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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาตัวแปรจิตวิทยาบางประการท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 175 

คน ซ่ึงได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบ 

ข้ันบันได 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวแปรจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรโรงเรียนเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

เรียงตามลำดับคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านสุขภาพจิต และด้านความขัดแย้ง กับคุณภาพชีวิตใน

การทำงานของบุคลากรโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  2) ตัวแปรจิตวิทยา ท้ัง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงบวก

ในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ และ

ร่วมกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรได้มากถึงร้อยละ 60 เฉพาะตัวแปรจิตวิทยาด้านสุขภาพจิตเพียงตัว

แปรเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 48 
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คำสำคัญ: ตัวแปรจิตวิทยา, คุณภาพชีวิตในการทำงานอขงบุคลากรโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research was to study the psychological variables that 

affecting the quality of working Life of the personnel in the eighth school education 

development network under Ratchaburi Primary Education Service Area Office 1. The 

samples in this study were 175 personnel who have worked in those school. The 

instrument for gathering the data was a questionnaire and data were analyzed by using 

descriptive statistics namely percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and the 

inferential statistics using the Pearson Moment Correlation Coefficient and Stepwise 

Multiple Regression. 

 The results of this research revealed that :  1) All psychological variables that lead 

to study were concerning with school personnel indicated at high level, that were aspect 

of personality, motivation, mental health, conflicts, and quality of working Life of the 

personnel was indicated at high level.  2) 4 psychological variables were moderate level 

statistical significant positive correlation with the quality of working Life of the personnel 

and could be explain the quality of working Life of the personnel at 60%, especially the 

mental health could be 48% explained. 

 

Keywords: Psychological variables, Quality of working Life of the personnel 

 

บทนำ 

  ทรัพยากรบุคคลท่ีดีเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในองค์การ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

ของการบริหาร และเป็นผู้วางรากฐานให้องค์การมีความแข็งแรงและม่ันคง เป็นตัวขับเคล่ือนท่ีสำคัญในการ

จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุดของ ดังน้ันโรงเรียนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 

เพราะบุคลากรทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ มีความเป็นอิสระ สามารถคิดหรือกระทำ 

การใด ๆ ตามมโนธรรมและอุดมการณ์ของตน ซ่ึงต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และในการดำเนินชีวิตต้องมี

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง 4 ด้านคือ ด้านส่วนตัว เป็นความสมบูรณ์ทางร่างกาย สุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญาและ

อารมณ์ ด้านครอบครัว ซ่ึงมีความรัก ความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวอยู่อย่างมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ด้านชีวิต

การทำงาน ได้แก่ การมีอาชีพและได้ประกอบอาชีพตามความถนัด มีรายได้ม่ันคง มีความเจริญก้าวหน้า  

ด้านชีวิตและสังคม เป็นผู้ท่ีสังคมยอมรับเป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม มีเพ่ือนสนิทท่ีรักใคร่

ต่อกันอย่างมาก ซ่ึงบุคลากรท่ีได้รับการเสริมสร้างส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ



11 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ตนเองให้เป็นท่ีช่ืนชอบและยอมรับของสังคมได้ โดยการพูด อาศัยการศึกษาเรียนรู้ท้ังทางจิตวิทยา สังคม

วิทยาและหลักวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้ท่ีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จากการศึกษาพบว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์

ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ทุกด้านและย่ิงในภาวะขับขัน ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีความสลับซับซ้อน จิตวิทยาจึงเข้ามามี

บทบาทในการแก้ไขปัญหามนุษย์มากข้ึนและคุณลักษณะของบุคลากรในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์

ท่ีทำงานในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบหรือตัวแปรจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องหลายประการ คือ 1) แรงจูงใจ  

2) สุขภาพจิต 3) บุคลิกภาพ และ4) ความขัดแย้ง จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติงานในองค์กร ส่ิงหน่ึงท่ีมี

ความสำคัญก็คือคุณภาพชีวิตในการทำงาน ซ่ึงมีความสำคัญอย่างย่ิงในการปฏิบัติงาน เพราะคนเป็น

ทรัพยากรท่ีมีความสำคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่าท่ีสุด คนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน เพ่ือให้

ชีวิตดำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานเม่ือคนต้องทำงานในท่ีทำงานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะ

แวดล้อมท่ีเหมาะสม ทำให้เกิดความสุขท้ังด้านร่างกายและด้านจิตใจ (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547 : 18) 

ปัจจัยท่ีจะทำให้บุคลากรน้ันปฏิบัติงานให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยหน่ึงก็คือแรงจูงใจในการ

ทำงานซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือนำพาองค์กรประสบ

ความสำเร็จ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กรน้ัน ในแต่ละ

องค์กรก็จะมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงองค์ประกอบท่ีมักใช้ในหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน จนสามารถ

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายน้ันประกอบด้วย ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงานและความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน (เกวลี พ่วงศรี, 2558) อีกส่ิง

หน่ึงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานก็คือ ความขัดแย้งภายในองค์การ เน่ืองจาก

ทรัพยากรขององค์การท่ีมักมีจำกัดรวมท้ังงานท่ีพนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบน้ันมักมีความแตกต่าง

หลากหลายท้ังขอบเขตเน้ือหาและปริมาณงาน ท้ังในแง่ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไป 

เช่น ความรู้ความสามารถ บุคลิก ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ ความเช่ือ และความชอบต่าง ๆ จึงอาจนำไปสู่

ปัญหาของความไม่เข้าใจกัน มีความคิดเห็นและมุมมองท่ีแตกต่างกัน จนเกิดเป็นการกระทบกระท่ังกัน 

กลายเป็นไม่ชอบหน้ากัน ไม่ลงรอยกัน และเกิดเป็นความขัดแย้งในท่ีสุด จึงต้องมีการบริหารจัดการในส่วนน้ี

อย่างดี (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) การศึกษาตัวแปรจิตวิทยาจึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานของบุคลากร อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ดีย่ิงข้ึนและส่งผลดีต่อ

ราชการในภาพรวมต่อไป 

ผู้วิจัยจึงมีความตะหนักอย่างย่ิงว่าการจัดการศึกษาและการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็น

โรงเรียนคุณภาพของทางชุมชนและสังคม จะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพร่วมกันพัฒนาโรงเรียน โดยบุคลากร

ทุกคนจะต้องมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดี จึงทำให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าตามตรอบแนวคิดท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน้ี เม่ือนำมาศึกษาในสถาณการณ์ใหม่ ตัวแปรจิตวิทยา

ใดบ้างท่ีเก่ียวข้องหรือมีอิทธิพลกับการแสดงพฤติกรรมการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียน

เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 1 ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาท่ี 8 สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมบุคลากร เพ่ือทำการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพของตัวแปรจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และความขัดแย้ง 

และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 2. เพ่ือศึกษาตัวแปรจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และความขัดแย้ง ท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรบางประการเท่าน้ัน ท่ีเก่ียวข้องและคาดว่าจะส่งผลหรือ 

มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยตัวแปรดังกล่าวผู้วิจัยใช้แนวคิดตัวแปร

จิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจของเฮร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) สุขภาพจิตของรัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

(2549) บุคลิกภาพของ Costa and McCrae (1985) ความขัดแย้งของสุพานี สฤษฎ์วานิช (2552)  

ส่วนคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรท่ีนำมาศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ ฮิวส์และคัมมิงส์ (Huse & 

Cumming, 1985 : 235-238) สรุปเกณฑ์คุณภาพชีวิตการทำงานไว้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของ

บุคคล ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับใน 

การปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงานในสังคม โดยมีตัว

แปรอิสระ และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน แสดงเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์   ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Prediction Research) ท่ีมุ่งอธิบายลักษณะของตัวแปร

พยากรณ์หลายตัวแปรกับตัวแปรเกณฑ์เพียง 1 ตัวแปร โดยดำเนินการดังน้ี คือ 

 ข้ันตอนแรก วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content analysis) เพ่ือกำหนดกรอบตัวแปร

ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในคร้ังน้ี ท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซ่ึงเป็นตัวแปรแฝงและตัวแปรท่ี

สังเกตได้ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในข้ันตอนท่ี 2 

 ข้ันตอนท่ีสอง วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะตัวแปรจิตวิทยาต่าง ๆ จากข้ันตอนแรกและใช้

วิธีการทางสถิติเพ่ือหาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นตัวพยากรณ์มีอิทธิพลส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรโรงเรียนซ่ึงเป็นตัวแปรเกณฑ์ 

ตัวแปรจิตวิทยา 

1. แรงจูงใจ 

    1.1 ความสำเร็จ       1.2 การยอมรับนับถือ 

    1.3 ลักษณะของงาน  1.4 ความรับผิดชอบ 

    1.5 ความก้าวหน้า 

2. สุขภาพจิต 

    2.1 ความพึงพอใจในชีวิต 

    2.2 ความสามารถในการปรับตัว 

    2.3 สมรรถภาพของจิตใจ 

3. บุคลิกภาพ 

    3.1 แบบหว่ันไหว    3.2 แบบแสดงตัว 

    3.3 แบบเปิดกว้าง   3.4 แบบประนีประนอม 

    3.5 แบบมีสติ 

4. ความขัดแย้ง  

    4.1 ด้านงาน 

    4.2 ด้านความสัมพันธ์ 

    4.3 ด้านกระบวนการ 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ของบุคลากรโรงเรียน

เครือข่ายเพือ่พัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่  8  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1 
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 ประชากรหลักท่ีใช้การวิจัย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน   

มีจำนวนท้ังส้ิน 321 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้บุคลากร

จำนวน 175 คน เป็นตัวแทนในการวิจัยซ่ึงถือว่าเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจำนวนมากเพียงพอและมีความ

น่าเช่ือถือได้ ไม่น้อยกว่าช้ันต่ำตามตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถาม

ข้อมูลพ้ืนฐาน หรือ Demographic variables จากกลุ่มตัวอย่าง และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ 

 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน (Inferential statistics)เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สำหรับเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  

 

ผลการวิจัย 

 1. ตัวแปรจิตวิทยาบางประการท่ีเก่ียวข้องบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 

8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียนลำดับ 

ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านสุขภาพจิต และด้านความขัดแย้ง 

 2. คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  

8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยตัวบ่งช้ี 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านการปฏิบัติงานในสังคม ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 

 3. ตัวแปรจิตวิทยาท่ีนำมาศึกษาท้ัง 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียน 4 ตัวแปร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

เรียงลำดับ คือ ด้านสุขภาพจิต ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลิกภาพ และความขัดแย้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซ่ึงทุกตัวแปรร่วมกันส่งผลมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย

สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนได้มากถึงร้องละ 

60 โดยเฉพาะตัวแปรจิตวิทยาด้านสุขภาพจิตสามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ 48  

 

อภิปรายผล 

1. ข้อค้นพบท่ีกล่าวถึงว่า คือ บุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.63, S.D. = .18) แต่ในภาพรวมน้ันแม้จะอยู่ในระดับมาก X
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2. ข้อค้นพบท่ีเก่ียวกับตัวแปรจิตวิทยา 4 ด้าน ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับบุคลากรโรงเรียน อยู่ในระดับ

มากท้ังส้ิน โดยเฉพาะตัวแปรด้านบุคลิกภาพมีอยู่ในระดับมากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือด้านแรงจูงใจ ด้าน

สุขภาพจิต และ ด้านความขัดแย้ง ดังน้ันหากเพ่ิมความเข้มข้นของตัวแปรจิตวิทยาดังกล่าวให้มีการ

ดำเนินการหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนก็ย่อมจะเกิดผลดีต่อโรงเรียนมากย่ิงข้ึน  

 3. ตัวแปรจิตวิทยาหรือตัวแปรพยากรณ์ท่ีนำมาศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์

อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 คือ ด้านสุขภาพจิต  ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลิกภาพและความขัดแย้ง และจาก

การค้นพบน้ี ตัวแปรจิตวิทยาท้ัง 4 ด้านร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียน

เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ได้ร้อยละ 60 โดยเฉพาะตัวแปรด้านสุขภาพจิตสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรได้ร้อย

ละ 48 ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิดท่ีหลายท่านได้กล่าวไว้ อาทิ งานวิจัยของนันทา โสรัตน์ และ สุทธินันทน์ 

พรหมสุวรรณ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเร่ืองการศึกษาด้านแรงจูงใจในการทำงาน คุณภาพชีวิตใน

การทำงาน และ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกซนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของ

พนักงานบริษัทเอกซนในเขตกรุงเทพมหานคร คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงาน

ของพนักงานบริษัทเอกซนในเขตกรุงเทพมหานคร และ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกซนในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชําเลือง สุขประวิทย์ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะบุคคลและ

ความสัมพันธ์กระบวนการทำงานและจิตวิทยาในการทำงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของ

พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะบุคคลในองค์กร

ของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านลักษณะ

บุคคล ด้านลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์น้ัน พนักงานทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ดังน้ัน 

องค์กรจําเป็นต้องทำให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีทำซ่ึงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีด้วย

และหากผลการทำงานดี ผลประกอบการดีจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและร่างกายของพนักงานใน

องค์กรให้ดีตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลูธานส์ และคณะ (Luthans et al., 2005, pp. 1740-1776) 

ศึกษาความสัมพันธ์ของ “ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก” (Positive Psychological Capital) ซ่ึงประกอบไป

ด้วย ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความยืดหยุ่นทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติงานโดยศึกษากับคนงาน

ในประเทศจีน จำนวน 422 คน และวัดผลการปฏิบัติงานจากคะแนนการประเมินของผู้บังดับบัญชาและ

อัตราการข้ึนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Merit-based salary) ผลการศึกษา พบว่า 

ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.17) การมองโลกในแง่ดี มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.16) และความยืดหยุ่นทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล 

การปฏิบัติงาน (r = 0.24) และเม่ือนำตัวแปรแต่ละตัวมาศึกษา รวมกันเรียกว่า “ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก” 

พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (r = 0.24) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. บุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับมาก ดังน้ันจึงควรประเมินตนเองว่ายัง

ขาดในเร่ืองใด และเร่ืองใดท่ีดีอยู่แล้วก็ควรคงไว้และปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน เพราะบุคลากรโรงเรียนมี

คุณภาพชีวิตในการทำงานสูงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้มีคุณภาพและพัฒนาโรงเรียนให้มี

การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 2. ผู้บริหารโรงเรียน ควรตรวจสอบบุคลากรในโรงเรียนของท่านว่ามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร  

ถ้าบุคลากรยังมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับมาก ก็นำข้อมูลในเร่ืองท่ีบุคลากรของท่านยัง

ขาดหรือมีน้อย นำมาพัฒนาให้มีมากข้ึน โดยการวางแผนการบริหารงานทุกงาน มีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับผู้ร่วมงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สนับสนุนการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลกร ลด

ความขัดแย้งภายในโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสูงข้ึน 

 3. ผลการวิจัยท่ีพบว่าตัวแปรจิตวิทยาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต รายการท่ีบุคลากรมี

ปฏิสัมพันธ์ไนระดับไม่สูงมากนัก คือตัวแปรจิตวิทยาด้านความขัดแย้ง ได้แก่รายการท่ีอยู่ในระดับปานกลาง   

“ท่านตระหนักและรับรู้ได้ว่ามีความขัดแย้งในเร่ืองเก่ียวกับงานในกลุ่มท่ีท่านทำงานด้วย” และ “ท่านกับ

เพ่ือนร่วมงานมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย” แสดงว่าสถานท่ีทำงานของ

บุคลากรมีการทำงานท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดี ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งมากนัก 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของผลการวิจัย (Consensus) เพ่ือจัดทำเป็นบรรทัดฐาน 

(Norm) นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคลากรระดับสูงของโรงเรียนเรียน รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนนำไปพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจาก 4 ตัวแปรจิตวิทยาน้ี รวมท้ังตัวแปรด้านสถานภาพของ

บุคลากรโรงเรียน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

บรรณานุกรม 

กรมสุขภาพจิต, สถาบันสุขภาพจิต. (2537). สรุปรายงานการวิเคราะห์นิยามความหมายสุขภาพจิตและ

องค์ประกอบสุขภาพจิต. นนทบุรี: ม.ป.ท. 

กระทรวงสาธารณสุข. (2546). กรมสุขภาพจิต สำนักพัฒนาสุขภาพจิต คู่มือการให้การปรึกษาข้ันพ้ืนฐาน.

กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. เขตพระป่ินเกล้า, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. 



17 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

เกวลี พ่วงศรี. (2558). การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท วนิสัน กรุ๊ป. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ชำเลือง สุขประวิทย์. (2557). การศึกษาลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ กระบวนการทำงาน และ

จิตวิทยาในการทำงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

นันทา โสรัตน์ และสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ. (2558). การศึกษาด้านแรงจูงใจในการทํางานคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน และความขัดแย้งระหว่างบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

นพมาศ ธีรเวคิน. (2539). จิตวิทยาสังคมกับชีวิต. (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พนัส หันนาคินทร์. (2523). การสอนค่านิยม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2552). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี. (พิมพ์คร้ังท่ี 7). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

Huse, E.F. and Thomas G. Cummings. (1985). Organization development and change. 

(3rd ed.). Minnesota: West Publishing. 

Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness. 

Journal of Personality and Social Psychology. 37, 1–11. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.  

Lee, L. and Sukoco, B. M. (2008). The Mediating effects of expatriate adjustment and 

operational capability on the success of expatriation. Social Behavior & 

Personality: An International Journal. 36(9), 1191-1204. 

Lefton, Lester A. (1946). Psychology. 6th ed. America: Printed in the United State of America. 

Lewin, J. (1981). Staff enhancement: A personal development guide for school 

administrators. Resto, VA: National Association of Secondary School Principals. 

Luthans,F.,Avolio,B.J.,Walumbwa, F.O. and Li W. (2005). The Psychological Capital of 

Chinese Workers : Exploring the Relationship with Performance. 

Managementand Organization Review, 1(2), 1740-1766. 

Taylor, F. W. (1911). Scientific management. New York: Harper and Brathers. 

Watson,G. (1966). Social Psychology: Issues and Insights. Philadelphia:Lippincott. 


