996), 5. 
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ต าแหน่งงาน ตลอดรวมถึงการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนหน้าที่การท างานที่สอดรับกับศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละคน ที่ส าคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 
 5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร (Social Integration) การให้รู้จักแบ่งปัน 
การจัดกิจกรรมร่วมกัน และการท างานเป็นทีมทั้งที่อยู่ในสายงานเดียวกัน หรือข้ามสายงาน                
มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ทีดีให้เกิดข้ึนทั้งสิ้น 
 6. การมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม (Constitutionalism) มีระบบงาน วิธีปฏิบัติงาน และ
แผนงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีช่องทางร้องเรียน หรือแสดง
ความคิดเห็นได้ตามสมควร 
 7. การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space) ให้ทุกคนได้มีเวลาส่วนตัว               
เพ่ือความผ่อนคลาย และมีเวลาครอบครัวเพ่ือมีชีวิตที่ดีพร้อม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ท าประโยชน์            
กับสังคมและชุมชน  
 8. ความภาคภูมิใจในองค์กร (Organizational Pride) ไม่อายใครที่จะบอกต่อเพ่ือน 
หรือคนภายนอกท่ัวไปว่าท างานท่ีใด และท่านท าหน้าที่อยู่ในส่วนไหนขององค์กร82 
 คาสซิโอ (Cascio) เสนอคุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลในองค์การมีองค์ประกอบ   
11 ประการ ดังนี้ 
 1.  ค่าตอบแทน 
 2.  ผลประโยชน์ของลูกจ้าง 
 3.  ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
 4.  การเลือกเวลาปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
 5.  ความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 6.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่รับผิดชอบ  
 7.  มีการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 8.  การแบ่งปันผลก าไร 
 9.  สิทธิในการรับผลประโยชน์เบี้ยบ านาญ 
 10.จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน 
 11.ท างาน 4 วันในหนึ่งสัปดาห์83 

                                                           

 
82E.Huse and T.Cumming, Organization Development and Change.  (New 

York : West Publishing,1995), 273 - 279. 
 

83 W.F. Cascigo, Quality of work life. Managing Human Resources 4thed. 
(New York : McGraw - Hill,1986), 25. 
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 วอลตัน (Walton) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานว่ามี 8  ประการ   
ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ดังนี้ 
          1. การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  (adequate  and  fair compensation)  

ค่าจ้างท่ีได้รับมีความสมดุลและเป็นธรรมเพียงพอระหว่างความพยายามและผลตอบแทน  ซึ่งรวมถึง
สิ่งต่างๆ เช่น การประเมินผลงาน การอบรมในการด าเนินงานที่เหมาะสม  ความสามารถของบุคคล
ค่าตอบแทนที่ช่วยในการรักษามาตรฐานงานกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับส าหรับการท างานอ่ืน ๆ  
          2. สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  (safe  and  healthy  environment)  
สภาพแวดล้อมการท างาน ควรจะเป็นอิสระจากอันตรายหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เวลาการท างานที่เหมาะสม ความเสี่ยงของการท างาน
และอ่ืนๆ ควรที่จะก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมกับกลิ่น  เสียงและ                
การรบกวนทางสายตา 
          3. การพัฒนาความสามารถของมนุษย์  (development  of  human  capacities)  
การท างานของผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าซ้ าๆ และแยกออกเป็นสัดส่วน  ได้ความเป็นอิสระถูกการควบคุม
ที่เพียงพอและใช้ทักษะความสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือด าเนินการแก้ไข จะได้เปิดโอกาส                        
ในการวางแผนและด าเนินงานของตน   
          4. ความเจริญเติบโตและสวัสดิการ  (growth  and  security)  ควรให้ความส าคัญ            
ต่อสิ่งต่อไปนี้ 
           4.1 งานที่ ได้รับมอบหมายควรช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความส าคัญกับโอกาส               
ในการท างานที่ได้รับ 
           4.2 ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่มีอยู่ต้องน ามาพัฒนาและขยายความสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้ 
           4.3 ควรน าความสามารถที่ได้รับมาใหม่มาพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตและการรักษา
สวัสดิการ 
          5. การบูรณาการทางสังคม  (social  integration)  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตน           
เป็นที่น่าพอใจกับองค์กร มีการพัฒนารู้สึกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้โอกาสในการท างาน            
การเปิดเผยตนเองกับผู้อ่ืนและความไว้วางใจ  ความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้นในองค์การ  และเป็นอิสระ 
ได้รับความยุติธรรม 
           6. ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  (constitutionalism in the work organisation)  
การที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิตรวจสอบอะไรบ้างและผู้ปฏิบัติงานจะปกป้องสิทธิของตนอย่างไร  ค าตอบ
ค าถามนี้มีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์การนั้น ๆ ว่า  ให้ความเคารพต่อสิทธิ
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ส่วนบุคคลมากน้อยเพียงใด  ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด  ยึดมั่นด้วยมาตรฐานที่สูงต่อการให้
รางวัลที่ยุติธรรมและตัดกระบวนการที่เหมาะสมในการท างาน 
          7. จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  (total  life  space)  งานของบุคคลหนึ่งควรมี               
ความสมดุลกับบทบาทในชีวิตของบุคคลนั้น  บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา  อาชีพ  และ              
การเดินทาง ซึ่ งควรมีสัดส่วนที่ เหมาะสมให้บุคคลได้มี เวลาว่างส าหรับตนเองและมี เวลา                     
ให้กับครอบครัว  รวมทั้งความก้าวหน้าและการเลื่อนต าแหน่งที่บุคคลจะไม่ต้องย้ายที่ท างานบ่อย ๆ  
          8. การเกี่ยวข้องทางสังคม  (social  relevance)  กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไป           
ในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม  จะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความส าเร็จของงานและอาชีพในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน  ความคิดเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมท าให้เกิดแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ              
ต่อสังคมเช่น  ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม              
ในด้านเกี่ยวกับผลผลิต  (สินค้า)  การก าจัดของเสีย  วิธีการด้ านการตลาด  การมีส่วนร่วม                 
ในการรณรงค์  ด้านการเมืองและอ่ืน ๆ84 
 อาลเบรท (Albrecht) ได้กล่าวถึง คุณภาพชีวิตในการท างานว่าเป็นหัวใจส าคัญ                
ในการก าหนดคุณภาพชีวิตในการท างานซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในองค์การก าหนดเป้าหมาย            
ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน นอกจากยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานว่า มีดังนี้ 
 1. คุณค่าในการท างาน เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความคุ้มค่าต่อการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
องค์การ และความสมเหตุสมผล เป็นส่วนของระดับความรู้ความช านาญของลูกจ้าง 
 2. ได้รับเงื่อนไขที่เพียงพอในการท างาน เช่น ความปลอดภัย ความมีเมตตาและเงื่อนไข
ทางจิตวิทยาจะส่งผลต่อการท างานโดยตรง 
 3. ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอกับระดับความสามารถในการท างาน 
 4. ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน 
 5. การทดสอบความสามารถ เช่น การสนับสนุนและรับรองในการปฏิบัติโดยหัวหน้าและ
การจัดการในระดับที่สูงกว่า 
 6. การตอบสนองผลลัพธ์ของการท างาน สนับสนุนช่วยเหลือในงานเพ่ือให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายขององค์การ 
 7. โอกาสส าหรับการเติบโต แสดงถึงความสามารถในการท างานและรับผิดชอบในงาน 
ให้มีความก้าวหน้า  มีความท้าทาย มีก้าวหน้าเกิดแรงกระตุ้นไปในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

                                                           

 
84Richard E.Walton , Quality  of  work life In  Mirza  S.Saiyadain (Eds.), 
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 8. ได้รับโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความสามารถ เช่น การฝึกปฏิบัติงาน โอกาสใน               
การแข่งขัน การสนับสนุนให้ได้รับชัยชนะเพ่ือให้ได้ก้าวไปในระดับที่สูงกว่า 
 9. สภาพสังคมในด้านบวก เช่น การจัดการการท างาน การส่งเสริมก าลังใจ เห็นคุณค่า 
ในความเป็นมนุษย์ในการท างาน85 
 10. การปฏิบัติอยู่อย่างเท่าเทียมกันกับลูกจ้าง เพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่เกิด
จากความยุติธรรม 
 เฟอร์รานส์และพาวเวอร์ (Ferrans & Power) พิจารณาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตได้            
4 องค์ประกอบ คือ 
 1. สุขภาพหน้าที่ (Health and functioning) ได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง  การหลับ
พักผ่อน การด าเนินกิจกรรมในวันว่างในครอบครัว และการเดินทาง 
 2. สังคมเศรษฐกิจ (Socioeconomic) ได้แก่  การด ารงชีวิตความเป็นอยู่ ค่าตอบแทน
รายได้จากการท างาน เพ่ือนร่วมงาน  ที่อยู่อาศัย 
 3. จิตวิญญาณ (Psychological spiritual) ได้แก่  ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขสงบ
ทางจิตใจ การบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความพึงพอใจในเรื่องอ่ืน ๆ  
 4. ครอบครัว (Family) ได้แก่  ความสุขในครอบครัว ความสัมพันธ์กับครอบครัว สุขภาพ
ภายในครอบครัว86   
        ยูเนสโก (UNESCO)  เสนอว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 5 ด้าน  ได้แก่ 
          1. ด้านสภาพทั่วไปของชีวิต (biological)  หมายถึง  ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้
อยู่รอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประกอบด้วย  การมีอาหารและน้ าดื่มเพียงพอ  มีอากาศที่บริสุทธิ์      
ไม่มีโรคประจ าตัว  ที่อยู่อาศัยมีคุณภาพและปลอดภัย  และมีการสุขาภิบาลที่ดี 
          2. ด้านสังคม (social) หมายถึง ความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าในสังคม ได้แก่  
การมีครอบครัวที่สมบูรณ์อบอุ่น  ความสัมพันธ์กับคนในสังคม  อิสระในการเลือกและตัดสินใจ  มีส่วน
ร่วมในสังคม  มีความเท่าเทียม  มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการทางสังคม  มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
          3. ด้านเศรษฐกิจ  (economic)  หมายถึง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ทางสังคม            
ความต้องการส่วนบุคคลในเรื่องโอกาสในการท างานและการมีรายได้เพียงพอ  การได้รับผลประโยชน์
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ทางสังคมที่เกิดจากการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม  ประกอบด้วย  การมีรายได้เพียงพอ  
มีความมั่นคงทางการเงิน  ได้รับการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่อ านวย      
ความสะดวก  เช่น  ระบบถนน  โทรคมนาคม  พลังงาน  โรงเรียน  ระบบขนส่ง 
          4. ด้านความเป็นมนุษย์  (humanistic)  หมายถึง  ลักษณะทางจิตวิทยาเช่นค่านิยม  
และอารมณ์  ประกอบด้วย  ระดับความสุข  ความสามารถในการปรับตัว  ระดับการประสบ
ความส าเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง  ความพอใจและความสงบของจิตใจ  ความมีศีลธรรม  ความซื่อสัตย์  รู้จัก
ให้อภัย 
          5. ด้านสิ่งแวดล้อม (environmant)  หมายถึง  สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ  เช่น  
น้ า  ดิน  อากาศ  สัตว์  พืช  เป็นต้น  และสิ่งแวดส้อมท่ีเป็นมนุษย์87 
 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบริ์ก (Two - Factor Theory) 
         เฮอซ์เบอร์ (Herzberg) ได้เสนอองค์ประกอบคู่ของเฮอซ์เบอร์ก ( Herzberg's  Two  
Factor Theory)  ซึ่งสรุปไว้ว่ามีปัจจัยส าคัญ  2  ประการ  ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบของแต่
ละบุคคล  ปัจจัยดังกล่าวคือ 
          1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจให้คน
ชอบและรักงานปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ   ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได ้
              1.1 ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้
เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น 
              1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือ               
การแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด
บรรลุผลส าเร็จ  การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

                                                           

 
87UNESCO., Quality of life improvement programmes. (Bangkok : 

UNESCO reginal office,1993), 10 -11.  
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              1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง
แต่ผู้เดียว 
              1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดีไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างดีไม่มี                
การตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 
              1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์การ 
การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 
          2. ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance  Factor) หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง 
ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะ                         
ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ  บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยที่มา            
จากภายนอกบุคคล ได้แก่ 
              2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ                 
เป็นที่พอใจของบุคลากรในการท างาน 
  2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 
              2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง             
การติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน              
มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
              2.4 สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
              2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ             
การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
              2.6 สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ 
ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย 
              2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงาน              
ในหน้าที่ของเขาไม่มีความสุข  และพอใจกับการท างานในแห่งใหม่ 
              2.8 ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง                
ในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ  หรือความม่ันคงขององค์การ 
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              2.9 วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชา             
ในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 
          โดยสรุป  Herzberg  ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากแต่คนและ                
จะมิใช่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโดยตรง และปัจจัยที่ใช้ในการบ ารุงจิตใจนั้นอย่างดีที่สุดก็คือ จะสามารถช่วย
ขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพ่ึงพอใจได้ ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจ            
ที่ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดี จึงจ าเป็นต้องจัดและก าหนดปัจจัยต่างๆทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจัย 
ที่ใช้บ ารุงจิตใจ (สภาพแวดล้อม) และปัจจัยที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ท า) ทั้งสองอย่างพร้อมกัน88 
 
ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Need Hierarchy Theory) 

 ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Need Hierarchy Theory)                  
เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือความต้องการที่เป็นที่ยอมรับ  และมีชื่อเสียงที่สุดทฤษฎีหนึ่ง                 
ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ ได้แบ่งระดับความต้องการออกเป็น 5  ระดับ  โดยพิจารณา
จากความต้องการที่จ าเป็นของมนุษย์  จากต่ าไปหาสูง  ดังนี้ 
 1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological  Needs)  เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่
ส าคัญที่สุดเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้  เช่น  ความต้องการปัจจัยสี่  ความต้องการทางเพศ  เป็นต้น 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกายจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการความปลอดภัย เช่น ต้องการได้รับความคุ้มครอง
เป็นต้น 
 3. ความต้องการทางสังคม  (Social  Needs)  เป็นความต้องการที่จะเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับจากสังคม  ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว  ว้าเหว่  ซึ่งจะสามารถเกิดผล
ต่อเนื่องไปถึงการปรับตัวที่ไม่ดีในสังคมได้ 
 4. ความต้องการชื่อเสียง  (Esteem  Needs)  เป็นความต้องการเกียรติยศ  ชื่อเสียง  
การยอมรับนับถือจากคนอื่น  และความต้องการยอมรับนับถือตนเอง  เคารพตนเอง 
 5. ความต้องการความส าเร็จ  (Self-Actualization  Needs)  เป็นความต้องการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพสูงสุดได้แสดงออกซึ่งทักษะ  และความเป็นเลิศในบางสิ่งบางอย่างที่ตนมี  และมี

                                                           

 
88F.B.,Herzbery, Mausner & B. Snyderman, The Motivation to Work. (New 

York : John Wiley and Sons,Inc,1959), 105 -107.  
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อารมณ์ซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  ความต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตนเป็นกระบวนการ
ที่ไม่มีที่สิ้นสุด89 
 

ทฤษฎี ERG  ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer's Theory) 

 ทฤษฎีแรงจูงใจอีกทฤษฎีหนึ่งที่นับว่าส าคัญ  คือ Existence, Relatedness and 
Growth หรือที่เรียกย่อๆ ว่า  ERG ซึ่งมีส่วนคล้ายกับทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow)  ทฤษฎี  ERG  นี้ผู้ที่คิดค้นคือ       อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer)  เขาได้อาศัยแนวของ            
มาสโลว์ (Maslow)  ว่าต้องการของมนุษย์มี 3 ขั้นดังนี ้
 1.  ความต้องการด ารงชีวิต (Existence Needs)  เป็นความพอใจในวัตถุ อัลเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer) ว่าความหิว กระหายเป็นความต้องการทางการด ารงชีวิต  (Existence) ซึ่งสามารถ
สนองตอบได้ด้วยอาหารและเครื่องดื่มในสถานการณ์จริง  ความต้องการทางการด ารงชีวิต 
(Existence)  ท าได้โดยการจ่ายเงิน  การให้ผลประโยชน์  และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 2. ความต้องการสัมพันธ์ (Relatedness Needs)  เป็นความพอใจโดยการให้และการรับ
ที่มีความรู้สึกพอใจเป็นส าคัญ  เช่น  พอใจในสถานภาพ  เป็นสมาชิกครอบครัว  เป็นผู้มีอ านาจเป็น
ผู้ร่วมงาน เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเพ่ือน และเป็นศัตรูหลักการและทฤษฎี ERG ขึ้นอยู่กับ          
ความต้องการของแต่ละบุคคลที่จะบอกให้ผู้อ่ืนรับรู้ว่า  คนคิดอย่างไร  รู้สึกอย่างไร  ความพอใจใน
ความต้องการด ารงชีวิต (Existence) จะต่างกับความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness) ตรงที่               
ความพอใจ  ความสัมพันธ์ (Relatedness)  นั้นแสดงถึงกระบวนการขอความร่วมมือ 
 3.  ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth  Needs)  เป็นความต้องการปฏิสัมพันธ์               
กับบุคคลอ่ืนในสิ่งแวดล้อมของตนเองทั้งนี้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการสร้างสรรค์  ความต้องการ
ความเจริญก้าวหน้า (Growth)  นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล90 

 

 

 

 

                                                           

 
89

  A.H.,Maslow , Motivation and Personality, 2nd ed. (New York : Harper & 
Rows Publishers, 1970), 80 - 84.  
 

90 Clayion P., Alderfer , Existence, Relatedness , and Growth. (New York 
: Free Press.1972), 25. 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 

 
การจัดการศึกษาของเทศบาล 
          เทศบาล  เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน  
การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นด าเนินการปกครองตนเอง               
ตามระบอบประชาธิปไตย  เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยเริ่มจาก
การตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ  ร.ศ.  116  (พ.ศ.  2440)  โดยมีพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ            
ร.ศ.  116  ในส่วนภูมิภาค  มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม  ร.ศ. 124                
(พ.ศ.  2448)  ขึ้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมา  จนถึงปี  2475  ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง                
ได้มีการกระจายอ านาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี                  
พ.ศ.  2476  มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ.  2476  มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้น
เป็นเทศบาลหลายแห่ง  ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง  
จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด
ขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย  โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  12)                
พ.ศ.  2543  ในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีจ านวนประมาณสองพันแห่ง 
          การปกครองท้องถิ่นได้เริ่มต้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว  แต่การปกครองท้องถิ่น         
ไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ยังไม่เข้มแข็งพอแต่พอจะเป็นหลักได้บ้างก็คือ  การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ของกรุงเทพมหานครและเทศบาลเหล่านั้น  ซึ่งรัฐบาลหลายรัฐบาลได้พยายามที่จะพัฒนารูปแบบ           
ให้เหมาะสมกับประเทศไทยอยู่หลายครั้ง  โดยมีการทดลองรูปแบบเมืองพัทยาแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
จึงกลับมาด าเนินการในรูปแบบเทศบาล  โดยให้เมืองพัทยาบริหารตามรูปแบบของเทศบาลนคร           
ในปัจจุบันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ ให้สามารถรวมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด                   
ให้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดได้ดังนี้   "มาตรา 78  รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง
และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง  พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น" 
          เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  3  ประเภทตามจ านวนประชากรและรายได้             
ของเทศบาลนั้น ๆ ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496  มาตรา 9 , 10 , 11 ได้ก าหนด
ขนาดเทศบาลดังนี้ 
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          1. มาตรา 9 เทศบาลต าบล ได้แก่  ท้องถิ่นซึ่งมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย  
          2. มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่น
ชุมนุมชนที่มี ราษฎรตั้งแต่ 10,000  คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท า
ตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้น               
ให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 
          3. มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป 
ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะเป็นเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อ และเขตของเทศบาลไว้ด้วย  
          สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามจ านวนดังต่อไปนี้  
              (1) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  12  คน  
              (2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน   18   คน  
              (3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน    24   คน 
สมาชิกสภาเทศบาล  จะเลือกตั้งกันเองเพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภา
เทศบาล   เทศบาลแต่ละแห่งมีนายกเทศมนตรีท าหน้าที่  เป็นผู้บริหารงานในท้องที่เทศบาลนั้น
ทั้งหมด  ปัจจุบันเทศบาลทุกประเภทมีฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง91 
 
การบริหารการจัดการศึกษาของเทศบาล 
          กระทรวงมหาดไทยได้เสนอหลักการและวิธีการจัดการศึกษาท้องถิ่นไว้ดังนี้                             
          1. หลักการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักการเดียวกับรัฐบาล ให้ใช้การก าหนด
นโยบายกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นท าสรุปได้ดังนี้ 
              1.1 หลักการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งแต่เดิมใช้รวบอ านาจไว้               
ในส่วนกลางให้ไปอยู่ในราชการส่วนท้องถิ่น 
            1.2 หลักการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้อยู่ในความรับผิดชอบ           
ของท้องถิ่นและประชาน 

                                                           

 
91

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
,ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น, การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาล   
(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),1 - 2.  
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            1.3 หลักการใช้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น รัฐบาลจะเข้าไป           
มีส่วนเกี่ยวข้องก็เฉพาะสิ่งที่ท้องถิ่นและประชาชนช่วยตัวเองไม่ได้ 
          2. วิธีการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริการการศึกษาท้องถิ่น เป็นไปโดย              
ความเหมาะสม ทางราชการจึงได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของหน่วยงานท้องถิ่น
และให้ท้องถิ่นเป็นผู้ผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง  หน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงาน คือ                                                                                           
  2.1 กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมส่งเสริมในด้านธุรการเกี่ยวกับ
นโยบายและการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค าแนะน า ส่งเสริม และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในการแก้ปัญหาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชน แต่จะต้องอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
              2.2 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และส่งเสริมด้านวิชาการตาม             
มาตราฐานการศึกษา การผลิตครู และการควบคุมมาตรฐานจ านวนครู การก าหนดหลักสูตรแบบเรียน
แนวการสอนตลอดจนการวัดผลและช่วยเหลือในด้านการนิเทศการศึกษา                                      
      2.3 คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ( ก. ท. ) มีหน้าที่ส่งเสริมและวางแผนนโยบาย
ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง การก าหนดต าแหน่ง และวินัยของพนักงานครูท้องถิ่น 
          กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา             
ของเทศบาลของเทศบาลไว้ดังนี้ 
          1. มีหน้าที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ                                                                  
          2. จัดเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ในเขตเทศบาลให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง   
           3. เป็นผู้จัดตั้งและด ารงโรงเรียนอนุบาล                                                                                  
           4. ควบคุมและบริหารโรงเรียนในเขตของตนเอง92 
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  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
,ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น, การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาล   
(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),2 - 3.   
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แผ น ภู มิ ที่  3 โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า รบ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า   ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น                                 
ที่มา :    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น,ส่วนการ 

บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น, การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาล  
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. , ม.ป.ป. ), 2.  

 
 
 
 
    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส านักประสานและพัฒนา                                     

การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

ส านักพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

ส่วนวิชาการและ

มาตรฐาน

การศึกษาท้องถิ่น 

ส่วนแผนและ

งบประมาณ

ทางการศึกษา

ท้องถิ่น 

ส่วนส่งเสริม

การศึกษานอก

ระบบและการ

พัฒนากิจกรรม

เยาวชน 

ส่วนบริหารงาน

บุคคลทาง

การศึกษา 
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กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 
ตารางที่ 1 รายชื่อจังหวัด ใน 18 กลุ่มจังหวัด / อปท.หน่วยประสานงาน 

ที ่ กลุ่มจังหวัด จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติ                
การกลุ่มจังหวัด 

อปท.หน่วย
ประสานงาน 

1 ภาคกลางตอนบน 1 นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

2 ภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท ลพบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ลพบุรี ทม.ชัยนาท 

3 ภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครนายก 
สมุทรปราการ 

ฉะเชิงเทรา ทม.ปราจีนบุรี 

4 ภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี 
นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี 

นครปฐม ทน.นครปฐม 

5 ภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี 
สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี ทม.หัวหิน 

6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช 
พัทลุง 

สุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 

7 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง 

ภูเก็ต ทน.ภูเก็ต 

8 ภาคใต้ชายแดน สงขลา สตูล 
ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส 

สงขลา ทน.ยะลา 
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ตารางที่ 1 รายชื่อจังหวัด ใน 18 กลุ่มจังหวัด / อปท.หน่วยประสานงาน                                           
ที่มา :      ส านักประสานและพฒันาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, ส่วนวชิาการและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
             ท้องถิ่น, เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น              
             8 สิงหาคม 2555.   
 

 

ท่ี กลุ่มจังหวัด จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติ                
การกลุ่ม
จังหวัด 

อปท.หน่วย
ประสานงาน 

9 ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
ตราด 

ชลบุรี ทม.จันทบุรี 

10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

หนองคาย เลย อุดรธานี 
หนองบัวล าพู 

อุดรธานี ทน.อุดรธานี 

11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

 นครพนม มุกดาหาร 
สกลนคร 

สกลนคร ทม.สกลนคร 

12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 

ขอนแก่น ทม.กาฬสินธ์ุ 

13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

อ านาจเจริญ         
ศรีษะเกษ ยโสธร 
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี ทน.
อุบลราชธาน ี

14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 

สุรินทร์ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

นครราชสีมา ทน.
นครราชสีมา 

15 ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 

เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ 

16 ภาคเหนือตอนบน 2 น่าน พะเยา เชียงราย 
แพร ่

เชียงราย อบจ.เชียงราย 

17 ภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก พิษณุโลก สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 

พิษณุโลก อบจ.สุโขทัย 

18 ภาคเหนือตอนล่าง 2 ก าแพงเพชร พิจิตร  
นครสวรรค์ อุทัยธานี 

นครสวรรค ์ ทน. นครสวรรค์ 
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โรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4   
          กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4   เป็นการรวบกลุ่มของจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนล่าง 1 
จ านวน  4  จังหวัด  มีเทศบาลที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้   
          1. จังหวัดกาญจนบุรี  มีเทศบาล 2 แห่ง ที่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คือ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรีจ านวน 5 โรง และเทศบาลทองผาภูมิจ านวน 1 โรง 
          2. จังหวัดนครปฐม มีเทศบาล 5 แห่ง ที่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คือ เทศบาลนคร
นครปฐมจ านวน 5 โรง เทศบาลเมืองสามพรานจ านวน 1 โรง เทศบาลเมืองอ้อมใหญ่จ านวน 2 โรง  
เทศบาลต าบลล าลูกบัวจ านวน 1 โรง และเทศบาลต าบลห้วยพลูจ านวน 1โรง 
           3. จังหวัดราชบุรี มีเทศบาล 3 แห่ง ที่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คือ เทศบาลเมือง
ราชบุรีจ านวน 5  โรง เทศบาลเมืองบ้านโป่งจ านวน  3 โรงและเทศบาลเมืองโพธารามจ านวน 2  โรง 
          4. จังหวัดสุพรรณบุรี มีเทศบาล 2 แห่ง ที่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คือ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีจ านวน 4 โรง เทศบาลเมืองสองพ่ีน้องจ านวน 4 โรง93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
93 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

,สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558,12 - 157.  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ  

          เกษมศรี  จาตุรพันธ์  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาล           
ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบว่า   1) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครทั้งโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป           
หาน้อย ดังนี้ การไว้วางใจกัน ความผูกพันที่จะปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และ
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ตามล าดับ 2) ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า             
อยู่ในระดับมากทั้งทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความ           
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่าและหลักความโปร่งใส ตามล าดับ             
3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครกับ          
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร  มีความสัมพันธ์กัน           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กัน              
ในลักษณะที่คล้อยตามกัน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงทุกคู่  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0194 
          ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง  ได้ท าการศึกษา  การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างาน            
เป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า  
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1              
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียง
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน การก าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของงาน และความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ   2) การท างานเป็นทีม               
ของพนักงานครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 11 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต         

                                                           

 
94เกษมศรี  จาตุรพันธ์," การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร"( วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต      
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),80 - 81. 
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จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาวะผู้น าที่เหมาะสม รองลงมาคือ การสื่อสารที่ดี การสนับสนุนและ             
ความไว้วางใจต่อกัน ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง            
การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ    
การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา  บทบาทที่สมดุล 
วัตถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันตามล าดับ  3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 กับการท างานเป็นทีมของพนักงานครู
ในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันลักษณะที่คล้อยตามกัน    
โดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้ การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน      
การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ95 
          รัชนิดา  นิลมณี  ได้ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  
ผลการวิจัยพบว่า   1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง  4 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความยึดมั่น
ผูกพัน การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และการ
ไว้วางใจกัน ตามล าด าดับ 2) งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 12 ด้าน โดยกระบวนการเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร
สถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แหล่งการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในการ
นิเทศการศึกษา การให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การแนะแนวการศึกษา การให้บริการ                
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และด้านวิชาการที่ให้แก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ตามล าดับ  3)  การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 กับงานวิชาการ
ของสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3   มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ใน

                                                           

 
95 ชาฤนี  เหมือนโพธิท์อง," การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเปน็ทีมของพนักงานครู

ในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร,2554),     112 - 113. 
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ลักษณะที่คล้อยตามกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึ กษา            
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกสูงทุกคู่
กับงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3    
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .0196 
          สิริกร  ทิติยวงษ์   ได้ท าการศึกษา  การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม               
ของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า น 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหาร
แบบคณะท างาน ด้านการบริหารแบบประชาธิปไตย ด้านการบริหารแบบคณะกรรมการบริหาร
ระดับกลาง และด้านการบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร   2) การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการวัดผล
ประเมินผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการนิเทศงานวิชาการ
ภายในโรงเรียน  ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ         
แหล่งเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และด้านการวางแผนงาน
วิชาการ 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือและ
แบบให้ข้อเสนอแนะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานครอย่าง               
มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ  0.0597  
 พจนารถ  วาดกลิ่น ได้ท าการวิจัยศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับการด าเนินงานด้านวิชาการ โรงเรียนในส านักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนในส านักงานเขต
บางกอกใหญ่ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียน
ในส านักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

                                                           

 
96 รัชนิดา  นิลมณี,"  ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของ

สถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3"  "( วิทยานพินธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),125-126. 
 

97
 สิริกร  ทิติยวงษ์,"การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สง่ผลต่อการบริหารงานวชิาการของ

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร"  "( วิทยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติสาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร,2556),137 - 138. 
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ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และที่มีการปฏิบัติ               
อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์  2) การด าเนินงานด้านวิชาการ 
โรงเรียนในส านักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ งานบริหารวิชาการ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง            
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนในส านักงานเขตบางกอก
ใหญ่ สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานด้านวิชาการพบว่า ที่มีระดับความสัมพันธ์กันสูงที่สุด 
คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วม   
ในการประเมินผลกับการด าเนินงานด้านวิชาการ และด้านที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ               
การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์กับงานประกันคุณภาพการศึกษา98 
 รัชนี ภูสุวรรณ์  ได้ท าการวิจัย การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า  1) ระดับการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติ             
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
0.54 รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านการ               
มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ตามล าดับ 2) ระดับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า  การด าเนินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน            
โดยด้านกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ มีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.84 และ
รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ด้านกิจกรรมทักษะเสริม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และผู้น านักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และข้อที่มี

                                                           

 
98 พจนารถ  วาดกลิ่น, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ

ด า เนินงานด้านวิชาการ โรงเรียนในส านักงานเขตบางกอกใหญ่  สั งกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2556),86 - 87. 
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66 ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร                
แบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โดยภาพรวม (Xtot) และ (Ytot)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.725 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง99 
 วิระภรณ์ ปานจันทร์ ได้ท าการวิจัย  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า  1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ล าดับแรกด้านการบริหาร             
แบบมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล    
ตามล าดับ 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1  โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ล าดับแรก ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน  มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เป็นคู่ความสัมพันธ์ล าดับสูงสุด  พบว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์กับการบริหารงานวิชาการ  
รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมการประเมินผลกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และที่มีความสัมพันธ์
ต่ าสุด    การมีส่วนร่วมตัดสินใจ กับการวัดผลและประเมินผล100 
 โศภิดา คล้ายหนองสรวง  ได้ท าการวิจัย การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  
ผลการวิจัยพบว่า  1)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

                                                           

 
99 รัชนี ภูสุวรรณ์, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2557),76 - 77.    
 

100 วิระภรณ์ ปานจันทร์,“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
,2558), 264-265. 
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การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3  โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้ดังนี้ คือ ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบใน
งาน ความยึดมั่นผูกพัน การไว้วางใจกัน และการต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3โดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้ดังนี้ คือ ความสามารถ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .01101 
 นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ  ได้ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การไว้วางใจกัน             
ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติ การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบ
ในงาน ตามล าดับ 2) ระดับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงมากไปหาน้อย ดังนี้  หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ             
หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส่ ตามล าดับ และ 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2           
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน102 

                                                           

 
101

 โศภิดา คลา้ยหนองสรวง, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปรญิญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2558),86-87.     
 102 นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ,  ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ          
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,2559),19. 
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 อรวรรณ  อุ่นวิเศษ  ได้ท าวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร  เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า       
1) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร  เขต 3  
โดยรวมอยู่ในระดับดี 2) ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร  
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  3) องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
สกลนคร  เขต 3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01103  
          เชษฐา ไชยเดช ได้ท าการวิจัย คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผลการวิจัยพบว่า  
1) คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่อยู่ใน
ระดับมาก มีจ านวน 7 ด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ และ
ด้านจังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม ส่วนด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง  2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้  ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล             
ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านจัดกิจกรรมการเรียน          
การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ เสมอ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ          
3) คุณภาพการท างานของครูโดยภาพรวมไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู             
ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                   
ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมและด้านการบูรณาการด้านสังคมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน            

                                                           

 103อรวรรณ  อุ่นวิเศษ,"คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร  เขต 3" "(วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,2549), บทคัดย่อ.  
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ตามมาตรฐานวิชาชีพครู   ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยภาพรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05104 
 วิชิต กิจชอบ ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพังงา อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีที่สุดอันดับแรก คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ มีคุณภาพชีวิต              
อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 4 
คือ ด้านธรรมนูญในองค์การ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 5 คือ ด้านภาวะอิสระจากงาน          
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 6 คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
มาก อันดับที่ 7 คือ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และ
อันดับสุดท้าย คือ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง105 
 สุชานุช พันธนียะ ได้ท าการวิจัย บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการครู ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพ้ืนที่เขตอ าเภอรัตภูมิ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 2 มีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านรางวัล                  
ด้านความเสี่ยงด้านความอบอุ่น ด้านการสนับสนุน ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความขัดแย้ง 
และด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพ้ืนที่เขตอ าเภอรัตภูมิ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 2 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม   
อยู่ในระดับมากทั้งในด้านการได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง            

                                                           

 
104 เชษฐา ไชยเดช,"ชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู  ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ" ""( วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550),152-
153.  

  
105 วิชิต กิจชอบ, “คุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาพังงา อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา” (ภาคนิพนธ์  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2553),110. 
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ในการท างาน ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านประชาธิปไตย/สิทธิในองค์การ ด้านจังหวะชีวิต            
โดยส่วนรวม และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม106 
          จินดากานต์  คงเดชาชาญ  ได้ท าการวิจัย คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครู
เทศบาลในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่า  1)  คุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  โดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานครูเทศบาลมีค่าอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลที่อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 7 ด้าน โดยเรียงตามค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการ
ด้านสังคม ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม            
ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพและด้านจังหวะ
ชีวิต ส่วนด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 2) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา  
สังกัดเทศบาลนครนครปฐมตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ประกอบด้วยผู้บริหารและครู            
ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ทั้งหมดจ านวน 8 ด้าน ส่วนใหญ่แตกต่างกัน                  
จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ด้านที่ 2 สภาพแวดล้อม           
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านที่ 3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านที่ 4 ความเจริญ 
ก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านที่ 5 การบูรณาการด้านสังคม ด้านที่ 6 ประชาธิปไตยใน                  
การท างาน และด้านที่8 การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ยกเว้นด้านที่ 7 จังหวะชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05107 
 อรุณรัตน์  บุ่งนาม ได้ท าการวิจัย  คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูท่ีส่งผล             
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 พบว่า  
1) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านระเบียบข้อบังคับ     
ในการปฏิบัติงาน  ด้านการปฏิบัติงานในสังคม และด้านการบูรณาการ  ด้านสังคม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด คือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  2) ผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน             

                                                           

 106 สุชานุช พันธนียะ, “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการครู.”วารสารวิทยบริการ 21,2 (พฤษภาคม- สิงหาคม 2553) : 69 – 72. 
 

107
 จินดากานต์  คงเดชาชาญ," คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลใน

สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม" " (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), 103 - 104. 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน  
รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ด้านความสามารถ  
ในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก   ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือด้านความสามารถใน               
การท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต             
การท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ กันในทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ท่ีระดับ .01108    
          อิ่มพิทย์  อนิศดา  ได้ท าการวิจัย  คุณภาพชีวิตของครูท่ีส่งผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  ผลการวิจัย
พบว่า  1) คุณภาพชีวิตของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน   โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านสังคม ด้านความเป็นมนุษย์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสภาพท่ัวไปของชีวิตและด้านเศรษฐกิจ                
2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน พัฒนาแผนการสอน
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีระบบ 3) คุณภาพชีวิตของครูโดยภาพรวมส่งผล   ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4  เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสังคมส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน            

                                                           

 
108 อรุณรัตน์  บุ่งนาม, “คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,2555), 
87 - 90. 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ          
ทางสถิติท่ีระดับ .01109 
 บุปผา หนุนภักดี  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ครูมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดี 7 ด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก             
ไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ             
ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้านจังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  มีเพียงด้าน
เดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2) การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ย            
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการมีรูปแบบความคิด 3) คุณภาพชีวิตการท างาน              
ของครูที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จ านวน 5 ด้านได้แก่ ด้านการบูรณาการด้านสังคม  ด้านจังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล  ด้านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมและด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม110 
 ทัศนีย์  ชาติ ไทย ได้ศึกษาวิจัย เรื่ อง  “คุณภาพชีวิ ตการท างานของบุคลากร                     
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิต
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก111 
 

                                                           

 
109

 อ่ิมพิทย์  อนิศดา," คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4"  (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2555),116 - 117. 
 

110
 บุปผา หนุนภักดี, “คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง  

การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1”วารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) : 63 - 64  
 

111 ทัศนีย์ ชาติไทย, “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2559),65. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 ฟาว์เลอร์  (Fowler) ได้ศึกษาท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม             
ในการตัดสินใจสั่งการกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู อาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ
ต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 5 ด้าน  คือ               
1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกิจกการนักเรียน 3) ด้านบุคคล 4) ด้านทรัพยากร 5) ด้านความสัมพันธ์
ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของครู 2. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการ            
กับครูอาจารย์โรงเรียนที่ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการ มีขวัญก าลังใจในการท างาน
ของครูแตกต่างกัน112 
 โอกแลนด์ (Hoagland) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ - ครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียน                    
โดยเน้นเปรียบเทียบทัศนะของอาจารย์และครูและผู้บริหารในเรื่อง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่  โดยได้ท าการศึกษาผู้บริหารและอาจารย์ - ครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในรัฐอิลลินอยด์ ผลวิจัยสรุปว่า ผู้บริหารและอาจารย์ – ครูที่มีประสบการณ์ท างานที่มีอายุ              
ในการท างานและขาดความคิดเห็นแตกต่างกัน จะมีทัศนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          
สั่งการที่แตกต่างกัน113 
 เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom) ได้ท าการศึกษาค้นคว้า การบริหารแบบ     
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  พบว่า การมีส่วนร่วมมีข้อจ ากัดคือ ผู้มีส่วนร่วมจะต้องมีความรู้ความสามารถ

                                                           

 
112 Fowler, M.B., "The Relationship Between Teacher's Perceived 

Participation in Educational Decision - Making and Teacher Morale in Selected 
Elementary School In Targeted Southeastern States" (Dissertation Abstract 
International,1986),3204 - A. 
 

113 Hoagland, J.L., "Principal's and Teacher's Perceptions of Teacher 
Participation in The Decision Process in Public Secondary Schools With and 
Without A Collective Bargaining Contract" (Dissertation Abstract International,1986), 
3550 - A. 
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ความเข้าใจเพื่อท่ีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าบุคคลมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายด้าน 
จะท าให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น114 
 มิลเลอร์ (Miller) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของครูในการก าหนดวางแผนพัฒนาหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ของโรงเรียนชนบทในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ทางบวกของการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้              
จะมีประโยชน์อย่างมากในด้านความเข้าใจและการยอมรับซึ่งจะเกิดผลดีจะต้อง ให้ครูมี เข้ามา                  
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด115 
          เอลเลียท  (Elliott)  ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการกระจายอ านาจ             
ในโรงเรียน  เพื่อก าหนดคุณภาพของโรงเรียน  จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง  ครู  และอาจารย์กับการรับรู้ของครูใหญ่เกี่ยวกับความร่วมมือกันและการตัดสินใจ
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มความร่วมมือและ           
การตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน  เพื่อคุณภาพของโรงเรียนและเสนอแนะองค์ประกอบในการจัด
โครงสร้างและการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วย  การวางแผนล่วงหน้า  การวัดผล  การได้รับ
ความสนับสนุนช่วยเหลือ  การน าความร่วมมือและ การกระจายอ านาจในโรงเรียนไปใช้116 

 เฮอร์ เบอร์ต (Herbert)   ได้ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตจากการศึกษาพบว่า             
คุณภาพชีวิตของบุคคลจะมีความต้องการท่ีสมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่                        
1) ความต้องการท่ีตอบสนองต่อร่างกาย 2) มีการพัฒนาตนเองและความเจริญของบุคคล 3) สร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลในสมาชิกอย่างใกล้ชิด 4) การติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมในฐานะที่
ตนเป็นสมาชิก117 
 ทอสคี้ (Tausky) ศึกษาเรื่องผลผลิต  แรงจูงใจ และคุณภาพชีวิตการท างานแสดงให้เห็น
ว่า การได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจะต้องได้รับสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจด้านความมั่นคงในการท างานและ

                                                           

 
114 Davis Keith and John W.Newstrom, Human Behavior at Work : 

Oganizational,7thed. International Student Edition (New York : McGraw - Hill Book 
Company,1989), 241.  
 115 Miller, Jeffery Alan., "Required Teacher Participation in Curriculum 
Planning and Implementation of Curriculum Guides" (Dissertation Abstract 
International,1989),320 - A. 
 116 D.C. Elliott,Collaborative, decentralized management and perceptions 
of qualitty schooling outcome, Dissertation Abstracts international,52,10 (ปี) : 3468 - A.  
 117 Herbert, J., "Development of a Life Quality Inventory," Dissertation 
Abstracts International 5,3 (1974) : 34 - 40. 
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ค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้จากผลก าไรของบริษัทที่ผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในการท างาน  
นอกจากนี้สิ่งที่เป็นแรงจูงใจด้านความท้าทายในงาน เงินเดือน รายได้และค่าตอบแทนที่เพียงพอ  
รวมทั้งค่าตอบแทนได้จากการมีส่วนในผลก าไร และความมั่นคงในการท างานและช่วยให้พัฒนาชีวิต
ในการท างานได้ด้วย118 
 อาลีและคณะ (Ali Nasermoaddeli และคณะ)  ได้ศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิต                
ของข้าราชการในประเทศญี่ปุ่น  โดยได้ศึกษาและติดตามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สภาวะสุขภาพที่ดีจะลดลง ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง           
ซึ่งเป็นผลให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ส่วนผู้ที่เข้าใจตนเองจะทราบว่าตนเองต้องการอะไรและรู้สึกว่า
ตนเองได้ท างานที่มีคุณค่า สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆในส่วนของชีวิตได้ดี จึงพบว่าคุณภาพ
ชีวิตจะดีกว่าผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อการจัดการ
สุขภาพที่ไม่เหมือนกัน  จะส่งผลต่อสุขภาพชีวิตเช่นกัน    โดยจากการวิเคราะห์ตัวแปรในด้านต่าง ๆ  
สรุปว่า ภาระงานและสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อคุณภาพชีวิต  ดังนี้ ภาระงานที่รับผิดชอบ 
มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อด้านสุขภาพกาย แต่สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวก             
ต่อสุขภาพกาย119 
 เพลส์มา  (Pelsma)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการส ารวจคุณภาพชีวิตการท างานของครู  
รายงานเบื้องต้นของการวัดความเครียดของครู  ความพึงพอใจในการท างานของครูและความหมาย
โดยนัยจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน  โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ รายได้ ช่วงเวลา การเตรียม  
การเรียน การสอน  ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และความสนใจกับนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า   
ความพึงพอใจและความเครียดในการท างานของครู  ไม่มีนัยส าคัญต่อตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของ
ประชากรแต่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างความพึงพอใจกับระดับการศึกษา และระหว่างอายุกับ

                                                           

 
118 Curt Tausky,"Productivity, Incentives,and the Quality of work life," 

Nation Forum (1982) : 56.  

 
119 Ali  Nasermoaddeli, Michikazu Sekine, Shimako Hamanishi and Sadanobu 

Kagamimori. Associations between sense of coherence and psychological work 
characteristics with changes in quality of life in Japanese Civil Servants : a l-year 
follow-up study. Industrial Health,41,2003),236 - 241.  
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ความเครียด  ฉะนั้น  ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ            
ของโรงเรียนและความต้องการพิเศษของตัวบุคคลด้วย120 
 โซเรน และคณะ (Soren Ventegodt และคณะ) ได้ท าการวิจัยคุณภาพชีวิตเพ่ือพัฒนา
ของประเทศเดนมาร์ก การวัดคุณภาพชีวิตให้เป็นแบบวัดคุณภาพชีวิตมาตรฐาน  โดยได้ท าการสร้าง
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตจากการค้นคว้าและศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Ventegodt  และคณะ 
ได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยตั้งสมมติฐานของการศึกษา คือ คุณภาพชีวิ ตที่แย่             
เป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายป่วยเป็นโรคต่าง ๆ แนวคิดคุณภาพชีวิตของ Ventegodt และคณะ
ทั้ง 8 แนวคิดที่ถูกน ามาสร้างเป็นข้อค าถาม  ได้แก่ 1) สุขภาพ 2) ความพึงพอใจในชีวิต 3) ความสุข 
4) การเข้าใจชีวิต 5) การสร้างความสมดุลภายใน 6) ศักยภาพในการด าเนินชีวิต 7) การเติมเต็ม                   
ความต้องการ ปัจจัยที่วัดได้/ปัจจัยเชิงภาวะวิสัย (Objective factors) เป็นการวัดการปฏิบัติตน             
เมื่อไม่เห็นด้วยกับค่านิยม หรือวัฒนธรรมในองค์การที่ตนเองอาศัยอยู่  คุณภาพชีวิตเชิงภาวะนิสัย              
เป็นการสะท้อนความสามารถต่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การที่ตนอาศัยอยู่ได้ ระดับ          
การปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมในองค์การจะคล้ายคลึงกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Well - being)              
โดยผู้ศึกษา สันนิษฐานว่า ผู้ที่มีสุขภาพดีมักสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับองค์การได้อย่างกลมกลืน121 
 เพียร์สัน  (Pearson)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะอิสระของครูและความเครียด         
ในการท างาน  ความพึงพอใจในการท างาน การได้รับมอบอ านาจ และความเป็นมืออาชีพ                   
ผลการศึกษาพบว่า  ถ้าครูมีอิสระในการจัดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น  ความเครียดในการท างานจะลดลง              
แต่มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยระหว่างภาวะอิสระทางหลักสูตรและความพึงพอใจในงาน  
นอกจากนั้นยังพบว่า  ถ้าภาวะอิสระของครูในเรื่องทั่วไปเพ่ิมขึ้น  การได้รับมอบอ านาจและความเป็น
มืออาชีพจะเพ่ิมมากขึ้นด้วย ขณะเดียวกัน  หากมีความพึงพอใจในงาน  การได้รับมอบอ านาจและ
ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ความเครียดในการท างานจะลดลง   และความพึงพอใจในงานที่มากขึ้นนั้น
สัมพันธ์กับความเป็นมืออาชีพและการได้รับมอบอ านาจในระดับสูง ผลของการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า        

                                                           

 
120 D.M.,Pelsma,The quality of teacher work life survey : A preliminary 
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  Ventegodt Soren, Joav Merrick and Niels Jorgen Andersen., Quality of 
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concept. The Scientific World Journal,3,2003.,1030 - 1040. 
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ไม่มีความแตกต่างในภาวะอิสระของครูที่สอนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน  (ระดับประถม  ระดับมัธยม  
ระดับเตรียมอุดมศึกษา)122 

          ชางจิเจีย (Zhang  Jijia)  เชนจุน (Chen  Jun)  และ ดองชางเฟง  (Dong Changfeng)  
ศึกษาเรื่องความกลัวของอาจารย์ในสถานบันการศึกษาในกวางดอง  ประเทศจีน จากการศึกษาพบว่า
ความกลัวของอาจารย์มีความสัมพันธ์กับงาน  และความเครียดในงานผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ในแต่ละระดับมีความกลัวในบริบทเฉพาะของตน  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อม          
ทางกายภาพและความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่แตกต่างกัน  นอกจากนั้นวุฒิการศึกษายังเป็นอีก
ตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อความกลัวของอาจารย์  เพราะความแตกต่างทางความรู้และทักษะ
ส่งผลต่อความรู้สึกถึงประสิทธิภาพของตน  การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือจัดการกับความเครียด         
ในการท างานของอาจารย์  ความตึงเครียดจากการสอนควรจัดให้มีการผ่อนคลายลง และควรเพ่ิม 
การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้มากขึ้น  รัฐบาลควรก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการเพ่ิมรายได้ให้         
กับอาจารย์ในสถาบันศึกษา  โดยให้หลักประกันในเรื่องการเงิน  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน  
และควรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อาจารย์ควรได้รับการอบรม
ให้มียุทธวิธีในการจัดการกับความเครียด123 
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 L.carolyn Pearson and William Moomaw, The Relationship between 
Teacher Aueonomy and Stress, Work Satisfaction, Empowerment, and 
Professionalism  "Educational   Research Quarterly 29, 1 (September 2005) : 
Abstract. 
 

123 Zhang Jijia,Chen Jun and Dong ChangFeng, The "Fears" of Teachers in 
Institutions of Higher Education Chinese Education & Society 38,5 (September - 
October  2005) : Abstract 
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บทที่  3  

 การด าเนินการวิจัย 

 
                การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4     2) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  และ  3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิต             
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(descriptive  research)  โดยใช้โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  เป็นหน่วยวิเคราะห์  
(unit  of  analysis)  ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ
พนักงานครูเทศบาล ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ประชากร            
กลุ่มตัวอย่าง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการวิจัย  มีรายละเอียดดังนี้  คือ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  เพื่อให้การด าเนินการวิจัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียด และขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ จากเอกสาร  ข้อมูลทางสถิติ  รายงานและบทความต่าง ๆ   พร้อมทั้งรวบรวมข้อมู ล              
จากการศึกษา    แนวคิด   หลักการ  ทฤษฎีจากนักการศึกษาหลายท่าน  เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงร่าง
การวิจัย  และเสนอโครงการวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา  เพื่อขออนุมัติโครงร่างวิจัย  จากบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่  2  การด าเนินการตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนในการจัดสร้างเครื่องมือที่ใช้           
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  น าเครื่องมือไปพัฒนาและตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ  
แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดเป็นตัวอย่างในการวิจัย  น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถูกต้อง  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
               ขั้นตอนที่  3  การเสนอรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัย    
น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 
          ในการท าวิจัยครั้งนี้  เพ่ือให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์          
ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยและสรุปผลการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบของการวิจัย 

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  ที่มีแผนแบบ            
การวิจัยในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง  ( the one 
shot non - experimental  case  study  design)  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง(diagram)  ได้ดังนี ้
  
                  

O 
 
 
 

R                    X   
  
  
 

  เมื่อ  R  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
   X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
   O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ประชากร 

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 4  ที่จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด           
ใน  4  จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน  6  โรง จังหวัดนครปฐมจ านวน 10 โรง  จังหวัดราชบุรี
จ านวน 11  โรง  และจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 8  โรง  รวมทั้งสิ้น 35 โรง 
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 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4                
จ านวน  32  โรง   ที่ได้จากการก าหนดตัวอย่างจากตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  เครซี่และ
มอร์แกน  (Krejcie and  Morgan)124  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท  (Stratified  random  
sampling)  โดยจ าแนกตามกลุ่มจังหวัด  
 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ก าหนดผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2  คน  ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารสถานศึกษา            
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สถานศึกษา  1  คน  2) พนักงานครูเทศบาล  1  คน  รวมผู้ให้ข้อมูล              
64  คน  ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2   ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และผู้ให้ข้อมูล 

                     
      สถานศึกษา 
 
 
จังหวัด 
 

โรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 

  ผู้ให้ข้อมูล 

ประชากร 
(โรง) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(คน) 

พนักงาน 
ครูเทศบาล 

(คน) 

รวม 
(คน) 

กาญจนบุรี 6 6 6 6 12 

นครปฐม 10 9 9 9 18 

ราชบุรี 11 10 10 10 20 
สุพรรณบุรี 8 7 7 7 14 

รวม 35 32 32 32 64 
 
 

                                                           

 
124

  Robert V.Krejcie and Daryle W.Morgan, Determining Sample Size For 
Research Activities ,Journal for Education and Psychological Measurement,No 
3(Novermber 1970) : 608. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

          ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  ตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรต้น 
และตัวแปรตาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
          1. ตัวแปรตามพ้ืนฐาน  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการท างาน  
          2. ตัวแปรต้น  (Xtot)  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตามแนวคิดของ  
ซัชคิน (Sashkin) ซึ่งประกอบด้วย 4  ด้าน  ดังนี้ 
  2.1  การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (participation  in  goal setting : X1)  
หมายถึง  การที่ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้บังคับบัญชา  ระดับบุคคล รวมทั้งระดับกลุ่มมีส่วนร่วมในงาน           
ที่ก าหนดเป้าหมายของงานเพ่ือผู้ปฏิบัติงานจะได้พยายามท าให้งานหรือผลงานนั้น ๆ บรรลุ                        
ตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เกิดผลดีที่สุด 
        2.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (participation  in  decision  making : X2)   
หมายถึง  การมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา  ในการมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาในโอกาสต่าง ๆ            
มีอิทธิพลในการก าหนดเป้าหมายของงาน  มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีตัดสินใจ  
ตลอดจนสามารถตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจต่าง ๆ 
  2.3  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  (participation  in  problem  solving : X3)   
หมายถึง  การต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความสามารถ  เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล  
พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ในการท างาน  โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล  มีความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
  2.4 การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  (participation  in  change : X4) หมายถึง  
การมีส่วนร่วมในข้ันตอนที่มีความยาก  ซับซ้อนและเป็นจุดส าคัญที่สุด  หลังจากการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา  ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องรวมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง  วิเคราะห์  
แปลความหมายของข้อมูล  สรุปผล เพ่ือที่จะน ามาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนา 
          3. ตัวแปรตาม  (Ytot)  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับ  คุณภาพชีวิตการท างาน  ตามแนวคิด            
ของ วอลตัน (Walton)  ซึ่งประกอบด้วย  8  ด้าน  ดังนี้ 
          3.1การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  (adequate and fair 
compensation : Y1) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่าง เพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และ            
ต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอื่นๆ ด้วย  
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          3.2 สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  (safe and healthy environment 

: Y2) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการท างานต้องไม่มี
ลักษณะที่ต้อง เสี่ ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ ปฏิบัติ งานรู้ สึกสะดวกสบาย และ                  
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
          3.3 การพัฒนาความสามารถของมนุษย์(development of human capacities : 
Y3)  หมายถึง  งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ งานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้       
อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ตนยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย 
          3.4 ความเจริญเติบโตและสวัสดิการ  (growth and security : Y4) นอกจากงาน 
จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคง
ในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 
          3.5 การบูรณาการทางสังคม  (social integration : Y5)  ซึ่งหมายถึง งานนั้นช่วย
ให้ผู้ ปฏิบัติ งานได้มี โอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึ งโอกาสที่ เท่ า เทียมกัน                       
ในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 
          3.6 ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  (constitutionalism in the work organization 

: Y6) หมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิ  ส่วนบุคคลมีความ
เป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองด้วยกฎหมาย 
            3.7 จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  (the total life space : Y7)  เป็นเรื่องของ                
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอก องค์การอย่างสมดุล               
นั่นคือต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการก าหนด
ชั่วโมงการท างานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง การที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือ              
ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 
          3.8 การเกี่ยวข้องทางสังคม  (social relevance : Y8) ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึก และยอมรับว่าองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นรับผิดชอบ           
ต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต การจ ากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

          เครื่ อ งมื อ ท่ี ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ ใ ช้ แบบสอบถามความคิด เห็น   ( opinionnaire)                 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัยสร้างขึ้น  จ านวน  1   ฉบับ  จ าแนกออกเป็น              
3  ตอน  ดังนี ้
                ตอนท่ี  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างาน 
          ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ (Xtot)  โดยผู้วิจัยน ามาจาก           
ตามแนวคิดของ  ซัชคิน  (Sashkin)  
          ตอนท่ี  3  สอบถามเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการท างานของครู (Ytot) โดยผู้วิจัยน ามาจาก  
ตามแนวคิดของ วอลตัน  (Walton) 
          แบบสอบถามตอนท่ี  2  และ  3  มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับของ          
ลิเคิร์ท (Likert's  five  rating  scale)125  มีความหมายและค่าน้ าหนักดังนี้ 
          ระดับ  5  หมายถึง   การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวติการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุ่มท้องถิ่นท่ี 4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  5 คะแนน 
          ระดับ  4  หมายถึง   การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวติการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุ่มท้องถิ่นท่ี 4  อยู่ในระดับมาก   ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ    4  คะแนน 
          ระดับ  3  หมายถึง   การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวติการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุ่มท้องถิ่นท่ี 4 อยู่ในระดับปานกลางให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3  คะแนน 
          ระดับ  2  หมายถึง   การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวติการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุ่มท้องถิ่นท่ี  4  อยู่ในระดับน้อย  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ   2  คะแนน 
          ระดับ  1  หมายถึง   การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวติการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุ่มท้องถิ่นท่ี  4 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1  คะแนน 
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  Rensis Likert, New Pattern of Management (New  York : McGraw - Hill  
Book  Company,1992), 74. 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

          การพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้   
          1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  แล้วน าผลการศึกษามาพัฒนาเครื่องมือโดยการปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
          2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (content  validity)  ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5  คน  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาและเนื้อหา
โดยพิจารณาค่า  IOC  (index  of  item  objective  congruence)   น ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
ค่า  IOC  ที่ใช้ได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.5 ขึ้นไปจึงจะสามารถน ามาใช้เป็นข้อค าถามได้  โดยค่าที่ได้เท่ากับ 
0.60 – 1.00 
          3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (try  out)  กับผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และพนักงานครูเทศบาล  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 15 โรง 
        4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น ( reliability ) ตามวิธีการ
ของครอนบาค  ( Cornbach )126 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (The coefficient of Alpha ) มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.959 
             5. จัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
          1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาการบริหารการศึกษา  เพ่ือท าหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 โดย 
รวม  4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี              
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
          2. ผู้วิจัยน าหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้ส่งไปยังแต่ละสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 Lee J.Cronbach , Essentials of Pyschological Testing,3rded. (New York : 

Harper & Row Publisher,1974), 16. 
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          3. ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยขอให้แต่ละสถานศึกษาส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์และ
บางแห่งผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

          การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ใช้โรงเรียนเป็นฐานหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
analysis)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และพนักงานครูเทศบาล                
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
         1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
          2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
          3. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพ่ือกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผนการ             
วิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้ 
         4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

          เพ่ือให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิติ  ดังนี้ 
          1. วิ เคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ค่าความถี่ 
(frequency : f)  และค่าร้อยละ  (Percentage : %)  
          2. วิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic  mean : X ) และ             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D. ) โดยพิจารณาค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล  แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best)127   มีรายละเอียดดังนี้ 
         ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50 - 5.00  แสดงว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวิต     
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4   อยู่ในระดับมากที่สุด 
           ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50 - 4.49  แสดงว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวิต 
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4   อยู่ในระดับมาก 
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               ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50 - 3.49  แสดงว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวิต             
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4   อยู่ในระดับปานกลาง 
                ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49  แสดงว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวิต              
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4   อยู่ในระดับน้อย 
          ค่ามัชฌิมเลขคณิต1.00 - 1.49  แสดงว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวิต            
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4   อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
          3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม/คุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี  4  ใช้การวิเคราะห์  ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson's  product  moment  correlation  coefficient) และ               
แปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (ไพศาล วรค า)128 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
จะมีค่าระหว่าง -1  ≤  r  ≤ 1 ความหมายของค่า r มีดังนี ้
 - ค่า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 
 - ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง  X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และ           
มีความสัมพันธ์กันมาก 
 - ถ้า r มีค่าเข้าใกล้  -1 หมายถึง  X และ Y  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน และ             
มีความสัมพันธ์กันมาก 
 - ถ้า r เท่ากับ 0  แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 - ถ้า r เข้าใกล้ 0  แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ)129 
 -  ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 (ประมาณ 0.71 – 0.90) ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง (ถ้าสูงกว่า 0.90  ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก) 
 - ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.5 (ประมาณ 0.31 – 0.70) ถือว่ามีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง 
 - ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0 (ประมาณ 0.30 และต่ ากว่า) ถือว่ามีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ า 
 - ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 
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   ไพศาล วรค า,การวิจัยทางการศึกษา (มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม,2552),280. 
 

129  ชูศรี วงศ์รัตนะ,เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย (นนทบุรี : ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์      
โปรแกรส  ซิฟ,2550),316. 
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สรุป 

 
 การวิจัยเรื่อง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4   มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล   กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4   2)  คุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  และ 3) ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด  เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  โดยใช้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 จ านวน  32 โรง  เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และพนักงานครู
เทศบาล 1 คน ในแต่ละโรงเรียน  รวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 64  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตามแนวคิดซัชคิน 
(Sashkin) แนวคิดของวอลตัน  (Walton)  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ความถี่ (frequency : f)  และ
ร้อยละ  (Percentage : %)   ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic  mean : X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviatio : S.D. .) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson's  
product  moment  correlation  coefficie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

79 

บทที่ 4   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ           
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4” ผู้วิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามให้กลุ่ ม ตัวอย่ าง  คือ  โ รง เรี ยนในสั งกัด เทศบาล กลุ่ มการศึกษาท้องถิ่ น ท่ี  4                    
จ านวน 32 โรง ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา จ านวน 30 โรง คิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยมีผู้ให้ข้อมูล             
โรงละ 2 คนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการ
แทน จ านวน 1 คน และพนักงานครูเทศบาล 1 คน รวมท้ังสิ้น 60 คน วิเคราะห์และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล          
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4  

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล          
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4  

 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 

 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการแทน และครูผู้สอน รวม 60 คน 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการท างาน แล้วด าเนิน          
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) สามารถน าเสนอได้ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
26 
34 

 
43.33 
56.67 

รวม 60 100.00 

อายุ 
        อายุต่ ากว่า 26 ปี 
        อายุ 26-35 ปี 
        อายุ 36-45 ปี 
        อายุ 46 ปีขึ้นไป 

 
- 
6 
27 
27 

 
- 

10.00 
45.00 
45.00 

รวม 60 100.00 

ระดับการศึกษา 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก 

 
14 
45 
1 

 
23.33 
75.00 
1.67 

รวม 60 100.00 

ต าแหน่งหน้าที่ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
        ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทน 
        พนักงานครูเทศบาล 

 
30 
 

30 

 
50.00 

 
50.00 

รวม 60 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน  
        ต่ ากว่า 11 ปี 
        11 - 20 ปี 
        21 - 30 ปี 
        31 ปีขึ้นไป 

 
6 
27 
14 
13 

 
10.00 
45.00 
23.33 
21.67 

รวม 60 100.00 
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 จากตารางท่ี 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.33 อายุ 36-45 ปี และ            

อายุ 46  ปีขึ้นไปมากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละช่วงละ 45.00 น้อยท่ีสุดคืออายุ 26-35 ปี 

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 45 คน   

คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ต าแหน่งปัจจุบันมีผู้ให้ข้อมูลเท่ากัน คือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาและรองผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการแทน จ านวนกลุ่มละ           

30 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และต าแหน่งพนักงานครูเทศบาลจ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ประสบการณ์ในการท างาน คือ ประสบการณ์ในการท างาน 11–20 ปี   มากท่ีสุด จ านวน 27 คน                    

คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ 21-30 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมาคือ 31 ปีขึ้น

ไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 และน้อยท่ีสุดคือ ต่ ากว่า 11 ปี จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 

10.00 

 

ตอนที่ 2  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 

 จากการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นที่ 4 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) จาก

กลุ่มตัวอย่าง 30 โรง แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของของ เบสท์ (Best)  มีผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 โดยภาพรวม (Xtot) 
                                 (n=30)  

ด้าน การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) X  S.D.  ระดับ 

1. การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (X1) 4.50 0.39 มากที่สุด 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (x2) 4.48 0.38 มาก 
3. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (x3) 4.38 0.42 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (x4) 4.40 0.46 มาก 

รวม (Xtot) 4.46 0.32 มาก 
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 จากตารางที่  4 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่ วม ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล             

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.46,S.D.=0.32)   เมื่อพิจารณา    

รายด้านพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4                

อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ การมีส่วนร่วม

ในการตั้ ง เป้ าหมาย  ( X =4 .50,S.D.=0 .39) การมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ น ใจ ( X =4 .48,              
S.D.=0.38)  ด้านการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ( X =4.40,S.D.=0.46) การมีส่วนร่วม             

ในการแก้ปัญหา ( X =4.38,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.32 

ลักษณะเช่นนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       

 เมื่อวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น

ที่ 4  ในแต่ละด้านเป็นรายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 8 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (X1) 

        (n=30) 

ข้อ การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 
X  S.D.  ระดับ 

1. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย 
ของงาน 

4.47 
 

0.50 
 

มาก 
 

2. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผน   
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน      

4.62 
 

0.49 
 

มากที่สุด 
 

3. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมตรวจสอบและ  
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน 

4.48 
 

0.51 
 

มาก 
 

4. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมการปฏิบัติงานให้  
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

4.57 
 

0.50 
 

มาก 
 

รวม 4.50 0.39 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5  ด้านการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด             

( X =4.50,S.D.=0.39)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับ 
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จากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผน

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ( X =4.62,S.D.=0.49)  ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม

การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ( X =4.57,S.D.=0.50) ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา            

มีส่วนร่วมตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน ( X =4.48,S.D.=0.51) ผู้บริหาร

และผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายของงาน  ( X =4.47,S.D.=0.50)  เมื่อพิจารณาส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมเท่ากับ 0.39 ลักษณะเช่นนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกัน    

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน      
โรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) 

                                                                                                             (n=30) 
ข้อ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(x2) X  S.D.  ระดับ 

1. 
 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับมีส่วนร่วม    
ปรึกษางานในด้านต่าง ๆ 

4.52 
 

0.51 
 

มากที่สุด 
 

2. 
 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล  
ด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

4.55 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
 

3. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันประเมินผลงานเพ่ือ 
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ 

4.37 
 

0.52 
 

มาก 
 

4. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ   
แนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบของโรงเรียน 

4.45 
 

0.50 
 

มาก 
 

รวม 4.48 0.38 มาก 
 

 จากตารางที่ 6 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.48,

S.D.=0.38)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิม          

เลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียน ( X =4.55,S.D.=0.50) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับมีส่วนร่วม

ปรึกษางานในด้านต่าง ๆ ( X =4.52,S.D. =0.51) ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบของโรงเรียน( X =4.45,S.D. =0.50) ผู้บริหาร

และผู้ ใต้บังคับบัญชาร่วมกันประเมินผลงานเพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ ( X =4.37,                    
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S.D.=0.52)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.38 ลักษณะเช่นนี้ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       

 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) 
                (n=30) 

ข้อ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) X  S.D.  ระดับ 
1. 
 

ผู้บริหารพิจารณาข้อจ ากัดจากอ านาจของฝ่ายบริหาร และ 
เทคโนโลยีในการตัดสินใจ 

4.35 
 

0.55 
 

มาก 
 

2. 
 

ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกโดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและ 
บรรทัดฐานทางสังคม 

4.35 
 

0.52 
 

มาก 
 

3. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันแก้ปัญหา  โดยน าข้อมูล 
ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

4.45 
 

0.50 
 

มาก 
 

รวม 4.38 0.42 มาก 
 

 จากตารางที่  7 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                    

( X =4.38,S.D.=0.42)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่า

มัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันแก้ปัญหา  โดยน าข้อมูลที่

ได้มาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ( X =4.45,S.D.=0.50) ผู้บริหารพิจารณา

ข้อจ ากัด จากอ านาจของฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีในการตัดสินใจ ( X =4.35,S.D.=0.55) และ

ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกโดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและบรรทัดฐานทางสังคม  ( X =4.35,              

S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.42 ลักษณะเช่นนี้                    

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  (X4)                
                                                                                                              (n=30) 

ข้อ การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (X4) X  S.D.

 ระดับ 

1. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการสร้าง  
วิเคราะห์  วิธีการที่แปลกใหม่ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 

4.40 
 

0.49 
 

มาก 
 

2. 
 

ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันปรับปรุงรูปแบบบริหาร 
จัดการ ในการพัฒนางานในโรงเรียน 

4.38 
 

0.52 
 

มาก 
 

รวม 4.40 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 8  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก               

( X =4.40,S.D.=0.46)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจาก           

ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการสร้าง วิเคราะห์  

วิธีการที่แปลกใหม่ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ( X =4.40,S.D.=0.49) ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา

ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบบริหารจัดการ ในการพัฒนางานในโรงเรียน ( X =4.38, S.D.=0.52)              

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.46  ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม                      

มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       

   

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นที่ 4 

 ในการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นท่ี 4  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) จาก

กลุ่มตัวอย่าง 30 โรง แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของของ เบสท์ (Best) ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 โดยภาพรวม (Ytot) 
               (n=30) 

ข้อ คุณภาพชีวิตการท างานของครู(Ytot) X  S.D.  ระดับ 
1. การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  (y1)                                                            4.53 0.32 มากที่สุด 

2. สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  (y2)                                                            4.49 0.39 มาก 
3. การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ (y3)                                                            4.66 0.40 มากที่สุด 

4. ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน/อาชีพ  (y4)                                                            4.56 0.40 มากที่สุด 

5. การบูรณาการทางสังคม  (y5)                                                            4.48 0.41 มาก 
6. ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  (y6)                                                            4.44 0.44 มาก 

7. จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  (y7)                                                            4.45 0.31 มาก 

8. การเก่ียวข้องทางสังคม  (y8)                                                            4.49 0.39 มาก 
รวม (Ytot) 4.49 0.29 มาก 

 

 จากตารางที่  9 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล       

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.49, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาจ าแนก

ตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อย

ดังนี้ การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ( X = 4.66,S.D.=0.40)  ความเจริญก้าวหน้าและ             

ความมั่นคงในงาน/อาชีพ( X =4.56,S.D.=0.40) การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม             

( X =4.53,S.D.=0.32) สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี( X =4.49,S.D.= 0.39)        

การเกี่ยวข้องทางสังคม  ( X =4.49,S.D.=0.39) การบูรณาการทางสังคม  ( X =4.48,S.D.=0.41) 

จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม ( X =4.45,S.D.=0.31) และธรรมนูญในองค์กรการท างาน  ( X =4.44,      
S.D.=0.44)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.29 ลักษณะเช่นนี้                  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       

 เมื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นท่ี 4   ในแต่ละด้านเป็นรายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 10   ถึงตารางที่ 17 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Y1)                                                            

                                           (n=30)                                                       

ข้อ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  (Y1) X  
S.D.

 ระดับ 

1. 
 

ครูได้รับค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทน ที่เพียงพอในการใช้จ่ายและ 
การด ารงชีวิต 

4.62 0.49 มากที่สุด 

2. 
 

ครูได้รับเงินเดือน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ 

4.47 0.50 มาก 

3. ครูรับผลประโยชน์หรือสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 4.55 0.50 มากที่สุด 
4. 
 

ครูได้รับการจ่ายค่าตอบแทน  ค่าจ้าง เงินเดือนที่ได้รับจาก 
องค์การได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและยุติธรรม 

4.50 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
 

รวม 4.53 0.32 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 10 การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยภาพรวมมีค่าอยู่             

ในระดับมากที่สุด ( X =4.53,S.D.=0.32)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมาก

ที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ครูได้รับค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทน             

ที่เพียงพอในการใช้จ่ายและการด ารงชีวิต ( X =4.62,S.D.=0.49) ครูรับผลประโยชน์หรือสวัสดิการ

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ( X =4.55,S.D.=0.50) ครูได้รับการจ่ายค่าตอบแทน  ค่าจ้าง เงินเดือน         

ที่ได้รับจากองค์การได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและยุติธรรม ( X =4.50,S.D.=0.50) และครูได้รับ

เงินเดือน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ( X =4.47,S.D.=0.50) เมื่อพิจารณา        

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.32 ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน      
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4   สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมสีุขภาพดี (Y2)                                                            
                                                              (n=30) 

ข้อ สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  (Y2) X  S.D.  ระดับ 
1. 
 

สภาพแวดล้อมที่ท างานมีความปลอดภัย  ไม่เกิดภัยอันตราย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.60 
 

0.49 
 

มากที่สุด 

2. 
 

สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท างานของครู  มีความ 
สะดวกสบาย มีอากาศถ่ายเท 

4.38 
 

0.49 
 

มาก 

3. 
 

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน  เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครู 

4.49 
 

0.50 
 

มาก 

รวม 4.49 0.39 มาก 

  

 จากตารางที่ 11 สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X =4.49,S.D.=0.39)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด              

โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้  สภาพแวดล้อมที่ท างานมีความปลอดภัย  

ไม่เกิดภัยอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน ( X =4.60,S.D.=0.49) สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน          

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครู  ( X =4.49,S.D.=0.50) และ

สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท างานของครู  มีความสะดวกสบาย มีอากาศถ่ายเท                

( X =4.38,S.D.=0.49)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.39 ลักษณะเช่นนี้                   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4   การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ (Y3)                                                            

 (n=30) 

ข้อ การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ (Y3) X  S.D.  ระดับ 
1. เปิดโอกาสให้ครู ได้ปฏิบัติงานตามความสามารถของตนเอง 4.72 0.52 มากที่สุด 

2. 
 

ส่งเสริมครูน าทักษะความรู้  ความคิดประสบการณ์              
การปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนางาน 

4.58 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

3. 
 

ผู้บริหารสนับสนุน ยอมรับการพัฒนาในการท างานและความ  
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4.68 
 

0.47 
 

มากที่สุด 

รวม 4.66 0.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 12 การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

( X =4.66,S.D.=0.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับ           

จากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ เปิดโอกาสให้ครู ได้ปฏิบัติงานตามความสามารถของตนเอง  

( X =4.72,S.D.=0.52) ผู้บริหารสนับสนุน ยอมรับการพัฒนาในการท างานและความรับผิดชอบ           

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย( X =4.68,S.D.=0.47) และส่งเสริมครูน าทักษะความรู้   ความคิด

ประสบการณ์  การปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนางาน  ( X =4.58,S.D.=0.50) เมื่อพิจารณา               

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมเท่ากับ 0.40 ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน      
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ตารางที่ 13  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4   ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน/
อาชีพ (Y4)                                                            

 (n=30) 

ข้อ ความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน/อาชีพ  (Y4) X  
S.D.

 ระดับ 

1. 
 

การส่งเสริมครูให้น าความรู้ ความสามารถมาพัฒนา ตนเอง ให้
มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

4.68 0.47 มากที่สุด 

2. 
 

การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานตามความสามารถ
ของครูอย่างเหมาะสม 

4.58 0.50 มากที่สุด 

3. 
 

การได้รับการยอมรับในผลการท างานจากผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน 

4.40 0.49 มาก 

รวม 4.56 0.40 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 13 ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน/อาชีพ  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด( X =4.56,S.D.=0.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ การส่งเสริมครูให้น าความรู้ ความสามารถ    

มาพัฒนาตนเอง ให้มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน( X =4.68,S.D.=0.47) การสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานตามความสามารถของครูอย่างเหมาะสม ( X =4.58,S.D.=0.50) และ           

การได้รับการยอมรับในผลการท างานจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน ( X =4.40,          

S.D.=0.49)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมเท่ากับ 0.40 ลักษณะเช่นนี้                 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
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ตารางที่ 14  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4   การบูรณาการทางสังคม (Y5)                                                            

       (n=30) 

ข้อ การบูรณาการทางสังคม  (Y5) X  S.D.  ระดับ 
1. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 4.48 0.51 มาก 

2. 
 

การเปิดโอกาสให้ครูร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตาม 
โอกาสอันควร 

4.57 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
 

3. 
 

การส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระบบและมี 
ความยุติธรรม 

4.49 
 

0.51 
 

มาก 
 

รวม 4.48 0.41 มาก 
 

 จากตารางที่ 14 การบูรณาการทางสังคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.48, 

S.D.=0.41)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับจาก                       

ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ การเปิดโอกาสให้ครูร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามโอกาส

อันควร ( X =4.57,S.D.=0.50) การส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระบบและ              

มีความยุติธรรม ( X =4.49,S.D.=0.51)  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม             

( X =4.48,S.D.=0.51)  เมื่ อ พิจารณาส่วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานโดยภาพรวมเท่ ากับ  0.41                       

ลักษณะเช่นนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4 ธรรมนูญในองค์กรการท างาน (Y6)                                                            

                (n =30) 

ข้อ ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  (y6) X  S.D.  ระดับ 
1. ครูได้รับสิทธิและความเป็นธรรมในการพิจารณาผลตอบแทน 4.45 0.53 มาก 

2. 
 

ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างเปิดเผย 
และอย่างสร้างสรรค์ 

4.42 
 

0.50 
 

มาก 
 

3. 
 

ครูได้รับโอกาสการปฏิบัติงานจากองค์การ    ด้วยความเสมอ 
ภาคและมีความยุติธรรม 

4.47 
 

0.50 
 

มาก 
 

รวม 4.44 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่  15 ธรรมนูญในองค์กรการท างาน  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                     

( X =4.44,S.D.=0.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับจากค่า

มัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ครูได้รับโอกาสการปฏิบัติงานจากองค์การ  ด้วยความเสมอภาค

และมีความยุติธรรม ( X =4.47,S.D.=0.50) ครูได้รับสิทธิและความเป็นธรรมในการพิจารณา

ผลตอบแทน ( X =4.45,S.D.=0.53) และครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ                

อย่างเปิดเผยและอย่างสร้างสรรค์  ( X =4.42,S.D.= 0.50)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โดยภาพรวมเท่ากับ 0.44 ลักษณะเช่นนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน   
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ตารางที่ 16  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4   จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม (Y7)                                                            

  (n=30) 

ข้อ จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  (Y7) X  S.D.  ระดับ 
1. 
 

การท างานของครูมีความสมดุลระหว่างเวลาในการท างานกับ 
ช่วงเวลาชีวิตส่วนตัว 

4.47 0.50 มาก 

2. ปริมาณงานที่ครูได้รับมอบหมาย ต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป 4.57 0.50 มากที่สุด 

3. ครูมีระยะเวลาการท างานที่เหมาะสม และชัดเจน 4.47 0.50 มาก 

4. 
 

มีเวลาพักผ่อนหรือผ่อนคลายความเครียดกับชีวิตส่วนตัว 
อย่างเพียงพอ 

4.27 0.48 มาก 

รวม 4.45 0.31 มาก 
  

 จากตารางที่ 16 จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.45,

S.D.=0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ าอยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยเรียงล าดับจาก            

ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ปริมาณงานที่ครูได้รับมอบหมายต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป            

( X =4.57,S.D.=0.50) การท างานของครูมีความสมดุลระหว่างเวลาในการท างานกับช่วงเวลาชีวิต

ส่วนตัว ( X =4.47,S.D.=0.50)  ครูมีระยะเวลาการท างานที่เหมาะสม และชัดเจน ( X =4.47,             

S.D.=0.50) และมีเวลาพักผ่อนหรือผ่อนคลายความเครียดกับชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ( X =4.27,

S.D.=0.48)   เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมเท่ากับ 0.32  ลักษณะเช่นนี้                  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน        
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ตารางที่ 17  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4   การเก่ียวข้องทางสังคม (Y8)                                                            

 (n=30) 

ข้อ การเกี่ยวข้องทางสังคม  (Y8) X  S.D.  ระดับ 
1. 
 

ครูปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเป็นที่ยอมรับของ 
องค์การ 

4.45 0.50 มาก 

2. 
 

การปฏิบัติงานของครูต้องรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน เพ่ือ 
ผลประโยชน์ขององค์การ 

4.53 0.50 มากที่สุด 

3. 
 

การปฏิบัติงานของครูได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญต่อ 
การพัฒนาสังคม 

4.48 0.51 มาก 

รวม 4.49 0.39 มาก 

  

 จากตารางที่ 17 การเกี่ยวข้องทางสังคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.49, 

S.D.=0.39)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล าดับจาก              

ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ การปฏิบัติงานของครูต้องรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน             

เพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ ( X =4.53,S.D.=0.50) การปฏิบัติงานของครูได้รับการยอมรับว่า             

มีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม ( X =4.48,S.D.=0.51) และครูปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

เป็นที่ ยอมรับขององค์การ( X =4.45,S.D.=0.50)  เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน             

โดยภาพรวมเท่ากับ 0.39 ลักษณะเช่นนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน       
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4       

 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างาน

ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4 นั้น    ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์              

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation - coefficient) ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 18 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot)  
X1  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 
X2  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
X3  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
X4  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง   

 
คุณภาพชีวิตการท างานของครู(Ytot) 

Y1  หมายถึง  การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม   
Y2  หมายถึง  สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี   
Y3  หมายถึง  การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ 
Y4  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน / อาชีพ 
Y5  หมายถึง  การบูรณาการทางสังคม   
Y6  หมายถึง  ธรรมนูญในองค์กรการท างาน     
Y7  หมายถึง  จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม   
Y8  หมายถึง  การเก่ียวข้องทางสังคม   
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4   โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 
X1 .872** .842** .398** .384** .411** .425** .857** .890** .819** 

X2 .744** .647** .479** .416** .429** .413** .646** .647** .713** 
X3 .486** .420** .420** .497** .441** .426** .511** .508** .597** 

X4 .465** .488** .385** .490** .415** .338** .414** .342** .538** 

Xtot .823** .764** .520** .538** .520** .498** .779** .775** .841** 
 

     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Xtot) กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของครู(Ytot)  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4                 
อยู่ในระดับสูง (rxy=0.841) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                                                 
         เมื่อพิจารณาแต่ละคู่พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง                
2 ด้านดังนี้ 
 การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (X1) กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน  สังกัด
เทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 โดยภาพรวม(Ytot) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  (r=0.819) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (X2) กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน               
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  โดยภาพรวม(Ytot) มีความสัมพันธ์อยู่ ในระดับสูง  
(r=0.713) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน              
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 โดยภาพรวม(Ytot) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
(r=0.597) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (X4) กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน            

สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 โดยภาพรวม(Ytot) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  

(r=0.538) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1 - X4 )กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y1)  มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูง  2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
0.465 - 0.872 เมื่อน ามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (X1) 
(r=0.872)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) (r=0.744)  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) 
(r=0.486)  และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (X4) (r=0.462)  
  การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1 - X4 )กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y2)  มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูง  1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
0.420 - 0.842  เมื่อน ามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 
(X1) (r=0.842) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) (r=0.647)  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (X4) 
(r=0.488)  และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) (r=0.420) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1 - X4 )กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y3) มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.385 - 0.479 เมื่อน ามาเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) (r=0.479) การมีส่วนร่วมใน          
การแก้ปัญหา (X3) (r=0.420)  การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (X1) (r=0.398) และการมีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลง (X4) (r=0.385)   

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1-X4 ) กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y4) มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.384 - 0.497 เมื่อน ามาเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) (r=0.497) การมีส่วนร่วมใน           
การเปลี่ยนแปลง (X4) (r=0.490)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) (r=0.416)  และการมีส่วนร่วม
ในการตั้งเป้าหมาย (X1) (r=0.384) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1 - X4 )กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y5)  มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.411 - 0.441 เมื่อน ามาเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) (r=0.441) การมีส่วนร่วมใน           
การตัดสินใจ (X2) (r=0.429)  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (X4) (r=0.415 )และการมีส่วนร่วม
ในการตั้งเป้าหมาย (X1) (r=0.411) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1-X4 ) กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y6)  มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.338 - 0.426 เมื่อน ามาเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) (r=0.426) การมีส่วนร่วมใน                
การตั้งเป้าหมาย (X1) (r=0.425)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) (r=0.413)  และการมีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลง (X4) (r=0.338 ) 
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 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1 - X4 )กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y7)  มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูง  1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
0.857 - 0.414 เมื่อน ามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (X1) 
(r=0.857)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) (r=0.646)  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) 
(r=0.511)   และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (X4) (r=0.414)  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X1-X4) กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู (Y8)  มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูง  1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
0.890 - 0.342 เมื่อน ามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (X1) 
(r=0.890) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X2) (r=0.647)  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X3) 
(r=0.508) และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (X4) (r=0.342)  
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บทที่ 5   

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง“การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4” มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4   2) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  การวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  จ านวน 32 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมแนวคิดของซัชคิน (Sashkin) และคุณภาพชีวิตการท างานของครู
แนวคิดของ วอลตัน(Walton)   ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ  2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทน 1 คน และพนักงานครูเทศบาล 1 คน              
รวมผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 64 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
(S.D. ) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริง
สามารถน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหาร โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4  สรุปผลเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4    
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด                 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง   และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตามล าดับ 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
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โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การพัฒนาความสามารถของมนุษย์  ความเจริญก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน/อาชีพ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  สภาพการท างานที่ปลอดภัย
และมีสุขภาพดี  การเกี่ยวข้องทางสังคม การบูรณาการทางสังคม  จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  
ธรรมนูญในองค์กรการท างาน ตามล าดับ   
 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของครู           
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .01                

 

การอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้
ทราบสภาพที่แท้จริงของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน   
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 4  โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้านและระดับมาก  
3 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย           
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง เหตุเป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีแบบแผน             
แนวทางการบริหารที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษา เกิดขึ้นโดยการที่ผู้บริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน สังคม องค์กรเอกชนองค์กรภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
คิด ร่วมท าร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ยิ่งผู้บริหารสนับสนุนให้มี การร่วมมือกันเท่าไร ยิ่งเพ่ิมพูน
อ านาจและความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้นเท่านั้น มากกว่าการที่ผู้บริหารใช้อ านาจหน้าที่  
ตามล าพัง เพราะว่าผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท างานกันเป็นทีม ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคล 
ที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการวิถีประชาธิปไตยมาสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
สร้างขวัญ และก าลังใจให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย           
ขององค์กร โดยการมีส่ วนร่วมในการบริหารที่ ส าคัญ คือ การตัดสินใจ การด าเนินงาน                    
การรับผลประโยชน์และการประเมินผล การท างานในสถานศึกษาหากมีการเปิดโอกาสให้บุคลากร  
ในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดกระบวนการ
การด าเนินงานย่อมท าให้การด าเนินงานในสถานศึกษาเกิดผลส าเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
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การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารจึงนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากในการที่จะผลักดัน
ให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเกิดผลส าเร็จสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานให้ เกิด                  
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้  การบริหารในยุคปัจจุบันผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้
แนวทางและวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด            
ในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารมักใช้อ านาจในการตัดสินใจสั่งการ ซึ่งวิธีดังกล่าวแม้จะประสบความส าเร็จ 
แต่อาจก่อให้เกิดแรงต้าน และเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร เนื่องจากผู้ร่วมปฏิบัติงานไม่รู้สึกถึง
ความเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบท าให้ผลงานไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร  โดยผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญน าแนวทางวงจร                 
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เป็นแรงส่งเสริมในการด าเนินงาน โดยการน าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้ได้มาตรฐาน เพ่ือที่จะบริหารงานในส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะท า
ให้เกิดกระบวนการ วิธีการและการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ และท าให้มองเห็นภาพรวม         
ของสถานศึกษาที่หลากหลาย วงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งเป็นทฤษฎีการบริหารยุคใหม่ อาจส่งเสริม
การวางแผนระบบการท างานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยส่ งเสริมให้เกิดขั้นตอนการวางแผน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม ผู้บริหารในปัจจุบัน 
จึงต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยการศึกษาทฤษฎีแนวคิดพ้ืนฐานในการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา              
แนวทางการสร้าง และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรู้สึกถึงความรัก และ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานอย่างแท้จริง  จึงท าให้         
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  โดยภาพรวมอยู่             
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ภูสุวรรณ์  การบริหารแบบ มีส่วนร่วมกับการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผลการวิจัยพบว่า                      
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนั้น อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2”  พบว่า ระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2                
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโศภิดา คล้ายหนองสรวง  ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3”  พบว่า   การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
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ท้องถิ่นท่ี 1” พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับรัชนิดา  นิลมณี  พบว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก    
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4                 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยเรียง           
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน/อาชีพ   การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  และระดับมาก 5 ด้าน             
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี        
การเกี่ยวข้องทางสังคม การบูรณาการทางสังคม  จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  ธรรมนูญในองค์กร
การท างาน  ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ครูได้รับการสนับสนุน  จากรัฐบาล                
อย่างเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนมีแรงจูงในในการท างาน สถานศึกษาให้ความส าคัญ            
กับอาคารสถานที่มากข้ึน เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีสุขภาพที่ดีและท างานได้อย่ามีประสิทธิภาพ การที่ครูท างานท างานอย่างมีประสิทธิภาพครูต้องได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารให้น าวิธีการใหม่ ๆ และน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมมาใช้ใน            
การจัดการเรียนการสอน น ามาพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมทันสถานการณ์ใน                    
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน การน าความรู้มาพัฒนาครูเป็นนโยบายส าคัญที่จะท าให้เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาครูให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การท างานในสถานศึกษาครูทุกท่านจะได้น าความรู้               
มาปรึกษา  หารือ เข้าร่วมงานการท างานเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานศึกษา ท าให้เกิด   
การประสานสัมพันธ์กันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน การท างานที่เป็นระบบและมีระเบียบตามที่โรงเรียน
ต้องการส่งผลให้สถานศึกษามีแบบแผนมีบรรทัดฐานการท างานที่มาตรฐานตามแบบแผนที่ก าหนดไว้
ได้อย่างชัดเจน ท าให้ครูจัดสรรเวลาในการท างานได้อย่างมีระบบ ตลอดจนมีเวลาในการท างานและ
ให้กับครอบครัวและชีวิตส่วนตัวอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ครู
ทุกคนโดยไม่แบ่งว่ามีประสบการณ์ในท างานมากหรือน้อย ได้ท าโครงการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
ให้โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานของครูดีขึ้น คุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ใน        
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต กิจชอบ ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา  ผลการวิจัยพบว่า           
ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีคุณภาพชีวิต             
ในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาพังงา อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีที่สุดอันดับแรก             
คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 2           
คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ               
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 4 คือ ด้านธรรมนูญในองค์การ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก 
อันดับที่ 5 คือ ด้านภาวะอิสระจากงาน มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 6 คือ ด้านความภูมิใจ
ในองค์การ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 7 คือ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน            
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุด ท้าย คือ ด้านรายได้และประโยชน์ ตอบแทน               
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชานุช  พันธนียะ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู” ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพ้ืนที่เขตอ าเภอรัตภูมิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา
เขต 2 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการได้รับ  สิ่งตอบ
แทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ด้านการบูรณาการ              
ด้านสังคม ด้านประชาธิปไตย/สิทธิในองค์การ ด้านจังหวะชีวิตโดยส่วนรวม และด้านการเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคมและสอดคล้องกับงานวิจัยของจินดากานต์  คงเดชาชาญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครปฐม” ผลการวิจัย
พบว่า   คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครปฐม                 
โดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลมีค่าอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้าน พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลที่อยู่ในระดับมาก มีจ านวน  
7 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถ                
ของบุคคล ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน                        
ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพและด้านจังหวะชีวิต ส่วนด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม                 
อยู่ในระดับปานกลาง 
  3. จากผลการวิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู             
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  โดยภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่ามีความสัมพันธ์กันทุกคู่
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิต                
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัด เทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  มีความสัมพันธ์กันเหตุ            
ที่เป็นเช่นนี้เพราะการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร รวมถึงครูผู้สอน 
จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้มีอ านาจตัดสินใจในการบริหารงานในระดับโรงเรียนจะต้องมี
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ทุก ๆ ฝ่ายร่วมกันด าเนินงานและตัดสินใจ  วางแผน  ร่วมกันตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานให้ชัดเจน
เพ่ือที่งานจะได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานเข้าสู่ระบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือลงมือปฏิบัติตามงานที่วางไว้  เมื่องานเกิดข้อผิดพลาดทุกฝ่ายจะได้มีส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้                
ของสถานศึกษาและคุณภาพชีวิตการท างานของครู จะได้มีประสิทธิภาพมีความสุข มีแรงจูงใจ             
ในการท างานเพ่ิมมากขึ้น ได้ค่าตอบแทนที่ดี ปลอดภัย ได้พัฒนาความรู้ความสามารถมาใช้                  
ในการปฏิบัติ  เพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  สอดคล้องกับ งานวิจัยของ              
ฟาว์เลอร์ (Fowler)  ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการ             
กับขวัญก าลังใจในการท างานของครู อาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐต่างๆ ทางตะวันออก            
เฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการมีความสัมพันธ์ 
ในทางบวกกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู 2. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์มีส่วนร่วม             
ในการตัดสินใจสั่งการกับครูอาจารย์โรงเรียนที่ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการ             
มีขวัญก าลังใจในการท างานของครูแตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของทอสคี้ (Tausky)                
ศึกษาเรื่องผลผลิต  แรงจูงใจ และคุณภาพชีวิตการท างานแสดงให้เห็นว่า การได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น
จะต้องได้รับสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจด้านความมั่นคงในการท างานและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้
จากผลก าไรของบริษัทที่ผู้ ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในการท างาน  นอกจากนี้สิ่งที่ เป็นแรงจูงใจ                
ด้านความท้าทายในงาน เงินเดือน รายได้และค่าตอบแทนที่เพียงพอ  รวมทั้งค่าตอบแทนได้จากการ  
มีส่วนในผลก าไร และความม่ันคงในการท างานและช่วยให้พัฒนาชีวิตในการท างานได้ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4  จากข้อค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู้วิจัย                       
มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างาน  
ของครูให้ดียิ่งข้ึน และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนะการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. จากผลของการวิจัย พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล           
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอยู่ในล าดับสุดท้ายดังนั้นผู้บริหารควรน าหลักการบริหารแบบ                 
มีส่วนร่วมไปใช้ในการบริหาร เพ่ือเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนางาน            
ใหม่ ๆของผู้ใต้บังคับบัญชามาก าหนดหลักการท างาน เนื่องจากผู้ใต้บังคับส่วนใหญ่จะได้รับผิดชอบ
งานต่าง ๆ ที่ตนถนัดและเหมาะสมในการท างาน ย่อมรู้กว่าปัญหาที่เกิดจากการท างานควรแก้ไขให้
ตรงจุดเป้าหมาย และส่งเสริมให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ช่วยคิด ช่วยท าและ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้องค์กรอย่างเหมาะสม   ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น      
 2.  จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล          
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณารายด้านนั้น 
พบว่า ธรรมนูญในองค์กรการท างานอยู่ในล าดับสุดท้าย  ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีอิสระในรับฟังมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค   และได้รับสิทธิ
ต่างๆ อย่างเสมอกัน  
 3.  จากผลการวิจัยพบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ               
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  ในภาพรวมและ
รายด้านมีความสัมพันธ์  อยู่ ในระดับสูงแต่ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  การมี ส่วนร่วมใน                     
การเปลี่ยนแปลงกับธรรมนูญในองค์กรการท างาน อยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอ่ืน  ดังนั้น ผู้บริหารควร
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ออกแบบสื่อนวัตกรรมแปลกๆใหม่ ในการแก้ปัญหา        
ที่เกิดขึ้นภายใต้การด าเนินงานภายในโรงเรียนและมีการพัฒนาปรับปรุงธรรมนูญในองค์กรการท างาน
ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังการเปลี่ยนแปลงและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ตามกฎระเบียบ
กติกาได้ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู          
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4  เป็นประโยชน์ส าหรับการวิจัยในอนาคต                
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครู  
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในสถานศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม และคุณภาพชีวิตการท างานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สรุป 

 

         จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และ  
คุณภาพชีวิตการท างานของครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริการองค์การให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การบริหารแบบมีส่วนร่วมต้องประกอบด้วย 1)  การมีส่วนร่วมใน           
การตั้งเป้าหมาย (participation  in  goal setting) 2)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (participation  

in  decision  making) 3)  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (participation in problem solving)             
4)  การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (participation  in  change) รวมทั้งต้องมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูซึ่งประกอบด้วย  องค์ประกอบที่ส าคัญ  8  ประการ  คือ 1)  การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรม (adequate and fair compensation) 2)สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  
(safe and healthy environment)  3)  การพัฒนาความสามารถของมนุษย์  ( development of  

human capacities) 4)  ความเจริญเติบโตและสวัสดิการ ( growth and  security) 5)  การบูรณาการ
ทางสังคม ( social integration) 6) ธรรมนูญในองค์กรการท างาน (constitutionalism in the work 

organisation) 7) จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม (the total life space)  8) ความเกี่ยวข้องทางสังคม            
( social relevance)   
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รายการอ้างอิง 
ภาษาไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.ส่วนการบริหาร
 งานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น,  การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครู เทศบาล   
                (กรุงเทพ : ม.ป.ท.,ม.ป.ป) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย.รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
 ภายในสถานศึกษาสัดกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีการศึกษา 2549.  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น,                         
               สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558. 
เกษมศรี  จาตุรพันธ์." การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร."วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 
จินดากานต์  คงเดชาชาญ," คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา  สังกัด
 เทศบาลนครนครปฐม" วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 
จันทรานี สงวนนาม,"ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา" (พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ 
 : บุ๊คพอยท์, 2553. 
ชฎาภรณ์ สนิมคล้ า,การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2560 เข้าถึง 
 ได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/229204 
ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง," การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูใน
 สถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1" วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
 ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 2554. 
เชษฐา ไชยเดช,"ชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ใน
 สถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ" วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ,2550. 
ดุสิต สาลี,การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (ออน์ไลน์)  เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2560 เข้าถึงได้จาก 
 https://www.gotoknow.org/posts/259345    

https://www.gotoknow.org/posts/229204
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ท านอง ภูเกิดพิมพ์.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 
 3 กันยายน 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com/blog/38703 
ทัศนีย์ ชาติไทย. “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” 

 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2559), 
ธร  สุนทรายุทธ,  "การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป"   กรุงเทพฯ  :  เนติกุลการพิมพ์จ ากัด,2551.   
ธนาสิทธิ์  เพ่ิมเพียร."คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่ม
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัดปทุมธานี,"ใน  
 Proceedings      รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา,การประชุมวิชาการระดับชาติ  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552. 
ธีระ  รุญเจริญ. ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : 
 ข้าวฟ่าง,2550.  
นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,2559) 

บุญแสง  ชีระภากร.การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน,จุลสารพัฒนาข้าราชการพลเรือน 25,1 
 มกราคม - มีนาคม  2553 
บุปผา หนุนภักดี, “คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1”วารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556)  

ประวีณา อัสโย,"เผยจุดเน้นการจัดการศึกษาหน้าที่ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21, "วารสาร

 การศึกษาไทย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีที่ 11,ฉบับที่ 116 สิงหาคม 2557 
ประสาร  พรหมณา."การบริหารแบบมีส่วนร่วม"(ออน์ไลน์)เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2558,เข้าถึงได้
 จาก  http://trang.nfe.go.th/alltis16/UserFiles/Pdf/wijaiman.pdf 
ผจญ  เฉลิมสาร,คุณภาพชีวิตการท างาน. เข้าถึงเมื่อ  12 มกราคม  2559.เข้าถึงได้จาก  
 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=12168&Key=news
 _research 
พจนารถ  วาดกลิ่น.“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานด้านวิชาการ       

โรงเรียนในส านักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2556) 
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พัชราพร  ทวยสงฆ์.นวัตกรรมการบริหาร . นครศรีธรรมราช: ราชประชานุเคราะห์,2552  
ฟาฏินา   วงศ์เลขา.การศึกษาตลอดชีวิต   พัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 7 กุมภาพันธ์ 2555   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
 การศึกษาหน่วยที่ 9-12.   นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2552.  
รัชนิดา  นิลมณี. "ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษา  ใน
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3." วิทยานิพนธ์
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2554. 
รัชนี ภูสุวรรณ์.“การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2557)   

ล าเพย  เย็นมนัส. ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร แบบมีส่วนร่วมในยุคปฏิรูปการศึกษา 
 (ออน์ ไลน์ )   เข้ าถึ ง เมื่ อ   11 มกราคม  2559, เข้ าถึ ง ได้ จาก  
 http://phrakhaoschool.com/news-detail_7962_57832 
วชิรวัชร  งามละม่อม. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน (ออน์ไลน์)เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 
 2559,เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก  http://learningofpublic.blogspot.com/2015 / 09 / blog-
 post_93.html 
วิชิต กิจชอบ.“คุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา 

อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา” (ภาคนิพนธ์  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2553)  
วิระภรณ์ ปานจันทร์.“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา,2558) 

วิทยา  อินทร์สอน.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการท างานของพนักงานโรงงาน อุตสาหกรรม
( อ อ น์ ไ ล น์ ) เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ 12 ธั น ว า ค ม  2559, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=773&section=
1 8&issues =74 

วินัย  ดิสสงค์.  การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา. (กรุงเทพ ฯ : 
 บริษัท ส านักพิมพ์ธารอักษร จ ากัด,2550) 
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วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์  "การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์
 การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                    
                สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 
วันชัย โกลละสุต. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม2559 เข้าถึงได้
 จาก  http://services.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_ 
 content&task=view&id=26&Itemid=1 
ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต และคนอ่ืน ๆ.คุณภาพชีวิต  การท างาน  และความสุข.พิมพ์ครั้งที่ 1 
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ธรรดาเพรส, 2556. 
เศรษฐภูมิ เถาชารี,  การบริหาร การจัดการ.บทความอินดัสเตรียล เทคโนโลยี รีวิว Industrial 
 technology review ปีที่ 21 ฉบับที่ 276 (พฤศจิกายน 2558) 
โศภิดา คล้ายหนองสรวง, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2558),     

สันติ  บุญภิรมย์.  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์,2552) 
สัมฤทธิ์  กางเพ็ง, "รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา," วารสารวิชาการ  กรมวิชาการ 5,4 
 (เมษายน 2549) 
สิริกร  ทิติยวงษ์. "การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
 สังกัดกรุงเทพมหานคร"   วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
 บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 
สุชานุช พันธนียะ. “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู ”  

วารสารวิทยบริการ 21,2 (พฤษภาคม- สิงหาคม 2553) : 69 – 72. 
สุนทร โครตบรรเทา,หลักการและทฤษฎีการบรืหารการศึกษา (กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์ปัญญาชน       

,2552) 
ส าราญ หนูศรีคง,  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ  คุณภาพชีวิตการท างาน  (ออน์ไลน์)  เข้า 
         ถึงเม่ือ 15 มกราคม 2560,เข้าถึงได้จากhttps://www.gotoknow.org/posts/327572 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา."รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาล,
 กรุงเทพ : สามารถ  สวัสดิ์พิพัฒน์,ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับ
 คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้ เรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2553. 
 

https://www.gotoknow.org/user/samransri/profile
https://www.gotoknow.org/blog/samransri
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา,รายงานการ
 วิจัยฉบับย่อโครงการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ  การเงิน  และความต้องการในการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ:ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.,2554)  
ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น.ส่วนวิชาการและมาตรฐาน การจัดการศึกษา     
                ท้องถิ่น.เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น,        
 8 สิงหาคม 2555.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ออน์ไลน์) เข้าถึงเมื่อ 26 
 กรกฎาคม 2559 เข้าถึงได้จาก  http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id 
 =2&content_id=156 
อรวรรณ  อุ่นวิเศษ."คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร  เขต 3.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา     
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,2549. 
อรุณรัตน์  บุ่งนาม, “คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์,2555), บทคัดย่อ. 

อ่ิมพิทย์  อนิศดา.คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4.  วิทยานิพนธ์
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2555.  
อุทัย  บุญประเสริฐ.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์     
 มหาวิทยาลัย,2546. 
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ภาคผนวก  ก   

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  

และรายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. ชื่อ – สกุล ดร.ระวี  อรรถวิลัย 
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 
  ส านักงานเทศบาลต าบลกรับใหญ่ 
2. ชื่อ – สกุล  ดร.พรรณมาศ  พรมพิลา 
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง  
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ชื่อ – สกุล ดร.จันทิมา  จันทรสุวรรณ  
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองคูคต 
4. ชื่อ – สกุล นางมัลลิกา  โชติมา 
วุฒิการศึกษา การศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่ง  ครู  คศ.4  โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 
5. ชื่อ – สกุล นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี 
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ข   

ค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย 
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ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

ข้อที ่ การบริหารแบบมสี่วนร่วม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รว

ม 
ค่า 
IOC 

การ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

การมีส่วนร่วมในการต้ังเป้าหมาย ( participation in goal setting) 

1 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
ก าหนดเป้าหมายของงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

2 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การวางแผน  ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน      

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

3 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
ตรวจสอบและ พัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

4 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมการ
ปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in decision making) 

5 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
ระดับมีส่วนร่วม   ปรึกษางานในด้านต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

6 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้
รวบรวมข้อมูล ด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

7 
ผู้ บริ หารและผู้ ใต้ บั งคับบัญชาร่ วมกั น
ประเมินผลงานเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 

8 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ  แนวทางการปฏิบัติงานท่ีต้อง
รับผิดชอบของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Participation in problem solving) 

9 
ผู้บริหารพิจารณาข้อจ ากัดจากอ านาจของ
ฝ่ายบริหาร และเทคโนโลยีในการตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

10 
ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกโดยค านึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจและบรรทัดฐานทางสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

11 
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ใ ต้ บั งคั บบัญชาร่ วมกั น
แก้ปัญหา  โดยน าข้อมูลที่ ไ ด้มาพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 
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ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเคร่ืองมือการวิจัย ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานของครู 

ข้อที ่ คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ค่า 
IOC 

การพิจารณา 
1 2 3 4 5  

การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  (Adequate and fair compensation) 

1 
ครู ได้ รับค่ าจ้ างหรือ  ค่ าตอบแทน ที่
เพียงพอในการใช้จ่ายและการด ารงชีวิต 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 √ 

2 
ครูได้รับเงินเดือน ที่สอดคล้องเหมาะสม
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 √ 

3 
ครูรับผลประโยชน์หรือสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 

4 
ครูได้รับการจ่ายค่าตอบแทน  ค่าจ้าง 
เงินเดือนที่ได้รับจากองค์การได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 

สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี  (Safe and healthy environment) 

5 
สภาพแวดล้อมที่ท างานมีความปลอดภัย  
ไม่เกิดภัยอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

6 
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการ
ท างานของครู  มีความ 
สะดวกสบาย มีอากาศถ่ายเท 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

7 
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน  เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานและเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของครู 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 

 
 
 

ข้อที ่ การบริหารแบบมสี่วนร่วม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
ค่า 
IOC 

การพิจารณา 
1 2 3 4 5 

การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in change) 

12 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การสร้าง วิเคราะห์  วิธีการที่แปลกใหม่ท า
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

13 
ผู้บริหารและผู้ ใต้บังคับบัญชาร่วมกัน
ปรับปรุงรูปแบบบริหารจัดการ ในการ
พัฒนางานในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 
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ข้อที่ 

 
คุณภาพชีวิตการท างานของคร ู

 

 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่  

รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
การพิจารณา 

1 2 3 4 5 
การพัฒนาความสามารถของมนุษย ์(Development of human capacities) 

8 
เ ปิ ด โ อ กา ส ให้ ค รู  ไ ด้ ปฏิ บั ติ ง า นต าม
ความสามารถของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

9 
ส่ง เสริมครูน าทักษะความรู้  ความคิด
ประสบการณ์   การปฏิบัติงานมาใช้ใน 
การพัฒนางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

10 
ผู้บริหารสนับสนุน ยอมรับการพัฒนาในการ
ท างานและความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

0 +1 +1 +1 0 3 0.6 √ 

ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน/อาชีพ  (Growth and security) 

11 
การส่งเสริมครูให้น าความรู้ ความสามารถ
มาพัฒนา ตนเอง ให้มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

12 
การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามความสามารถของครูอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 

13 
การได้รับการยอมรับในผลการท างานจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

การบูรณาการทางสังคม  (Social integration) 

14 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

15 
การเ ปิดโอกาสให้ค รู ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ตามโอกาสอันควร 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 

16 
การส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
เป็นระบบและมีความยุติธรรม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 √ 

ธรรมนูญในองค์กรการท างาน   

17 
ครูได้ รับสิทธิและความเป็นธรรมในการ
พิจารณาผลตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 √ 

18 
ค รู มี โ อ ก า ส ไ ด้ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ข้อเสนอแนะ อย่างเปิดเผย 
และอย่างสร้างสรรค์  

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 √ 
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ข้อที่ 

 
คุณภาพชีวิตการท างานของคร ู

 

 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่  

รวม 

 
ค่า 
IOC 

 
การพิจารณา 

1 2 3 4 5 
ธรรมนูญในองค์กรการท างาน   

19 
ครูได้รับโอกาสการปฏิบัติงานจากองค์การ    
ด้วยความเสมอภาคและมีความยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 

จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม  (The total life space) 

20 
การท างานของครูมีความสมดุลระหว่าง
เวลาในการท างานกับช่วงเวลาชีวิตส่วนตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

21 
ปริมาณงานที่ครูได้รับมอบหมาย ต้องไม่
มากหรือน้อยเกินไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

22 
ครูมีระยะเวลาการท างานท่ีเหมาะสม และ
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 √ 

23 
มีเวลาพักผ่อนหรือผ่อนคลายความเครียด
กับชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 

การเกี่ยวข้องทางสังคม  (Social relevance) 

24 
ครูปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับขององค์การ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 √ 

25 
การปฏิบัติงานของครูต้องรับผิดชอบต่อ
สังคมในทุกด้าน เพื่อผลประโยชน์ของ
องค์การ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 √ 

26 
การปฏิบัติงานของครูได้รับการยอมรับว่า
มีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 √ 
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ภาคผนวก ค   

หนังสือหน่วยงานขอทดลองเครื่องมือ  

และรายช่ือโรงเรียนขอทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
จ านวน 15 แห่ง 

 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) อ.เมือง    จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) อ.เมือง   จ.สมุทรสงคราม 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)  อ.เมือง   จ.สมุทรสงคราม 
4. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)  อ.เมือง   จ.สมุทรสงคราม 
5. โรงเรียนเทศบาล1 วัดนางวัง สหราษฎร์อุทิศ  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
6. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม (วงค์ประชานุเคราะห์)  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
8. โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
9. โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ( เปี่ยมวิทยาคม )  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
10. โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
11. โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
12. โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
13. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย 1 (หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย)  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
14. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
15. โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
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ภาคผนวก ง   

ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

129 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

                           a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.959 .959 39 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

x1 172.1000 222.162 .485 . .959 

x2 172.1000 221.472 .581 . .958 

x3 172.2667 225.168 .318 . .960 

x4 172.0667 216.340 .819 . .957 

x5 172.1000 212.024 .900 . .956 

x6 171.9000 220.369 .760 . .957 

x7 172.2667 217.582 .734 . .957 

x8 172.2667 218.064 .648 . .958 

x9 172.4333 225.013 .353 . .959 

x10 172.1333 218.740 .669 . .958 

x11 172.0667 221.926 .503 . .959 

x12 172.2333 220.944 .604 . .958 

x13 172.2000 217.545 .731 . .957 

y1 172.4333 214.599 .670 . .958 
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Y2 172.3667 214.861 .681 . .958 

Y3 172.1333 221.844 .422 . .959 

Y4 172.0333 221.620 .590 . .958 

Y5 172.1000 217.059 .769 . .957 

Y6 172.3000 218.355 .696 . .957 

Y7 172.2333 221.289 .583 . .958 

Y8 172.3333 211.954 .761 . .957 

Y9 171.9667 225.551 .427 . .959 

Y10 172.1000 222.369 .526 . .958 

Y11 171.9667 223.757 .481 . .959 

Y12 172.1000 220.024 .669 . .958 

Y13 172.1667 221.385 .577 . .958 

Y14 172.2000 224.648 .382 . .959 

Y15 172.1000 222.024 .547 . .958 

Y16 172.0667 217.444 .692 . .957 

Y17 172.1000 221.955 .551 . .958 

Y18 172.1000 225.059 .416 . .959 

Y19 172.1667 220.075 .656 . .958 

Y20 172.1667 221.868 .548 . .958 

Y21 172.3333 222.023 .498 . .959 

Y22 172.2667 223.513 .453 . .959 

Y23 172.2667 215.513 .725 . .957 

Y24 172.2333 218.323 .633 . .958 

Y25 172.0667 219.099 .662 . .958 

Y26 172.1667 218.144 .642 . .958 
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ภาคผนวก จ   

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

และรายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 32 โรง 

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสงัฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  อ.เมือง  จ. กาญจนบุร ี
2. โรงเรียนเทศบาล 2 ประชาภิบาล อ.เมือง  จ. กาญจนบุร ี
3. โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านบ่อ อ.เมือง  จ. กาญจนบุร ี 
4. โรงเรียนเทศบาล 4  บ้านชุกกุม่  อ.เมือง  จ. กาญจนบุร ี
5. โรงเรียนเทศบาล 5  กระดาษไทยอนุเคราะห ์อ.เมือง  จ. กาญจนบุรี 
6. โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 
7. โรงเรียนเทศบาล 1วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  อ.เมือง จ.นครปฐม 
8. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)   อ.เมือง จ.นครปฐม 
9. โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม  อ.เมือง จ.นครปฐม 
10. โรงเรียนเทศบาล 4  เชาวนปรีชาอุทิศ  อ.เมือง จ.นครปฐม 
11. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์   อ.เมือง จ.นครปฐม 
12. โรงเรียนเทศบาลวัดหว้ยพลู (โชติประชานุเคราะห์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม    
13. โรงเรียนเทศบาล 1   บ้านสามพราน (นครสารผดุงวิทย์)  อ.สามพราน จ.นครปฐม 
14. โรงเรียนเทศบาล 1   วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  อ.สามพราน จ.นครปฐม 
15. โรงเรียนเทศบาล 2   วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) อ.สามพราน จ.นครปฐม 
16. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง   จ.ราชบุรี     
17. โรงเรียนเทศบาล 2  วัดช่องลม อ.เมือง   จ.ราชบุรี     
18. โรงเรียนเทศบาล 3  เทศบาลสงเคราะห ์อ.เมือง   จ.ราชบุรี     
19. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง   จ.ราชบรุี     
20. โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธนิรามินทรภักดี     อ.เมือง   จ.ราชบุรี           
21. โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี
22. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง   อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุร ี
23. โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี    อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุรี         
24. โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ)  อ.โพธาราม   จ.ราชบุรี   
25. โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารรีักษ์  (มณีวิทยา)  อ.โพธาราม   จ.ราชบุรี   
26. โรงเรียนเทศบาล 2   วัดปราสาททอง   อ.เมือง  จ.สุพรรณบรุ ี      
27. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี       
28. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรบีัวบาน     อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี             
29. โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชย์อุทิศ)  อ.สองพี่นอ้ง  จ.สุพรรณบุร ี
30. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อมัพวัน  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี 
31. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน้   อ.สองพีน่้อง  จ.สุพรรณบุรี    
32. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีส าราญ      อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี    
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ภาคผนวก ฉ   

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 

สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 
 
 
ค าชี้แจง    
 1.ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  1 ฉบับ และพนักงานครูเทศบาล 1  ฉบับ  
 2.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวน 39 ข้อ ดังนี้  
  ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม     จ านวน    5    ข้อ 
           ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4         จ านวน    13   ข้อ 
  ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล    
  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4    จ านวน    26   ข้อ 
 3.แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิต       
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  4 ค าตอบที่ได้จะไม่มีผลต่อ     
ท่านแต่ประการใด แต่ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา   
ต่อไป ฉะนั้นข้อเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การด า เนินการวิจัยครั้งนี้     
บรรลุวัตถุประสงค์และเปน็ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 
 4.ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัยได้ทางไปรษณีย์ซึ่งทางผู้วิจัยได้แนบซอง
เอกสารมาพรอ้มแบบสอบถามฉบับนี้ 
  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณ   
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
                 นางสาวนิสราพร  แช่มชูงาม 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียน 

สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความท าที่ตรงกับขอ้มูลสถานภาพของท่าน  
 

 
ข้อที่ 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1. เพศ   
             ( ) ชาย 
             ( ) หญิง 

 
( ) 01 

2. อายุ  
             ( ) ต่ ากวา่ 26 ปี  
             ( ) 26 - 35 ป ี
             ( ) 36 - 45 ป ี
             ( ) 46 ปีขึ้นไป 

 
    
( ) 02 

3. ระดับการศึกษา  
             ( ) ปริญญาตร ี 
             ( ) ปริญญาโท 
             ( ) ปริญญาเอก 

 
( ) 03 

4. ต าแหน่งหน้าที ่ 
             ( ) ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
                 ผู้ปฏิบัติหนา้ที่รักษาราชการแทน 
             ( ) พนักงานครูเทศบาล 

 
( ) 04 

5. ประสบการณในการท างาน 
             ( ) ต่ ากวา่ 11 ปี 
             ( ) 11 - 20 ป ี
             ( ) 21 - 30 ป ี
             ( ) 31 ปีขึ้นไป 

 
 
( ) 05 

 



  

 

137 

 
ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องที่เห็นว่า มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนของท่าน 
ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    5 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  อยู่ในระดับมาก 
    3 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  อยู่ในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อย 
    1 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย       

1. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมก าหนด
เป้าหมายของงาน 

     
( ) 06 

2. ผู้บริหารและผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
วางแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

     ( ) 07 

3. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมตรวจสอบ
และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน 

     ( ) 08 

4. ผู้บริหารและผู้ ใต้บั งคับบัญชามีส่ วนร่ วมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

     ( ) 09 

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ       

5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับมี
ส่วนร่วมปรึกษางานในด้านต่าง ๆ 

     

( ) 10 

6. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

     

( ) 11 

7. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันประเมินผลงาน
เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ 

     

( ) 12 

8. ผู้บริหารและผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ
ของโรงเรียน 

     

( ) 13 
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ข้อ
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  
 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา       
9 ผู้บริหารพิจารณาข้อจ ากัดจากอ านาจของฝ่าย

บริหาร และเทคโนโลยีในการตัดสินใจ 
     ( ) 14 

10 ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกโดยค านึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจและบรรทัดฐานทางสังคม 

      
( ) 15 

11. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันแก้ปัญหา  โดย
น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

      
( ) 16 

 การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง         

12. ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการสร้าง 
วิเคราะห์  วิธีการที่แปลกใหม่ท าให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 

     

( ) 17 

13. ผู้บริหารและผู้ ใต้บังคับบัญชาร่วมกันปรับปรุง
รูปแบบบริหารจัดการ ในการพัฒนางานในโรงเรียน 

     ( ) 18 
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ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน 
โรงเรียนให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    5 หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน  อยู่ในระดับมาก 
    3 หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน  อยู่ในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อย 
    1 หมายถึง คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ
ที ่

คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม         

1. ครูได้รับค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทน ที่เพียงพอในการใช้
จ่ายและการด ารงชีวิต 

     
( ) 19 

2. ครูได้รับเงินเดือน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

     ( ) 20 

3. ครูรับผลประโยชน์หรือสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

     ( ) 21 

4. ครูได้รับการจ่ายค่าตอบแทน  ค่าจ้าง เงินเดือนที่ได้รับ
จากองค์การได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและยุติธรรม 

     ( ) 22 

 สภาพการท างานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี         

5. สภาพแวดล้อมที่ท างานมีความปลอดภัย  ไม่เกิดภัย
อันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน 

     
( ) 23 

6. สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท างานของครู  มี
ความสะดวกสบาย มีอากาศถ่ายเท 

     
( ) 24 

7. สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน  เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครู 

     
( ) 25 

 การพัฒนาความสามารถของมนุษย์       

8. เปิดโอกาสให้ครู ได้ปฏิบัติงานตามความสามารถของ
ตนเอง 

     
( ) 26 
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ข้อ
ที ่

คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
9. ส่งเสริมครูน าทักษะความรู้  ความคิดประสบการณ์  

การปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนางาน 
     ( ) 27 

10. ผู้บริหารสนับสนุน ยอมรับการพัฒนาในการท างานและ
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

     ( ) 28 

 ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน/อาชีพ       

11. การส่งเสริมครูให้น าความรู้ ความสามารถ     มาพัฒนา
ตนเอง ให้มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

     
( ) 29 

12. การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถของครูอย่างเหมาะสม 

     ( ) 30 

13. การได้รับการยอมรับในผลการท างานจากผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน 

     ( ) 31 

 การบูรณาการทางสังคม         

14. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม      ( ) 32 

15. การเปิดโอกาสให้ครูร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ตามโอกาสอันควร 

     
( ) 33 

16. การส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระบบ
และมีความยุติธรรม 

     
( ) 34 

 ธรรมนูญในองค์กรการท างาน         

17. ครูได้รับสิทธิและความเป็นธรรมในการพิจารณา
ผลตอบแทน 

     
( ) 35 

18. ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่าง
เปิดเผยและอย่างสร้างสรรค์ 

     
( ) 36 

19. ครูได้รับโอกาสการปฏิบัติงานจากองค์การ ด้วยความ
เสมอภาคและมีความยุติธรรม 

     
( ) 37 
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ข้อ
ที ่

คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 จังหวะของชีวิตโดยส่วนร่วม         

20. การท างานของครูมีความสมดุลระหว่างเวลาใน
การท างานกับช่วงเวลาชีวิตสว่นตัว 

     ( ) 38 

21. ปริมาณงานที่ครูได้รับมอบหมาย ต้องไม่มาก
หรือน้อยเกินไป 

     ( ) 39 

22. ครูมีระยะเวลาการท างานที่เหมาะสม และ
ชัดเจน 

     ( ) 40 

23. มีเวลาพักผ่อนหรือผ่อนคลายความเครียดกับ
ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

     
( ) 41 

 การเก่ียวข้องทางสังคม         

24. ครูปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเป็นที่
ยอมรับขององค์การ 

     ( ) 42 

25. การปฏิบัติงานของครูต้องรับผิดชอบต่อสังคมใน
ทุกด้าน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ 

     ( ) 43 

26. การปฏิบัติงานของครูได้รับการยอมรับว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม 

     
( ) 44 

  

 

 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 
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