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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
        การศึกษาคนควาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  เขตคุณภาพบางคลา 2 
จังหวดัฉะเชิงเทรา  ตามเกณฑการสรางคุณภาพชวีิตการทํางาน  ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารและงานวจิัย
ที่เกี่ยวของ  โดยจําแนกตามลําดับหัวขอดงันี้ 
          2.1  สภาพทั่วไปของโรงเรียนเขตคุณภาพบางคลา 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 2.2  แนวคดิเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
    2.2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต 
   2.2.2  ความสําคัญของคุณภาพชีวิต 
    2.2.3  ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
    2.2.4  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
    2.2.5  เกณฑบงชี้การมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 

      2.2.6   คุณภาพชีวิตการทํางาน ตามแนวคดิและทฤษฎีของฮิวสและคัมมิ่ง 
              1)  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 
              2)  ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
              3)  การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
              4)  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
              5)  บูรณาการทางสังคม 
              6)  ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
              7)  ความสมดลุระหวางชวีิตกับการทํางาน 
              8)  การปฏิบัติงานในสังคม 

           2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
           2.4  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1  สภาพทั่วไปของโรงเรียนเขตคุณภาพบางคลา 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
          โรงเรียนเขตคุณภาพบางคลา 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนการรวมโรงเรียนที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต  2  กําหนดใหมีขึ้น  ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ  ในเขตพื้นที่อําเภอ
บางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตําบลเสม็ดใต  ตําบลเสม็ดเหนือ  ตําบลสาวชะโงก  และตําบลทาทองหลาง  
มี  13  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนวัดหัวสวน  โรงเรียนวัดสนามชาง  โรงเรียนบานหนองโสน  โรงเรยีน
วัดเสม็ดใต  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม  โรงเรียนบานปลายคลอง  โรงเรียน
วัดใหมบางคลา  โรงเรียนวัดสาวชะโงก  โรงเรียนวัดบางกระพอ  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค
โรงเรียนบานทาระหัดและโรงเรียนบางคลาพิทยาคม จัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีปริมาณงานที่อยูในความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
 2.1.1  ประเภทบุคลากร  มีดังนี้ 
  ขาราชการครู  มีทั้งหมด  125  คน 
 2.1.2  ระดับที่เปดทําการสอน  มีดังนี ้

      1)  โรงเรียนที่เปดสอนระดับกอนประถมศกึษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  
8  แหง  คือ  โรงเรยีนวดัหวัสวน  โรงเรยีนวดัสนามชาง  โรงเรยีนบานหนองโสน  โรงเรียนวดัเสมด็ใต
โรงเรียนวัดบางกระพอ  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค  โรงเรียนบานทาระหัดโรงเรยีนบานปลายคลอง   
      2)  โรงเรียนที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  
4  แหง  คือ  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม  โรงเรียนวัดใหมบางคลา  โรงเรียน
วัดสาวชะโงก   
       3)  โรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 
1 แหง  คือ  โรงเรียนบางคลาพิทยาคม           
              2.1.3  ผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพบางคลา  2  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  (รายงานประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2,  2548, หนา 4)  
เปนดังนี้ 
                    1)  คุณภาพชีวิตของขาราชการครูประสบปญหาดานการครองชีพ  เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบันและอยูในชวงภาวะเงินเฟอ  สินคา  น้ํามันมีราคาแพงมาก  เครื่องอุปโภคบริโภค
ตางก็ขยับราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามัน  คาเงินบาทของไทยก็ผันผวนไมนิ่ง  ทําให
เงินเดือนของขาราชการครูที่ไดรับไมเพียงพอตอการใชจายเพิ่มขึ้น  ครูสวนใหญเกิดภาวะหนี้สิน
ทั้งในระบบและนอกระบบ  มีการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา  จํากัด  มากขึ้น  มีการ
แกสัญญาหนี้เพื่อรับเงินกูเพิ่มเติม  ทําใหครูเกิดความเครียดและความไมสบายใจซึ่งมีผลกระทบตอ
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การจัดการเรียนการสอน  ครูบางคนตองประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้นทําใหมีการเบียดบังเวลาของ
ราชการและไมสามารถปฏิบัติงานอยางทุมเท  เสียสละในดานตางๆ เหมือนเชนอดีต 
                   2)  อุปกรณการศึกษา  ส่ือและเทคโนโลยี  พบวา  ยังไมสามารถจัดสรรงบประมาณ
หรือใหการสนับสนุนแกโรงเรียนในสังกัดไดเทาที่ควร โรงเรียนสวนใหญยังขาดแคลนและเกิดความ
เหล่ือมลํ้ากันมาก 
               3)  การใชอาคารสถานที่  พบวา  โรงเรียนสวนใหญมีอาคารเรียนเกาแกชํารุดทรุดโทรม 
เนื่องจากมีอายุการใชงานนาน  โรงเรียนบางแหงขาดแคลนหองเรียนโดยเฉพาะที่ใชเปนหองพิเศษ
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนตางๆ  และในบางแหงยังมีอาคารเรียนไมเพียงพอตอความ
ตองการเมื่อเทียบกบัจํานวนนักเรียน 

                  4)  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามผลดานการศึกษา  พบวา  มีความขาดแคลนดานจํานวน 
      ศึกษานิเทศกและไมสามารถออกนิเทศตามสถานศึกษาไดอยางจริงจัง 

             5)  ขวัญและกําลังใจของขาราชการครู  พบวา  ยังมีครูจํานวนมากเกิดความสับสน
และทอถอย   เกิดทัศนคติที่ไมดีตอหนวยงานตนสังกัด เนื่องจากเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
ในเรื่องตางๆ เชน  การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ   การโยกยายประจําป  การจัดสรรครุภัณฑและ
ส่ิงกอสราง โอกาสในการสงเสริมความรูและความกาวหนาในหนาที่การงาน   การปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการตางๆ  มีความเหลื่อมลํ้า  เปนตน  รวมทั้งการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของผูบริหาร
ระดับตางๆ ตอผูรวมงานยังมีนอย 
         กลาวโดยสรุป  สภาพการจัดการศึกษาของเขตคุณภาพบางคลา  2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ยังคง
ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆ ดาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคํานึงถึงความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู   ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญเพื่อความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ของหนวยงานและองคกรอีกทั้งการมีสวนชวยลดปญหาตางๆ ในระบบการจัด
การศึกษาไดอีกทางหนึ่ง 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
 2.2.1  ความหมายของคุณภาพชีวติ  
           กุหลาบ  รัตนสัจธรรมและคนอื่นๆ  (2535,  หนา  10)  ไดอธิบายความหมายและลักษณะ
ที่บงชี้ถึงคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ดังนี้ 
             คุณภาพชีวิตหมายถึง  สภาพที่เปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมความคิด
และจิตใจ  ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด  โดยสามารถแสดงมิติตางๆ ของคุณภาพชีวิตไว 
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      สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (2541,  หนา  138)  ไดศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทยไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตไวโดยนักวิชาการตางๆ ดังนี้     
  เอกสารเผยแพรโครงการปรณรงคคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติไดอธิบายความหมาย
ไววา คุณภาพชีวิตหมายถึงการดํารงชีวิตของมนุษยในระดบัที่เหมาะสมตามความจําเปนพื้นฐานใน
สังคมหนึ่งๆ ในชวงเวลาหนึ่งๆ และหมายถึงชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเปนชีวิตที่อยูรอด  อยูดี  อยูอยางมี
หลักการและบุคคลนั้นสามารถปรับตัวและแกปญหาไดเพื่อดําเนินชีวิตไปอยางสงบตามอัตภาพ รวมทั้ง
ไดใหแนวทางของคุณภาพชีวิตวาคนที่จะไดชื่อวาเปนผูมีคุณภาพชีวิตนั้นจะตองเปนบุคคลที่มีความ
สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ดําเนินชีวิตในทางชอบธรรม  มีความพอใจในความเปนอยูของ
ตนเอง  สามารถปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  คุณภาพ
ชีวิตยังหมายถึงสภาพความเปนอยูของบุคคลในดานรางกาย  อารมณ  สังคม  ความคิดและจิตใจซึ่ง
รวมเอาทุกดานของชีวิตของบุคคลนั้นต่ํากวาความคาดหมาย  ดังน้ันคุณภาพชีวิตก็คือชีวิตที่ดี  มีความสุข
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  อารมณ   ตามควรแกอัตภาพและสภาวะนักวิชาการบางทานกลาวถึง
คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีวาควรมีความรูดี  มีสุขภาพอนามัยดี  มีความสามารถดี  มีความคิดดี  มีการ
กระทําดีและจิตใจดี 

   2.2.2  ความสําคัญของคุณภาพชีวิต 

        วันทนีย  วาสิกะสิน  (2529,  หนา 93)  ไดกลาวถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตวา คุณภาพ
ชีวิตจะตองประกอบดวยบุคคลไดมีส่ิงที่จําเปนแกความตองการของชีวิต  เชน  อาหาร  บานเรือน  ที่อยู
อาศัย   เสื้อผา  สุขภาพแข็งแรงเจ็บปวยนอยคร้ังและมีความมั่นคงในชีวิต  มีเศรษฐกิจดี สังคมดี  สนใจ
การเมือง  บุคคลมีคานิยมที่เหมาะสมกับสังคม  วัฒนธรรม  การเมืองและสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ  
ซ่ึงแตละบุคคลใชเปนรากฐานการตัดสินใจอันสําคัญของชีวิต  มีความสมดุลระหวางความปรารถนา
และความเปนไปไดที่จะบรรลุถึงความปรารถนา  มีจุดมุงหมายชีวิต  มีความราบรื่นในครอบครัว  
นอกจากนี้ยังหมายถึงคุณภาพในดานสุขภาพ  สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การเมืองและศาสนา  ซ่ึง
มีคาเทียบเคียงไมมีเกณฑตายตัวแนนอนกลาวคือ  ทุกคนหรือทุกประเทศอาจกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ตางๆ กันไปตามความตองการและความตองการในคุณภาพชีวตินี้ยอมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และภาวะ  และไดกลาวถึงความสําคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตไวอีกวา คุณภาพชีวิตของมนุษยเริ่มตั้งแต
เด็กอยูในครรภมารดา  ถาสุขภาพกายและจิตของมารดาไมสมบูรณจะทําใหเด็กในครรภไมเจริญเติบโต
เทาที่ควรทั้งรายกายและสมอง 
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 2.2.3  ความหมายของคุณภาพชีวติการทํางาน 

       วอลตัน  (Walton,  1973, p. 12)  ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา  เปนคําที่มี
ความหมายกวางมิใชแตกําหนดเวลาในการทํางานสัปดาหละ  40  ช่ัวโมง   หรือมิใชเพียงกฎหมาย
คาตอบแทนแรงงาน  และการรับรองการทํางาน  แตยังมีความหมายรวมไปถึงความตองการใหชีวิต
ของบุคลากรในหนวยงานดีขึ้น 
         เดวิส  (Davis, 1977, p. 53)  ไดนิยามคําวาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงคุณภาพของ
ความสัมพันธสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอมไดรวมในการทํางานโดยเนนมิติเกี่ยวกับ
ความเปนมนุษย  ซ่ึงมักจะถูกละเลยจากปจจัยทางเทคนิคและปจจัยทางเศรษฐศาสตรในการออกแบบ
ทํางาน            
         เดลามอทเต  และทาเคซาวา  (Delamotte & Takezawa, 1984, p. 2-3)  กลาววา คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานมีความหมายกวางและยังไมชัดเจน  ทั้งสองทานไดรวบรวมความหมายของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในหลายแงมุม  ไวดังนี้ 
           1.  คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายที่กวาง  หมายถึง  ส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต
การทํางานซึ่งประกอบดวยคาจาง  ช่ัวโมงการทํางาน  มีสภาพแวดลอมการทํางานผลประโยชนและ
บริการ  ความกาวหนาในการทํางานและการมีมนุษยสมัพันธอันลวนมีผลตอความพึงพอใจและเปน
ส่ิงจูงใจสําหรับคนงาน 
         2.  คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอยางแคบที่สุด  คือ  ผลดีของงานที่จะมีผลตอ
คนงาน ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงในองคกรและลักษณะงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งคนงานควรไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคลและรวมถึง
ความตองการของคนงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน   การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอ
สภาพการทํางานของเขาดวย 
         3.  คุณภาพชีวิตการทํางานในแงมุมที่มีความหมายเทียบเทาไดกับการทํางานเยี่ยงมนุษย 
(Humanization  of  work)  หรือการปรับปรุงสภาพการทํางาน  (Improvement  of  working condition) 
ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส  หรือการคุมครองแรงงาน (Worker’s   protection) 
ในประเทศสังคมนิยมหรือสภาพแวดลอมการทํางาน (Working environment)  และความเปนประชาธิปไตย
ในสภาพที่ทํางาน  (Democratization  of  the  workplace)  ในกลุมประเทศสแกนดินีเวียหรือ  “Hatarakigai” 
ในญี่ปุนซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมไปถึงกลุมของวิธีการหรือแนวปฏิบัติหรือ
เทคโนโลยีสําหรับสงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานเพื่อกอใหเกิดมีความพึงพอใจมากขึ้น ในการปรับปรุง
ผลลัพธทั้งขององคกรและปจเจก 
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       ฮิวส  และคัมมิ่งส  (Hues  &  Cumming,  1985,  p. 35)  ใหความหมายของคุณภาพชีวิต
การทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานวา  หมายถึง  แนวทางที่คํานึงถึงคนงานและองคกร
ซ่ึงจะประกอบดวยองคประกอบที่แตกตางกัน  2  ประการ  คือ 
            1.  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความพอใจในสภาพความเปนอยูที่ดีของผูปฏิบตังิานและประสทิธผิล
ขององคกร 
           2.  เปนเรื่องของการสงเสรมิใหผูปฏิบัติงานไดเขามามีบทบาทในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานที่สําคัญๆ  

          ฮิวส  และคัมมิง่ส  (Hues & Cumming, 1985, p. 35)  ไดกําหนดองคประกอบของตัวกําหนด
คุณภาพชวีิตของการทํางาน  ประกอบดวยคุณสมบัติ  8  ดาน  ดังนี ้
             1.  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  (Adequate  and  fair compensation)  หมายถึง
คาจางเพียงพอที่จะใชดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม  คาจางที่ไดรับมีความยุติธรรม
หรือไม  เมื่อเปรียบเทียบกบัตําแหนงของตนกับตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน 
             2.  ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  (Safe  and  healthy environment)  ผูปฏิบัติงาน
ไมควรอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทํางานซึ่งอาจกอใหเกิดสุขภาพ
กายที่ไมดี  โดยควรที่จะไดกําหนดมาตรฐานที่แนนอนเกี่ยวกับการคงไวซ่ึงสภาพแวดลอมที่จะ
สงเสริมสุขภาพ  รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง  กล่ิน  และการรบกวนทางสายตา 

      3.   การพัฒนาความสามารถของบุคคล  (Development  of   human  capacities)  งานที่ทํา
ควรเอื้อตอโอกาสที่จะใชประโยชนอ่ืนๆ และทําใหมีการพัฒนาทักษะความรูของผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะ
มีผลตอการไดมีสวนรวมและรูสึกถึงคุณคาของตนเองและมีความรูสึกที่ทาทายเกิดขึ้นจากการ
ทํางานของตน 

       4.  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  (Growth and security)  ควรใหความสําคัญตอ 
            4.1  งานที่ไดรับมอบหมายใหผูปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลตอการดํารงไวและสามารถขยาย

หรือพัฒนาความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
           4.2   ความรูและทักษะใหมๆ สามารถนําไปใชประโยชนตองานของตนในอนาคตได 

                      4.3  ควรจะใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานไดพัฒนาทกัษะความรูความสามารถในแขนงงาน
ของตน 
             5.  บูรณาการทางสังคม  (Social  integration)  การที่ผูปฏิบัติงานไดมีความรูสึกวาตน
ประสบผลสําเร็จและรูสึกวาตนมีคุณคาซ่ึงจะมีผลใหบุคคลนั้นมีความเปนอิสระและรูสึกวาชุมชน
และสังคมมีความสําคัญและใหความสําคัญตอตน  กลาเปดเผยตนเองตอสาธารณชน  มีความรูสึกวา
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ไมมีการแบงแยกชนชั้นภายในองคกรและมีความรูสึกวาองคกรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
กวาเดิม 
             6.  ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน  (Constitutionalism)  ผูปฏิบัติงานไดมีแนวทาง
อยางไรและผูปฏิบัติงานจะปกปองแนวทางของตนอยางไร  คําตอบของคําถามนั้นจะแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะทางวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ วาองคกรใหความเคารพตอปจเจกบุคคลมาก
นอยเพียงใด  ทนทานตอความแตกราวไดมากนอยเพียงใด   และยึดมั่นตอการใหรางวัลที่ยุติธรรม
มากนอยเพียงใด 
            7.  ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  (Total  life  space)  งานของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งควรจะมีความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น  บทบาทนี้เกี่ยวของกับการแบงเวลา   
ความตองการทางดานอาชีพ   และการเดินทาง ควรจะมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวาง
ของบุคคลรวมทั้งเวลาที่ใหแกครอบครัวของตนตลอดจนความกาวหนาและการไดรับการตอบแทน
ดวยความดีความชอบ          
             8.  การปฏิบัติงานในสังคม  (Social  relevance)  กิจกรรมของหนวยงานที่ดําเนินไปใน
ลักษณะที่ไมรับผิดชอบตอสังคม   จะเปนการกอใหเกิดการลดคุณคาและความสําคัญของงานและ
อาชพีในกลุมผูปฏิบัติงาน  เชน  ความรูสึกในกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรูวาองคกรของตนมีสวนรับผิดชอบ
ตอสังคมในดานเกี่ยวกับผลผลิต (สินคา)  การกําจัดของเสีย  วิธีการดานการตลาด  การมีสวนรวม
ในการรณรงคดานการเมืองและอื่นๆ  เปนตน 
        เชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกลุ  (2530,  หนา  119)  ไดกลาวถึงความสนใจศึกษาและการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทํางาน  รวมถึงการใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้วาเปนสิ่งที่พนักงาน
ในองคกรไดรับการตอบสนองความตองการที่สําคัญจนเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ง  โดยผาน
ประสบการณการทํางานในองคกรและเปนความพยายามที่กระทําขึ้นมาอยางเปนระบบ  โดยองคกร
เพื่อที่จะใหพนักงานมโีอกาสมากขึ้นในการทํางานและมีสวนชวยทําใหเกิดประสิทธิผลขององคกร  
และหมายถึงกระบวนการที่ซ่ึงทําใหสมาชิกภายในองคกรทุกระดับสามารถมีสวนรวมในการกําหนด
สภาพแวดลอมในการทํางาน  วิธีการ  และผลิตผลขององคกร  โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มประสิทธิผล
ขององคกรและปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานสําหรับพนักงาน  นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหใหเห็นวา  
หมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององคกร  เพื่อทําใหเกิดประสิทธิผลขององคกรโดย
วิธีการที่ทําใหศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและความเจริญเติบโต  (Human  dignity  &  growth)  ของ
พนักงานในองคกรมีมากขึ้น  ทํางานดวยกันใหความรวมมือกันอยางใกลชิด  การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงงานและทําใหเปาหมายของพนักงานสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
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        บุญแสง  ธีระภากร  (2533,  หนา  6)  ไดใหความหมายไววา  คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคลเพราะตางมีพื้นฐาน
ภูมิหลังลักษณะอื่นๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว  บางคนอาจสนใจที่เนื้อหาของงานบางคนสนใจ
สภาพแวดลอม  และคาตอบแทนบางคนเนนในเรื่องความกาวหนาในอนาคตและลักษณะอื่นๆ ที่
แตกตางกันออกไปมากมาย 
        จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  คุณภาพชีวิต
การทํางานเกี่ยวของกับการบริหารจัดการขององคกร  ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งการดําเนินงานตางๆ 
ตามภารกิจและการจัดสภาพแวดลอมตางๆ ที่กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันมีคุณคา
ตอตนเองและสังคม สามารถสนองตอบตอความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรเกิดความสุขกาย
สุขใจ มีความมั่นคงกาวหนาในชีวิตการทํางาน ซ่ึงจะสงผลถึงความมีประสิทธิผลของงาน ผลผลิต
เปนไปตามเปาหมายขององคกรในที่สุด 
 2.2.4  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
         บลูสโตน  (Bluestone,  1977,  p. 44)  ไดกลาววาคุณภาพชีวติการทํางานเปนการสรางสรรค
บรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้น  โดยเนนการเขามามสีวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคกร  จึงจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของ
พวกเขา  นั่นคือหมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย  โดยทําให
ประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคกร ท้ังนี้
เปนการเปดโอกาสใหมๆ  ใหสมาชิกขององคกรในทุกระดับไดนําเอาสติปญญาความเชี่ยวชาญ  ทกัษะ
และความสามารถอื่นๆ  มาใชในการทํางาน  ยอมทําใหสมาชิกไดรับความพึงพอใจสูงซ่ึงจะสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคกรขึ้น  เชน  การขาดงานลดลง  
คุณภาพของผลิตภัณฑดีขึ้น  ความคับของใจลดลง 
        เคลล  (Kell, 1995, p.1765-A)  ไดศึกษามโนทัศนของครูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนคาทอลิก  16  แหง  ในสังฆมณฑลวอชิงตัน  พบวาตัวแปรที่สําคัญ  4  ตัว  
ที่ตองคํานึงถึง  คือ  บรรยากาศองคกร  แบบของผูนํา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และความพึงพอใจ
ในการทํางาน 
        พานากอส  (Panagos,  1985,  p. 3505-A)  ไดวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการทํางานและ
ส่ิงที่นาสนใจในการดํารงชีวิตของผูบริหารการศึกษา  280  คน  ในเขตทะเลทรายภาคตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกากับศึกษาธิการ  ผูชวยศึกษาธิการ  อาจารยใหญและผูชวยอาจารยใหญ  องคประกอบ
ที่ศึกษาไดแกลักษณะงานทั่วไป  ลักษณะงานที่ทํา   เพื่อนรวมงาน  เงินเดือนและโอกาสที่จะไดรับ
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การเลื่อนตําแหนง  พบวาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาว  ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   
        จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญตอการพัฒนา
องคกรหรือหนวยงานและความสําคัญของบุคคลในองคกร  ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จและ
ความมีประสิทธิผลขององคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  บุคคลในองคกรจึงควรไดรับการเอา
ใจใสตอการคัดสรร การพัฒนาฝมือ ความรูความสามารถ  เจตคติที่ดีตอการทํางานอยางเหมาะสม  
โดยมุงใหเกิดศักยภาพ  ความมีคุณคา  มีความหมายและชวยใหบุคคลประสบความสุข  ความสําเร็จ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในองคกรมากที่สุด  กอใหเกิด
ความรูสึกที่ดีและเกิดขวัญกําลังใจตอการทํางานยอมหมายถึงการชวยขจัดหรือลดปญหาในการพัฒนา
งานในที่นี้คือ  การจัดการศึกษาในดานตางๆ ใหเกิดความเจริญกาวหนาตอไปทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 
 2.2.5  เกณฑบงชี้การมีคณุภาพชีวติการทํางาน 
  นักวิชาการไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับเกณฑบงชี้การมีคุณภาพชีวติการทาํงานไวดังนี ้
                 วัตสัน  (Watson, 1977, p. 97)  มีความคิดเหน็วาปจจยัตางๆ ที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิต
การทํางานประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ อยู  8  ประการดวยกันซึ่งไดแก    
         ประการแรก  คาตอบแทนในการทํางานจะตองมีความเพียงพอและยุติธรรม  (Adequate 
and fair compensation)  คําวามีความเพียงพอนั้นหมายความวาเปนความเพียงพอที่จะดํารงไวซ่ึง
มาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลและความยุติธรรมนั้นเปนเรื่องของตําแหนงหนาที่และความ
รับผิดชอบที่คลายคลึงกันจะตองไดรับคาตอบแทนที่เทากัน 
        ประการท่ีสอง  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
(Safe  and healthy working conditions)  ไมกอใหเกิดอันตรายและความเจ็บปวยกับพนักงาน 
        ประการที่สาม  เปนการเปดโอกาสสําหรับการพัฒนาและการใชความสามารถของพนักงาน 
(Opportunity  for  developing  and  using  human  capacity) โดยใหมีการพัฒนาและใชความสามารถ
อยางเต็มที่  รวมทั้งการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวย 
        ประการท่ีสี่  สรางโอกาสในการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและความมั่นคงในการทํางาน
(Opportunity  for  continued  growth and  security)  ซ่ึงหมายถึงวาเปนการพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพของพนักงาน  ใหโอกาสในการใชความรูความสามารถใหมๆ  รวมทั้งการเลื่อนตําแหนงและ
ใหหลักประกันของความมั่นคงในการทํางานดวย 
        ประการที่หา  เปนการทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ  (A  feeling  to belonging)  กลาวคือ
จะตองสรางใหพนักงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนรวมงาน  มีการรวมมือและสนับสนุน
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การทํางานซึ่งกันและกัน  และทําใหบรรยากาศในการทํางานปราศจากการมีอคติและทําลายซึ่งกัน
และกัน 
        ประการที่หก  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน  (Employee  rights)  ซ่ึงหมายถึง  สิทธิ
ในเรื่องสวนตัว  อิสระในการพูดและรวมไปถึงสิทธิที่พึงไดรับจากองคกรอยางเสมอภาคกันดวย
เชน  ในเรื่องการอุทธรณหรือรองทุกข เปนตน 
        ประการที่เจ็ด  เกี่ยวกับงานและขอบเขตของชีวิตสวนตัว (Work  and  total  life space) 
ปจจัยประการนี้หมายถึงวาลักษณะของการทํางานมีผลกระทบตอบทบาทในชีวิตสวนตัวของพนักงาน
หรือไม  เชน  บทบาทตอครอบครัว  เปนตน  การทํางานลวงเวลาหรืองานที่ออกไปตางจังหวัดเปนประจํา
อาจจะมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของพนักงานก็ได ดังนั้นควรจะมี
การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิตครอบครัวของพนักงานใหดี 
        ประการสุดทาย  เกี่ยวกับลักษณะงานที่ใหผลประโยชนกับสังคม (Social  relevance of 
work  life)  ซ่ึงหมายถึงวาพนักงานในองคกรมีความรูสึกวาองคกรมีความรับผิดชอบตอสังคมหรือ
กิจกรรมขององคกรใหประโยชนกับสังคมซึ่งทําใหพนักงานมีความรูสึกภูมิใจในองคกรของตนเอง   
        ทรรศนะของวัตสัน  ดังกลาวมานี้   ถือวาเปนตัวแบบเบื้องตนที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
ของบรรยากาศในการทํางานที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางไรก็ตามบรรยากาศของ
การทํางานที่มีผลกระทบตอคุณภาพของชีวิตการทํางานนี้อาจจะมีลักษณะแตกตางไปจากทรรศนะ
ของวัตสันก็ได ซ่ึงขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคกรและสังคมนั้นๆ วาจะมีคานิยมเปนอยางไร 
        นพรัตน  รุงอุทัย  (2533,  หนา  203) ไดเสนอองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานไว  9 
ประการ  ดังนี้ 

  1.  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 2.  จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในงาน 

  3.  ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง 
 4.  ปญหาสวนตัว 
 5.  การจัดองคกรและการบรหิารงาน 
 6.  ปญหาสุขภาพ 
 7.  ระบบงานในสํานักงาน 
 8.  ความสัมพันธที่ไมเปนทางการ 
 9.  การสื่อสารและการประสานงาน 

        นอกจากนี้  กุหลาบ  รัตนสัจธรรมและคนอื่นๆ  (2535, หนา  10-11)  ไดกลาวถึงส่ิงที่ช้ีบอกถึง
คุณภาพชีวิตไวดังนี้  
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         1.  ส่ิงชี้บอกคุณภาพชวีิตดานรางกาย   เชน 
                      1.1  อาหาร  น้าํ  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย 

     1.2  สุขภาพอนามัย 
     1.3  ส่ิงอํานวยความสะดวกในครอบครัว 
     1.4  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ 
     1.5  ภาวะแวดลอมที่ปราศจากมลภาวะในดิน  น้ํา  อากาศ  เสียง 
     1.6  มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีวิต  เชน  รายได  ฯลฯ 
       1.7  มีการคมนาคมที่สะดวก 
     1.8  มีโอกาสไดรับการศึกษาและการประกอบอาชีพเทาเทียมกนั 

     1.9  มีความปลอดภัยในชีวติรางกายและทรัพยสิน 
     1.10  อ่ืนๆ 

      2.  ส่ิงชี้บอกคุณภาพชวีิตดานอารมณ  เชน 

    2.1  การพักผอนหยอนใจทีม่ีคุณประโยชน 

      2.2  การแสดงออกทางอารมณอันเปนผลมาจากความสัมพนัธภายในครอบครัว  และ
ชุมชน 

     2.3  ความรักในหมูคณะ 

     2.4  อ่ืนๆ 
 3.  ส่ิงชี้บอกคุณภาพชีวติดานความคิด  จิตใจ  เชน 
   3.1  ความมีระเบียบวินยั 

 3.2  คานิยมทางวัฒนธรรม 
           3.3  มีความรู  สติปญญา  ความสามารถปองกันและแกไขปญหาทั้งในระดับบุคคล

ครอบครัวและชุมชน 
   3.4  การสรางความสําเร็จและการมีเปาหมายชีวิตที่เหมาะสม 
   3.5  มีความซื่อสัตยสุจริต 
   3.6  มีความเอื้ออารีตอกัน 
   3.7  มีความกตัญูกตเวที  เสียสละและจงรักภักด ี
   3.8  มีความศรัทธาในศาสนา 

      3.9  ละเวนอบายมุข 
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                  สุมาลี  ปตยานนท  (2539,  หนา 139)  ไดใหความหมาย  “คุณภาพชีวิต” ไววา  คือระดับสภาพ
การดํารงชีวิตของมนุษยตามองคประกอบของชีวิตอันไดแก  ทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางความคิด
และจิตใจ  คุณภาพชีวติในสงัคมที่ดีนาอยูควรประกอบดวยองคประกอบตอไปนี ้

 1.  มีอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศยัที่เหมะสม  
 2.  มีสุขภาพอนามัยที่ด ี
 3.  มีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรพัยสิน 

  4.  มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 
   5.  มีการศึกษาที่ดี 
  6.  ครอบครัวมีความสุข 
   7.  มีงานที่ดี เปนที่พอใจ 
   8.  มีสภาพแวดลอมที่ดีและสะอาด 
   9.  มีวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ด ี

 10.  มีศีลธรรมและจริยธรรมประจําใจ 
 11.  มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
 12.  มีสิทธิและโอกาสเสมอภาคและมีบทบาทในสังคม 
 2.2.6  คุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวคิดและทฤษฎีของ ฮิวส  และคมัม่ิงส  
      1)  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม (Adequate  and  fair  compensation)
หมายถึง  คาจางหรือเงินเดือน  ผลตอบแทนอื่นที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากผูวาจาง ตามความเหมาะสม 
ตามฐานะตําแหนงหนาที่หรือความรูความสามารถ ความชํานาญการและมีบทบาทสําคัญตอการสราง
ความพอใจงาน 

                              สุมาลี  ปตยานนท  (2539,  หนา  119)  ไดใหความหมายของคาจางหมายถึง 
ผลตอบแทนจากการใชแรงงานที่ผูประกอบการจายใหแกคนงาน  ซ่ึงอาจอยูในรูปของเงิน  สินคา  
หรือการบริการที่มูลคาเปนตัวเงินก็ได  สวนอัตราคาจาง  หมายถึง  ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทาํงาน
ในระยะเวลาหนึ่ง  เชน  อาจคิดเปนอัตรารายชั่วโมง  รายวันหรือรายเดือน  เปนตน  โดยปกติเราจะ
พิจารณาทั้งในเรื่องของคาจางที่เปนตัวเงิน  (Money  wage)  และคาจางจริง  (Real   wage)  ซ่ึงหมายถึง
คาจางโดยเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคา  ผูบริโภคในตลาด  โดยคาจางจริงนี้
อาจไมเพิ่มขึ้นแมวาคาจางที่เปนตัวเงินจะเพิ่มขึ้นก็ตามหากราคาของสินคาผูบริโภคในทองตลาด
เพิ่มสูงขึ้นไปดวย  เนื่องจากคาจางเปนแหลงสําคัญของอํานาจซื้อของบุคคลในเศรษฐกิจ  การวางแผน
การผลิตการจําหนายของภาคเอกชนรวมทั้งการกําหนดนโยบายตางๆ ของภาครัฐจึงจําเปนที่จะตอง
พิจารณาตัวแปรเรื่องคาจางดวย 
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                          อํานวย  แสงสวาง  (2536,  หนา  130-131)  กลาววา  คาจางสามารถจัดเปนแหลง
ในการจูงใจการทํางานสําหรับลูกจางใหมีประสิทธิภาพในการทํางานและในทรรศนะของลูกจาง  
คาจางเปนวิธีการที่จัดใหเพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนตามมาตรฐาน  โดยทั่วไปที่
ลูกจางเปนผูพิจารณา  เขาจะตองไดรับอยางเพียงพอและมากกวาบุคคลที่ทํางานซึ่งมีทักษะ
ประสบการณและการศึกษานอยกวา  ซ่ึงสอดคลองกับ  สมยศ  นาวีการ (2533, หนา 221-222) กลาววา  
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความพอใจงานมีอยู  6  อยาง  คือ  ผลตอบแทน  ลักษณะงาน  การเลื่อน
ตําแหนง  การบังคับบัญชา  กลุมงาน  และสภาพแวดลอมของงาน  คาจางและเงินเดือนจะมีบทบาท
สําคัญตอการสรางความพอใจงานมาก  เพราะวาผลตอบแทนจะเปนสิ่งที่สามารถใชตอบสนอง
ความตองการของคนไดหลายอยาง  ยิ่งกวานั้นผลตอบแทนจะเปนเครื่องหมายของความสําเร็จและ
เปนแหลงที่มีการยกยองอยางหนึ่ง   
                          เสนาะ  ติเยาว  (2539,  หนา  175)  กลาววา  คาจางและเงินเดือน  (Wage and 
salary) โดยทั่วไปมักจะหมายถึงเงินซ่ึงคาตอบแทนในรูปเงินเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับทุกคน  แมวา
ทุกคนจะทํางานเพื่อใหไดเงินมา  แตหลายคนก็ทํางานเพื่อส่ิงอ่ืนๆ ที่ไมใชเงินดวยและไดกลาวถึง
ประโยชนและการบริการ  (Benefit and services)  วาเปนการจายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหนอกจาก
คาจางและเงินเดือนประโยชนและบริการอาจจายเปนรูปตัวเงินหรือไมก็ได  แตการจายคาตอบแทน
ลักษณะนี้ไมมีอะไรผูกพันกับผลปฏิบัติงานแตเปนหลักประกันความมั่นคงของพนักงานซึ่งอาจมี
ความหมายแตกตางออกไปบาง  แตก็ถือเปนผลตอบแทนอื่นที่ควรไดรับซึ่งสอดคลองกับอายนาง  
แสงคํา  (2543, หนา  22)  กลาวถึง  ความสําคัญของคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมวา  เปน
ปญหาสําคัญที่ชาวครูเห็นวาควรจะไดรับการแกไขอยางจริงจัง  เพราะวา  “เงิน”  เปนตัวปญหาสําคัญยิ่ง
ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศกัยภาพชีวิตทําใหครูเปนกลุมบุคคลที่มีความเปนอยูที่ไมสูจะดีนัก  เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมบุคคลอื่นในระบบราชการดวยกัน 
                       สรุปไดวา  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  เปนปจจัยที่นับวามีความสําคัญ
มากเพราะบุคคลทุกคนมีความประสงคที่จะไดรับทั้งในรูปของเงินและผลประโยชนอ่ืนๆ ที่มิใชตัว
เงินทั้งนี้เพื่อสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับฐานานุรูปของแตละบุคคล  กอใหเกิดความสุข
กายสุขใจโดยไมเกิดความกังวลใจหรือความเครียดสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอหนวยงานของตน 

      2)  ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  (Safe  and  healthy  environment)  
หมายถึง  สภาพแวดลอมการทํางานที่ผูปฏิบัติงานพึงไดรับโดยมีลักษณะปลอดภยัและถูกสุขลักษณะ 
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                      สุมาลี  ปตยานนท  (2539,  หนา  2)  ไดใหความหมายคําวา ส่ิงแวดลอม หมายถึง  
ส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น  ส่ิงที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  ส่ิงที่เห็นไดดวยตา
และที่ไมสามารถเห็นไดดวยตา  ส่ิงที่มีชีวิตและไมมีชวีิตตลอดจนสิ่งที่เปนทั้งที่ใหคณุและใหโทษ 
                        กองสุขศึกษา  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (2541,  หนา  7)  ไดกําหนด
ปจจัยที่มีผลตอปญหาสุขภาพที่สําคัญๆ ของคนไทย  ไดแก  ปจจัยที่มีผลตอปญหาสุขภาพที่สําคัญๆ  
ของคนไทย  ไดแก  ปจจัยทางดานพันธุกรรม  การครอบคลุมและการเขาถึงบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข  ปจจัยดานสังคม  ส่ิงแวดลอมและปจจัยทางดานพฤติกรรม  จะเห็นวาปจจุบันปญหา
สุขภาพของคนไทยมีผลมาจากปจจัยทางดานสังคม  ส่ิงแวดลอมและพฤติกรรม  เปนสวนใหญ 
สรุปได  5  ดาน  คือ 

                    1. ปญหาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย 
                         2.  ปญหาคานยิมทางสุขภาพ 
                         3.  ปญหาการขาดขาวสารความรูและทกัษะที่จําเปนพื้นฐานดานสุขภาพ 
                         4.  อิทธิพลของสื่อโฆษณาทางการตลาด 

                    5.  ปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ  ไดแก 
    5.1  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
      5.2  พฤติกรรมที่มีผลตอปญหาโรคติดตอ 
    5.3  พฤติกรรมที่มีผลตอปญหาโรคไมติดตอ 
    5.4  พฤติกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
     5.5  พฤติกรรมเสี่ยงจากการทํางานภาคเกษตรกรรม 
     5.6  พฤติกรรมเสี่ยงจากการทํางานภาคอุตสาหกรรม  
    5.7  พฤติกรรมเสี่ยงจากการทํางานภาคบรกิาร  พฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้  จะ 

แตกตางกันไปตามสภาพปญหาของทองถ่ิน 
            กองสุขาภิบาล  กรมอนามัย  (2541,  หนา  11)  ไดใหความหมายและขอแนะนํา

ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยวา  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  หมายถึง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเราใหอยูในสภาพที่ปราศจากการติดตอของ
เชื้อโรคและสิ่งเปนพิษตางๆ เพื่อมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย  การเจริญเติบโตและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย  หมายถึง  การจัดการ  ควบคุม  ดูแลและปรับปรุงภาวะตางๆ ของโรงเรียนและ
ส่ิงแวดลอม  ใหถูกตองเหมาะสมและอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ  (Environment  hygiene  requirements)  
โดยกําหนดสิ่งที่จะตองจัดใหถูกสุขลักษณะ  ไดแก 

               1.  สถานที่ตั้ง  (School  Site) 
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  2.  อาคารเรียนและตกึปฏิบัติงาน  (Operation  room) 
              3.  หองเรียนและอุปกรณเครือ่งใช  (Classroom  and  equipment) 
               4.  การระบายอากาศ แสงสวาง  และเสียง  (Ventilation  lighting  and  nois) 

  5.  สนาม  (Playgrounds) 
6.   น้ําดื่มน้ําใช  (Water  supply) 

  7.  สวมและทีป่สสาวะ  (Toilet-facilties) 
  8.  การกําจัดน้าํโสโครกในโรงเรียน  (Sewage  disposal) 

9.   การกําจัดขยะ  (Refuse  disposal) 
10. การควบคุมและกําจดัสัตวแมลงพาหะนําโรค  (Rodent  and  insect  control) 
11. การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  (Food  sanitation) 
12. โรงอาหาร  (Cafeteria) 
13. ความปลอดภยั  (Safety) 
14. หองพยาบาล  (Health  room) 

        สมยศ  นาวีการ  (2533,  หนา  223)  กลาววา  สภาพแวดลอมการทํางานจะเปน
แหลงที่มาของความพอใจงานอยางหนึ่งดวย  อุณหภูมิ  ความชื้น  การระบายอากาศ  แสงสวางและ
เสียง  ตารางเวลาการทํางาน  ความสะอาดของสถานที่ทํางานและเครื่องมือท่ีเพียงพอ  ซ่ึงสอดคลอง
กับ นิภา  นิธยายน  (2530,  หนา 181-183)  กลาววา  การบริการในดานสวัสดิภาพและความเปนอยู
จัดสรางสภาพแวดลอมในชุมชนในลักษณะที่จะชวยสงเสริมสวัสดิภาพและความเปนอยูของคนใน
ชุมชนใหมีพัฒนาการที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  โดยจัดบริการในดานเคหะสถานใหพอเพียง
รวมทั้งบริการในดานความปลอดภัยจะชวยสงเสริมสวัสดิภาพและความเปนอยูของคนในชุมชน
ทุกดาน  จะเปนสวนชวยใหคนมีสุขภาพจิตที่ดีคือจุดหมายปลายทางของชีวิต   
                   วิมลสิทธิ์  หรยางกูร  (2535, หนา  2)  กลาววา  มนุษยมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมกายภาพและกับมนุษยดวยกัน  ในฐานะสิ่งที่เปนรูปธรรมและมนุษยมีความสัมพันธ
กับระบบคุณคา  ความคิด  ความรูสึก  ขาวสาร ฯลฯ ในฐานะสิ่งที่เปนนามธรรม  ซ่ึงมีความสําคัญที่
ทําใหพฤติกรรมมนุษยเปนไปไดอยางปกติตามบรรทัดฐานทางสังคม  ดวยเหตุผลขางตน  ผูบริหาร
และผูที่เกี่ยวของควรเอาใจใสตอการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมตางๆ ใหมีความสะดวกถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัยตอชีวิตและตอการทํางาน  ชุมชนหรือสังคมที่มีส่ิงแวดลอมดี  จะ
ทําใหคนในสังคมนั้นมีคุณภาพที่ดีคือ  สังคมมีพื้นที่ชุมชน  ถ่ินที่อยูอาศัยท่ีเหมาะสม  มีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา มีสถานพยาบาล  มีสถานีอนามัย  มีสถานศึกษา  มีความรมร่ืนเต็มไปดวยไมยืนตน  
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ไมดอกไมประดับ  มีแหลงน้ําที่สะอาด  เหมาะแกการประกอบอาชีพและเปนที่อยูอาศัย  ชุมชนที่อยู
อาศัยในสิ่งแวดลอมที่ดีมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

                          1.  ถ่ินที่อยูสบาย  หมายถึง  ชุมชนที่อยูสภาพแวดลอมเจริญดวยปจจัยในการสงเสริม
พัฒนาบุคลากรในชุมชน  มีสถานศึกษาตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูงสุด  มีที่พักที่อยูอาศัย  มีวดั  มีที่
ทําบุญ  ฟงเทศนปฏิบัติธรรม 

                         2.  คนในชุมชนมีคุณภาพ  หมายถึง  สภาพชุมชนตองไมมีนักเลง  ไมมีคนพาล  
ประชาชนเปนคนมีวินัย  มีคุณธรรม  ไมเปนแหลงมั่วสุมอบายมุข  ไมมีอาชญากร  ไมเปนแหลงขาย
หรือเสพสิ่งเสพติด  ผูใหญเปนตัวอยางที่ดีตอเยาวชนได 

                         3.  ชุมชน  มีบริเวณทําเล  มตีลาดอยูในชุมชน  สามารถจัดหาอาหารไดงาย  โดย
ในชุมชนสามารถผลิตอาหารพื้นฐานของครอบครัวไดเอง 

                        4.  ชุมชนเปนชุมชนรมร่ืน  มีตนไม  มีอากาศบริสุทธิ์  มีแหลงน้ํา  มีสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  ไมมีส่ิงรบกวน  ไมมีกองขยะสงกลิ่นเหม็น  ไมสะอาด  เปนตน
เมื่อบุคคลในสังคมหรือในชุมชนไดวิเคราะหตนเอง  รูจักตนเองแลวตองวิเคราะหผูอ่ืน  เพื่อทํา
ความเขาใจคนอื่นในสังคมที่ตนเกี่ยวของ  เมื่อรูจักตัวเองเขาใจตัวเอง  ตองปรับปรุงพัฒนาตนเอง  
ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน  ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  ตนเองก็จะมีความสุข  คนอื่นก็มีความสุข  
ชุมชนหรือสังคมจะเปนชุมชนหรือสังคมที่สงบสุข 

                           สรุปไดวา   ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีหนาที่เกี่ยวของจะตองใหการดูแลเอาใจใสทั้งน้ีเพราะเปนการสราง
บรรยากาศ  ในการดํารงชีวิตและการทํางานที่ดี  กอใหเกิดลักษณะที่พึงประสงคในหนวยงานเปน
การสรางคุณภาพชีวิตและชีวิตการทํางานที่ทีผลตอการพัฒนางานการปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงานเปนการสรางประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดขึ้นแกหนวยงานตอไป 
                    3)  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  (Development  of  human  capacities)  หมายถึง  

การเพิ่มพูนศักยภาพใหแกบุคลากรในโรงเรียนดวยรูปแบบหรือวิธีการตางๆ ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ  เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถและทักษะดาน
ตางๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลของงาน และ
โรงเรียน 

                      พะยอม  วงศสารศรี  (2543,  หนา  144)  ไดกลาวถึง  ความหมายของการพัฒนา
ที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับบุคคลและองคกรวา  การพัฒนาหมายถึง  การทําใหมีคุณภาพมาก
ขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับบุคคลก็คือ  การดําเนินการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  และทัศนคติที่ดีตอ
การปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคกร 
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                      โคทม  อารียา  (2544,  หนา  28)  กลาววา  ส่ิงที่ผูบังคับบัญชาเปนหวงมากที่สุด
คือ  คนของหนวยงานและตองการใหมีความเปนเลิศ  ดําเนินชีวิตในสาขาของตนเอง  การเปนเลิศ
ทําส่ิงที่ดีเลิศและมีคุณคาดวยคําถาม  2  ประโยค  คือ  “ใหทําสิ่งที่ดีที่สุดที่เปนไปได”  และ  “ใหเปน
คนดีเยี่ยมในสิ่งที่ตนปฏิบัติ”  ซ่ึงสอดคลองกับ  พลสัณห  โพธ์ิศรีทอง (2542, หนา 46-47)  กลาวสรุป
ขอเสนอจากการประชุมระดับนานาชาติวาดวยเรื่องการฝกหัดครู  (Teacher  education)  ที่เกาะฮองกง
วา 
                        1.   ครูจะมีทกัษะในการใชคอมพวิเตอรและอนิเทอรเนต็มากขึน้ (Computer  and  
internet  skills)  เพราะงานของครูยุคศตวรรษที่  21  จะตองเกีย่วของกับคอมพวิเตอรและอนิเทอรเนต็
ตลอดเวลา 
                       2.   ครูจําเปนตองแสวงหาวธีิการและยุทธศาสตรใหมๆ มาใช  (New  methods   
and strategies) เพราะนกัเรียนยุคใหมจะมลัีกษณะซับซอนและกระตุนไดยากกวาเดมิ ความสัมพันธ  
กับผูเรียนจะเปลี่ยนไป 

                            3.  ครูจะตองเปนนกัแกปญหาโลกทีแ่ทจริง (Real-world  problem  solvers)  เพราะ
สอนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสปญหาและแกปญหาดวยตวัผูเรียนเอง 
                  4.  ครูจะตองเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต  (Lifelong  learners)  งานครูจะตองศึกษา  
คนควา  วิจัย  รวมทั้งการฝกอบรม  ศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทํางาน  เพือ่ใหสามารถ  
facilitate  ผูเรียนที่มีความตองการหลากหลายขึ้น 
                      5.  ครูตองมีทักษะในการสื่อสารสูงขึ้นกวาเดิม  (Communication  skills)  แตเดิม
ครูจะใชเพียงทักษะการอาน  การเขียน  การคิดเลข  แตครูศตวรรษใหมจะตองเพิ่มทักษะใน  การฟง  
การพูด  ทักษะในการคิดรูปแบบตางๆ และทักษะในการจัดการใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
ไดมากขึ้นเพื่อใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและสงเสริมการเรียนรูไดมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ  
วิโรจน  สารรัตนะ  (2542, หนา 48-49)  ที่กลาววา  ทั้งนี้นอกจากเปนการเตรียมบุคลากรยังเกี่ยวของ
กับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสลับซับซอนเชนปจจุบัน  มีปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ
เกิดขึ้นมากมายและตองพยายามแกไขอยางจริงจัง  จากสถานการณตางๆ  ที่เกิดขึ้นและยังเปนการ
เตรียมอนาคตและสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดวยความ
รับผิดชอบตอการดํารงชีวิตในสังคมเทคโนโลยี  
                     สรุปไดวา  การพัฒนาและการใหการฝกอบรม  การสงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูน
ทักษะความรูความสามารถจึงเปนแนวทางที่สําคัญในการสรางความมีประสิทธิภาพและความพอใจ
ตอทุกฝาย 
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                        4)  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  (Growth  and  security)  ความกาวหนา
นับเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเมื่อประกอบกับความมั่นคงในงาน  ยอมหมายถึง สภาวะที่กอใหเกิด
ความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิผลและเปนที่พอใจแกทุกฝาย 
                       วิจิตร  ศรีสอาน  (2531,  หนา  18-19)  ไดใหหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับความ
เจริญกาวหนาและความมั่นคงในงานไว ดังนี้ 

                               1.  หลักความมั่นคง  โดยถือวาการปฏิบัติงานเปนอาชีพที่มั่นคงถาวร  การจะให
ออกจากงานจะตองมีเหตุผลเมื่อพนจากงานแลวโดยไมมีความผิด  มีผลตอบแทนที่ดํารงชีวิตไดตาม
สมควรแกอัตภาพ   

                     2.  หลักการพัฒนา  ไดแก  การจัดใหมีการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถของ
บุคลากรโดยการใหการศึกษาอบรม  จดัระบบการนิเทศ  และตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดี  เพื่อใหเกิด
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน  ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและการ
เล่ือนตําแหนงอยางเปนธรรม 

                      3.  หลักเสริมสราง  ไดแก  การเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมทั้งในการปองกัน
การกระทําผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากรและการกวดขันการลงโทษผูกระทําผิด  ซ่ึงในทํานอง
เดียวกัน ประชุม  รอดประเสริฐ  (2543,  หนา  116-117)  ไดกลาวถึงความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผน
และการวางแผนการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลที่มีผลตอความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  เนื่องจาก
ระบบชีวิตที่สลับซับซอนและตองปฏิสัมพันธกับระบบอื่นๆ  เชน  บุคคลอื่น  องคกรหรือหนวยงาน
อ่ืนและแมแตธรรมชาติซ่ึงอยูรอบๆ ตัว  ผูที่มีทักษะในการวางแผนและใชแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยอมบรรลุถึงเปาหมายของชีวิตอยางมีคุณคา  สามารถมีชีวิตอยูไดอยางสงบสุขและเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว  ฉะนั้นความกาวหนาและมั่นคงในงานจึงเกี่ยวของกับการรูจักวางแผนชีวิตการทํางาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของชีวิต  จะทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นดวย 

                5)  บูรณาการทางสังคม  (Social  integration)  เปนความสัมพันธระหวางบุคคลใน
สังคมหรือในหนวยงาน  ทั้งในดานสวนตัวและตามบทบาทหนาที่การงานของแตละบุคคล  ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการซึ่งขึ้นอยูกับความตองการโดยธรรมชาติของคน 

                     วิโรจน  สารรัตนะ  (2542,  หนา 98)  ไดกลาวถึงทฤษฎี  ERG  ของ อัลเดอรเฟอร
(Alderfer’s ERG Theory) ที่แบงความตองการของมนุษยออกเปน  3  กลุมใหญ  คือ 
     1.  ความตองการอยูรอด  (E-existence)  เปนความตองการทางรางกาย 
     2.  ความตองการความสัมพันธ  (R-relatedness)  เปนความตองการความสัมพันธ
ที่มีตอกันกับบคุคลในองคกร 
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        3.  ความตองการกาวหนาและเติบโต  (G-growth)  เปนความตองการเกี่ยวกับการ
พัฒนา  การเปลี่ยนแปลงสภาพและความเติบโตกาวหนาของคนดวยความรูความสามารถจะเห็นไดวา
โดยธรรมชาติของคนนั้นมีความตองการที่เกี่ยวของกับตนเองและกับบุคคลรอบขาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
นิภา  นิธยายน  (2530,  หนา  111)  กลาววา   กลุมคนที่รวมตัวกันเปนพวกเปนเหลาอยูดวยกันในที่
ใดที่หนึ่งและในแตละกลุมหรือสังคมจะมีเจตคติตลอดจนแบบแผนของพฤติกรรมและจุดมุงหมาย
ที่เปนลักษณะเฉพาะประจํากลุมของตนแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยว 
                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2538,  หนา  108)  ไดกลาวถึงนักสังคมวิทยา
ซ่ึงใหความหมายของการรวมกลุมทางสังคมวา  หมายถึง  คนกลุมหนึ่งซึ่งมีการกระทําตอกันหรือมี
การปะทะสังสรรคกันและมีความรูสึกผูกพันรวมกัน  สมาชิกของกลุมบางคนอาจมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด  ในขณะที่บางคนอาจไมคอย  มีความสัมพันธดังกลาวเลย 
                             ถวิล  ธาราโภชน  และศรัณย  ดําริสุข  (2543,  หนา 182)  กลาวสอดคลองกันวา  
ในการทํางานธุรกิจหรืองานใดๆ  นั้นจําเปนตองเกี่ยวของอยูกับปจจัย  2  ประการ  คือ  
                               1.  การทํางานที่เกี่ยวของกับดานบุคคล  (Social  ability) 

                               2.  การทํางานที่เกี่ยวของกับระบบของงาน  (Task  ability)  การทํางานเกี่ยวกับบุคคล
ตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีที่จะทําใหเกิดความรวมมือ  อันจะทําใหกิจการงานทั้งปวงประสบความสําเร็จ  
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไปในสังคม  นอกจากองคประกอบดานตางๆ ไดแก  
บุคลิกภาพ  ความตองการ  ความรูความสามารถ  คานิยมและวัฒนธรรม  บทบาทหนาที่ในสังคม  
และอ่ืนๆ แลว  ที่จะกอใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหรือเกิดสันติสุข
โดยเฉพาะในขณะที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ในแตละวัน  การมีความรักผูกพันและมีความรูสึกที่ดีตอ
กันในสังคมแมจะเปนความสัมพันธที่เกี่ยวของกันระหวางผูบังคับบัญชาหรือกับผูรวมงานดวยกันก็
ตาม การสรางความรูสึกที่ดีตอกันจึงเปนการเอื้อใหเกิดความมีประสิทธิภาพและสรางความพอใจ
ตอบุคคลและหนวยงานนั้น 

      สรุปไดวา  การบูรณาการทางสังคม  จําเปนตองใชทักษะในการทํางานเขากับ
ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะบุคคลตางๆ เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีความสุข  โดยอาศัยความมี
มนุษยสัมพันธที่ดีที่มีตอเพื่อนมนุษยดวยกัน 

                           6)  ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน  (Constitutionalism)  เปนสิ่งจําเปนที่จะเปน
กรอบในการควบคุมความประพฤติปฏิบัติของบุคคลและหนวยงานหรือสงเสริมความกาวหนาใน
ชีวิตการทํางาน ระเบยีบขอบังคับตางๆ จะชวยใหแนวทางการปฏิบัติงานถูกตองตรงกันตามขอตกลง
ถือเปนกติกาในสังคม 
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                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2538,  หนา  310)  ไดอธิบายวา  มีภาษิตลาติน
บทหนึ่งกลาววา   “ที่ใดมีสังคม  ที่นั่นมีกฎหมาย”  หมายความวา  เมื่อใดที่มนุษยรวมตัวกันเปนสังคม
ไมวาจะเปนสังคมใหญหรือเล็ก  ก็ยอมตองมีกฎเกณฑ  ระเบียบขอบังคับ  ควบคุมความประพฤติคน
ในสังคมนั้น  เพื่อใหสมาชิกในสังคมนั้นอยูรวมกันไดอยางมีความสุขโดยทั่วกัน  ระเบียบขอบังคับ
มิไดอยูในวงจํากัดเพียงขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรหรือขอกฎหมายเทานั้น  แตรวมถึงสิ่งท่ี
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของวัฒนธรรม  จารีตประเพณีในสังคมดวย  เพราะสิ่งเหลานี้มีรากฐาน
มาจากปรัชญาของสังคม    

                        นพมาศ  ธีรเวคิน  (2539,  หนา  1-2)  กลาววา  ศาสนาและอุดมการณเปนปรัชญา
สังคมที่สําคัญ  ถาปรัชญาดีจะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย  ปรัชญาสังคมที่ดีนั้นตองมี
ความยุติธรรม  (Justice)  ซ่ึงทําใหเกิดความกาวหนาทางสังคม   มนุษยจะตองอยูดวยการมีหลักที่แนนอน   
การไมยึดความถูกตองอะไรเลย  ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยโดยขาดสติหรือวิจารณญาณที่ดี  อาจนําไปสู
การมีพฤติกรรมผิดเพี้ยน  
                        วิฑูรย   สิมะโชคดี  (2539, หนา  102-103)  กลาวถึงกลไกในการควบคุมนั้น  จะ
ทําใหเกิดการสูญเสียที่มองไมเห็นมากมาย  ทําใหทุกอยางสะดุดชะงักอยางหลีกเลี่ยงไมไดของการ
ยึดกฎระเบียบและการใหอิสระแกพนักงานในการปฏิบัติภารกิจ  ขอดีตางๆ ขององคกรที่ดําเนินการ
ตามภารกิจจะมีประสิทธิภาพสูงกวาองคกรที่ดําเนินการตามกฎระเบียบ  คือ  สรางผลงานดีกวา  ผลการวจิยั
พบวา  การบริหารอยางอิสระและมีเปาหมายชัดเจนจะเปนปจจัยสําคัญยิ่งสําหรับการประสบความสําเร็จ  
ตัวอยางของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จลวนแตมีภารกิจและมีความฝน         
                          สรุปไดวา  กฎระเบียบขอบังคับตางๆ จึงมีทั้งขอดีและขอเสียและเปนเสมือน
ปทัสถานของสังคม  (Social  norms)  ที่ทุกคนที่เกี่ยวของพงึยึดและถือปฏิบัติเพื่อเอื้อใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอยและดําเนินภารกิจดวยความเปนปกติสุข  หากผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหาร
สถานศึกษาขาดความประณีตในการใชกฎระเบียบก็อาจเปนการสรางความเครียดและเสียบรรยากาศ
ในการทํางานที่กอใหเกิดผลเสียตอโรงเรียนหรือองคกรไดเชนกัน                        
                        7)  ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  (The  total  life  space)  การปฏิบัติงาน
ของขาราชครูวันหนึ่งไดถูกกําหนดไวโดยกฎหมายคือ  ตั้งแตกอนเวลา 08.15 น. และเลิกหลังเวลา 
16.45 น.  ซ่ึงเปนระยะเวลาประมาณ  8  ชั่วโมงของการปฏิบัติงาน  นับเปนระยะเวลานานพอสมควร
ในบางครั้งบางโอกาสอาจไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานอ่ืนๆ เปนพิเศษอีก  นอกเหนือจากงานสอน
นักเรียน  งานของขาราชการครูจึงเปนงานที่พิเศษกวางานราชการอื่นเพราะเปนงานที่บริการแกสังคม  
ในแงของการพัฒนาใหดีขึ้น  เวลาพักผอนและเปนสวนตัวยอมลดนอยลงไป  โดยเฉพาะโรงเรียนที่
มีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑที่กําหนด  ภาระหนาที่ก็หนัก
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มากขึ้น  จึงอาจสรางความเครียด  ความเดือดรอนและสับสนได  การปฏิบัติงานจึงควรมีการวางแผนการ
ทํางานในแตละวัน  แตละสัปดาห  เพื่อใหการดําเนินชีวิตมีความเหมาะสมระหวางชีวิตสวนตัวกับ
งานที่ทํา  ชีวิตของทุกคนจะเกี่ยวของกับองคประกอบ  3  ประการ  คือ  งาน  ครอบครัว  และสังคม  
หากสามารถบริหารจดัการองคประกอบทั้งสามประการไดอยางสมดุล  ชีวิตก็ประสบความสุขและ
เกิดปญหานอย  หากผูใดไมสามารถดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ของตนไดอยางมีหลักเกณฑหรือ
มีแบบแผน  ผูนั้นยอมประสบความยุงยาก  สับสนและกอใหเกิดความทุกขหรือเกิดความลมเหลวได   
                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2538,  หนา  119)  อธิบายเกี่ยวกับบทบาทวา  
ความตึงเครียดในบทบาทโดยทั่วไป  หมายถึง  กรณีที่สภาพแวดลอมที่ทําใหบุคคลพบหรือประสบ
ความยากลําบากในการตอบสนองการเรียกรองหรือความตองการและความคาดหวังที่เกี่ยวพันกับ
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง  หากการขัดแยงในบทบาทมีสูงและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  มักจะทําใหผล
การปฏิบัติงานของกลุมลดลงไดและถาหากไมมีการขจัดการขัดแยงดังกลาวใหส้ินสุดลงไปไดใน
ที่สุดจะนําไปสูความตึงเครียดในบทบาทได  ซ่ึงสอดคลองกับ  นิภา  นิธยายน  (2530, หนา 79-81)
กลาววา การปรับตัวกลายเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งยวด  เมื่อคนเราไมสามารถตอบสนองความ
ตองการหรือขอเรียกรองตางๆ  ได  สถานการณเฉพาะที่กอใหเกิดปญหาในการปรับตัว  มักเกิดขึ้น
ไดเมื่อบางครั้งเราไมสามารถปฏิบัติใหลุลวงตามจุดหมายที่วางไวได ซ่ึงกรณีนี้ เรากลาววาความคับ
ของใจไดเกิดขึ้นเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับภาวะความเครงเครียดทั้งสิ้น  ส่ิงสําคัญเกี่ยวของกับภาวะ
เครงเครียดไดแก  ความคับของใจ  (Frustration)  ภัยคุกคาม  (Threat)  ความรูสึกขัดแยงในใจ  (Conflict)  
ความวิตกกังวล  (Anxiety)  ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่เปนผลใหความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางานเสียไปเปนผลใหงานที่ปฏิบัติลดลงประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลงไปดวย 
                              สรุปไดวา  บุคคลตางๆ  จําเปนที่จะตองสรางความสมดุลใหกับชีวิตและการทํางาน  
เพราะหากไมรูจักปรับการทํางานและปรับเวลาเพื่อครอบครัวและเพื่อตนเองใหพอเหมาะพอดี  อาจ
มีผลทําใหเกิดความลมเหลวตอการดําเนินชีวิต  หรืออาจเกิดความเครียด ความไมสบายใจอยางไม
ส้ินสุด 
                        8)  การปฏิบัติงานในสังคม  (Social  relevence)   
                             สงบ  ประเสริฐพันธุ  (2543, หนา 9)  กลาววา  โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่
ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่สรางและพัฒนา  “คน”  ใหเปน  “มนุษย”  ที่ดีมีคุณภาพ  มีจิตใจเมตตา
กรุณา  รักและเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย  ตลอดจนมีความคิดที่จะสรรคสรางสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นใน
สังคม  สามารถพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งใหแกเพื่อนมนุษยดวยกัน  ความคาดหวังที่สังคมมีตอโรงเรียน
ดังกลาว เปนผลทําใหโรงเรียนอยูในสายตาของประชาชนตลอดเวลา  ฉะนั้นครูจึงเปนบุคคลสําคัญ
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ที่จะดํารงไวซ่ึงบทบาทหนาที่ที่จะพัฒนาการศึกษาและเปนผูนําทางสังคม  กิจกรรมและภารกิจของ
โรงเรียนประการหนึ่ง  จึงเกี่ยวของกับการบริการและปฏิสัมพันธกับชุมชนและสังคมโดยทั่วไป    
                             สงบ  ประเสริฐพันธุ  (2543, หนา  10)  พบวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผล
ตอการสรางคุณภาพโรงเรียนก็คือ   ความรวมมือที่โรงเรียนได รับจากผูปกครอง   (Parent  
involvement  in school)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 
2545  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการไวในหมวด 1 มาตรา 7  (2) วาใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา และในหมวด 4  แนวการจัดการศึกษามีสาระในการจัดการศึกษาที่ครูจะตองบูรณา
การความรูตางๆ ทั้งดานทักษะและสังคมรวมทั้งใหมีการประสานความรวมมือกับบุคคลในชุมชน
ดวย  ครูจึงถือวาเปนผูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีภูมิรูภูมิธรรมที่คนในสังคมยกยองเคารพนับถือและ
แมแตการปฏิบัติงานอยูในหนวยงานของตนเองก็เชนกัน  ตองอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ  การมี
ปฏิสัมพันธและการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  จึงจะสรางความพอใจและความสุขในชีวิตการ
ทํางาน 
                              สรุปไดวา  ครูเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทหนาที่นอกเหนือจากการสอนและ
การจัดการศึกษาแลวยังมีหนาที่ตอสังคมตามกฎหมายและประเพณีวัฒนธรรมของไทยอีกดวย  ครู
จึงตองปฏิบัติภารกิจในดานการพัฒนาสังคมเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา  ตอสถานศึกษา
ทั้งโดยตรงและโดยออมตอไป 
 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
               สุทิน  สายสงวน  (2533,  หนา  30)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ ศึกษากรณีขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรที่ประจํา
สํานักงานเกษตรอําเภอในภาคใต  พบวา  ขาราชการสวนใหญ  ประมาณ  65-70%  ในมิติความพึงพอใจ
ในการทํางาน  มีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง  
                 พรพรรรณ  ศรีทอง  (2533, หนา 28) ไดทําการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตครูประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร  พบวา  ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพที่แทจริงมากนอย
ตามลําดับคือ  ดานการมสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนและสังคม  ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  คือรอยละ   93.9, 83.3, 43.3  และ  38.3   ตามลําดับ 
           มานะ  สินธุวงษานนท  (2534,  หนา 39)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตของการ
ทํางานที่สงผลตอการปฏิบัติงานของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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พบวาระดับตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการทํางานของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดาน
ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล  ดานการบูรณาการ
ทางสังคม  และดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  อยูในระดับมาก  สวนดานความเจริญงอกงาม
และสวัสดิภาพ และดานจังหวะของชีวิตโดยสวนรวม  อยูในระดับปานกลาง 
                  วิสุทธิ์  อุตะมา  (2538,  หนา 36)  ไดทําการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของการทํางานที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  ในเขตการศึกษา  6  พบวา  ระดับ
ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของการทํางานของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ   เขตการศึกษา  6  
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01  
                  ปญจมาพร  พิพัฒนวงศ (2540 , หนา 64)  ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครู  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา   ตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิต
การทํางาน  พบวาขาราชการครูทั้งตําแหนงผูปฏิบัติการสอนและผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ
นอยและมีประสบการณมาก  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามที่โรงเรียนในแตละภูมิภาคทางภูมิศาสตร  ตางมี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง  และมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน  รวมทั้งขาราชการครูที่มีประสบการณนอยมี
ความพึงพอใจนอยกวาขาราชการครูที่มีประสบการณมาก 
                 คมกฤช  รัตนคร  (2541,  หนา  112)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
ทุกเขตการศึกษามีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันและผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณมาก
กับประสบการณนอยมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน  โดยผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ
มากมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณนอย 
                   พิพัฒน  จันทรา  (2542 ,  หนา 79)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ปรากฏวา  มีคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตกับการทํางานอยูในระดับ
ดีมากกวาดานอื่นๆ  รองลงมาไดแก  ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล  และดานบูรณาการ
ทางสังคมตามลําดับ  และขาราชการครูมีคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปน
ธรรมเปนอันดับสุดทาย  
              พินันต  พรประสิทธิ์ (2542 , หนา 54) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมลฑลจันทบุรีที่มีอายุนอยและมี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

30  

อายุมากปรากฏวามีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก  สวนในดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม
และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
              นันทกานต  ช่ืนอารมณ  (2543 , หนา 109)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว   พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณปฏิบัติงานตางกัน  มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณต่ํากวา  10  ป  และมีประสบการณมากกวา  20  ป 
มีคุณภาพชวีิตการทํางานดีกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณตั้งแต  10-20  ป 
                 ลัดดา  บุญมาเลิศ  (2543,  หนา 79)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู
กับความทุมเทในการปฏิบัติงานพบวาขาราชการครูที่มีรายไดมากและรายไดนอย  มีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูในระดับปานกลาง  เพราะขาราชการครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  มีความ
กระตือรืนรน มีอุดมการณสูงกวาความรูสึกในการมีรายได     
 2.3.1  งานวิจัยตางประเทศ 
 เฮอรเบอรต  (Herbert, 1974, p. 572) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  พบวาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลจะมีความสมบูรณไดนั้นตองประกอบดวยปจจัย  4  ดาน  คือ 

            1)  มีการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย   
            2)  มีการพัฒนาตนเองและความเจริญของบุคคล  
            3)  การมีความสัมพันธอยางใกลชิดของสมาชิกในสังคม 

                         4)  การติดตอสัมพันธกับบุคคลในฐานะที่ตนเปนสมาชิกในสังคม 
              ลอนดอน  (London, 1977,  p. 235)  ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางความพึงพอใจตองาน  
ความพึงพอใจนอกเหนืองานและคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยสัมภาษณพนักงาน  ประมาณ   1,300  คน  
ใหแตละคนตอบคําถาม  3  ประเดน็  ประเด็นที ่ 1  ความพึงพอใจตองาน  ประเดน็ที่  2   ความพึงพอใจ
นอกเหนือจากงาน  และประเด็นที่  3  คือคุณภาพชวีิตในการทํางาน  ความพึงพอใจตองานนี้รวมถึง
ความพึงพอใจตอส่ิงตางๆ  คอื  พอใจตอทกุๆ  ส่ิงที่พนกังานและครอบครัวเกีย่วของดวย  สวนคณุภาพ
ชีวิตหมายถึงความรูเกีย่วกับชวีิตโดยรวม  ผลการวิจยัพบวาทั้งความพึงพอใจตองานและความพึงพอใจ
นอกเหนืองานมีอิทธิพลตอบุคคลในการมองคุณภาพชวีิตของตน  และพบรายละเอยีดเพิ่มเติมอกีวา
ความพึงพอใจตองาน พนักงานไดรับมาจากสวนประกอบ  4  ประการ  คือ  ลักษณะหรือเนื้อของงาน  
อัตราคาจาง  ผลประโยชนที่ไดรับนอกเหนือจากคาจางและความมั่นคง  ทั้ง  4  ประการดังกลาวสามารถ
ใชทํานายคณุภาพชีวติของบุคคล 
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2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
    
 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  เขตคุณภาพบางคลา 2  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามความคิดเห็นของขาราชการครู  โดยยึดขอบเขตของเนื้อหาของฮิวสและคัมมิ่งส  
(Hues & Cumming, 1985, p. 35)  เพราะตัวช้ีวัดตางๆ  มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของขาราชการครู  
จํานวน  8  ดาน  ดังนี้  
 2.4.1  คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 
 2.4.2  ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
 2.4.3  การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
 2.4.4  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
 2.4.5  บูรณาการทางสังคม 
 2.4.6  ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
 2.4.7  ความสมดุลระหวางชวีิตกับการทํางาน 
 2.4.8  การปฏิบัติงานในสังคม 
 


