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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 2) ระดับแรงจูงใจในการท างาน 
3) ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 5) ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 6) คุณภาพชีวิตในการท างานและแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) คุณภาพชีวิตในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก 
(rx1y =.778) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 5) แรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีความสัมพันธ์กันทางบวก
ในระดับมาก (rx2y =.763) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 6) คุณภาพชีวิตในการท างานและแรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 71.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ในด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของครู 
แรงจูงใจในการท างานของครู เพราะทั้งสองปัจจัยมีความส าคัญกับการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู  ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษาต่อไป 2) ในด้านการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ มีการพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ี
ในองค์การ และควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในเขตพื้นท่ีอื่นๆ 
 
ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิตในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาชีวศึกษาเอกชน  
 

Abstract 
 

 This research was a survey research. the purposes of this research were to study 1) the level of the quality 
of work life 2) the level of work motivation 3) the level of the organizational citizenship behavior 4) the relationship 
between the quality of work life and the organizational citizenship behavior 5) the relationship between the work 
motivation and the organizational citizenship behavior 6) the quality of work life and the work motivation affecting 
the organizational citizenship behavior of teachers in private vocational schools under office of the private education 
commission, Chachoengsao. The samples were 94 teachers under office of the private education, Chachoengsao in 
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Academic Year 2015. The research instrument was questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation (S.D.), Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis. 
 The research results were as follows: 1) The quality of work life as a whole was at a high level. 2) The work 
motivation as a whole was at a high level. 3) The organizational citizenship behavior as a whole was at a high level. 
4) The relationship between the quality of work life and the organizational citizenship behavior was at a highly positive 
(rx1y =.778) with the statistical significance 0.01. 5) The relationship between the work motivation and the organizational 
citizenship behavior was at a highly positive (rx2y =.763) with the statistical significance 0.01. 6) The quality of work life and 
the work motivation of teachers affected the organizational citizenship behavior of teachers in private vocational schools 
under office of the private education commission, Chachoengsao. It could be used to predict at 71.30% with statistical 
significance 0.01. 
 The research suggestions were as follows: 1) School administrators should focus on the teachers’ quality of 
work life, and the teachers’ work motivation in aspect of research result using. The two factors were important to 
build the organizational citizenship behavior of teachers that caused an efficiency and an effectiveness in the 
schools. 2) In aspect of future research, there should be research on factors of fairness perception in performance 
evaluation and organizational commitment, development of management strategies to create the organizational 
citizenship behavior. In addition, it should study a qualitative research on organizational citizenship behavior of 
teachers in the other areas. 
 
Keywords: the quality of work life, the work motivation, the organizational citizenship behavior, a private vocational 

school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ เป้าหมายของการจัด
การศึกษาให้ส าเร็จจ าเป็นที่จะต้องหาทางส่งเสริมครูให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการประกอบวิชาชีพครู
ถือเป็นบทบาทที่ส าคัญ สิ่งหนึ่งที่ทุกองค์การปรารถนาจากครูก็คือ 
การที่ครูจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ซึ่งเป็นพฤตกิรรม
นอกเหนือจากบทบาทของการท างานและเป็นพฤติกรรมสนับสนนุสงัคม
เป็นการแสดงออกของบุคคลที่กระท าด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้
มีความเกี่ยวข้องกับระบบผลตอบแทนที่เป็นทางการขององค์การ 
และไม่ได้อยู่ในลักษณะงานที่ต้องท าอย่างเป็นทางการ พฤติกรรมนี้
รวมไปถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (กษมา ทองขลิบ, 2550, หน้า 1-2) ดังนั้น พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงมีส่วนช่วย
ให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครูในองค์การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีนอกเหนือจากงาน
ในหน้าที่ที่ก าหนดให้ปฏิบัติและเป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรใส่ใจ เนื่องจาก
ผลที่ได้จากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จด้วย (อุสุมา สิงห์กลาง, 2550, 
หน้า 2) 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นพฤติกรรม
ของบุคลากรที่เต็มใจปฏิบัติเพื่อประโยชน์ขององค์การ นอกเหนือ 
จากที่องค์การได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การ
เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล เนื่องจากการพัฒนาองค์การ
อย่างยั่งยืน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการพัฒนาพฤติกรรม 

 
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรภายในองค์การ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีผลต่อบุคคลท าให้
บุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดี  มีคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะท าให้ได้รับการประเมินผลงานสูงสุดกว่า
ผู้ร่วมงานคนอื่นๆ (สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล, 2551, หน้า 49) ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของออแกน (Organ, 1988, pp. 8-12) กล่าว
ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสามารถวัดได้ด้วยตัวแปร 
5 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการ
ค านึงถึงผู้อืน่ ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ด้านพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ และด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ จากผลงานวิจัย
ของเบญจมาศ  อุสิมาศ (2553, หน้า 65) และงานวิจัยของปาริชาติ 
กมลยะบุตร (2553, หน้า 102) พบว่า พนักงานในองค์การให้
ความส าคัญกับพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับสูง 
นอกจากนั้นผลการวิจัยของฉัฐชัย มีช้ันช่วง (2553, หน้า 67) พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การได้ นอกจากนั้นผลการวิจัยของพรนภาพรรณ 
สีหะวงษ์ (2552, หน้า 113-116) ที่พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของครูได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตใน
การท างานและแรงจูงใจในการท างานของครูสามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของครูและน าไปสู่การ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
 คุณภาพชีวิตในการท างานถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการท างาน ซึ่งการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี
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จะเป็นผลดีต่อองค์การในด้านการบริหารจัดการ ลดปัญหา
ความขัดแย้ง และลาออกจากงาน การขาดแคลนบุคลากรและ
ปัญหาอื่นๆ เพราะในการประกอบอาชีพ มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการ
ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในสถานที่ท างานและในครอบครัว เน่ืองจาก
จะท าให้ตนเองมีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อองค์การและครอบครัว
ของตนเองด้วย (นิติพล ภูตะโชติ, 2556, หน้า 178-180) คุณภาพชีวิต
ในการท างานสามารถตอบสนองพนักงานในองค์การได้ คือ 
การเขาท างานในงานที่ตนเองสนใจและชอบ การไดรับมอบหมายงาน
ที่มีความท้าทาย ไดใช้ความรูความสามารถอย่างเต็มที่ ไดรับโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง และได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ (ชวรัตน 
รุกขพันธุ, 2553, หน้า 12) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของฮิวส์และ 
คัมมิ่งส์ (Huse & Cummings, 1985, pp. 235-238) กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างาน สามารถวัดได้ด้วยตัวแปร 8 ด้าน คือ 
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการ
ทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยของวิไลภรณ์ แก้วอาสา (2556, หน้า 91) 
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมากและคุณภาพชีวิต
ในการท างานสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในภาพรวมได้ (พนิดา ศรีโพธิ์ทอง, 2550, หน้า 85; 
วรวรรณ บุญล้อม, 2551, หน้า 60) 
 แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การมีผลต่อ
ความส าเร็จของงานและองค์การ องค์การใดก็ตามหากบุคคล
ในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ก็จะเป็นมูลเหตุที่ ส่งผล
ท าให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การและประสิทธิภาพ
ของงานลดลง มีการขาดงานหรือก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ 
แต่หากบุคลากรมีความพอใจในการท างานสูง จะมีความรู้สึกที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานประสิทธิผลของงานจะสูงตามไปด้วย (ชณมณ 
เครือวงษา, 2557, หน้า 2) และสอดคล้องกับทฤษฎีของอัลเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer, 1972, pp. 507-532) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานของครู
สามารถวัดได้ด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ความต้องการ
ในการด ารงชีวิต 2) ความต้องการความสัมพันธ์ 3) ความต้องการ
ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งบุคคลใดท่ีมีแรงจูงใจในการท างาน จะเป็น
บุคคลที่มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการท างาน ท าให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่
และมีวินัยในการท างาน (สัมมา รธนิธย์, 2556, หน้า 134-135) 
 จากรายงานข้อมูลการลาออกของครูในสถานศึกษาเอกชน 
ในช่วงปีการศึกษา 2551-2553 พบว่า ปีการศึกษา 2551 มีอัตรา
การลาออกจ านวน 12,439 คน ปีการศึกษา 2552 มีอัตราการลาออก
จ านวน 11,397 คน และปีการศึกษา 2553 มีอัตราการลาออก
จ านวน 16,876 คน (ทักดนัย เพชรเภรีและคณะ, 2556, หน้า 11) 
ซึ่งการลาออกของครูส่งผลต่อสถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาเอกชน
กว่า 3,000 แห่ง ทั่วประเทศ มากกว่าร้อยละ 70 ประสบปัญหา
ขาดแคลนครู สาเหตุครูสมัครสอบบรรจุครูผู้ ช่วย ส่งผลให้

สถานศึกษาเอกชน ไม่สามารถหาครูมาทดแทนได้ทันเปิดการเรียน
การสอน (จีระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์, 2556, ออนไลน์) ในปัจจุบัน พบว่า 
ปัญหาครูเอกชนขาดแคลนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาล
มีนโยบายปรับเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท 
ส่งผลให้ครูเอกชนลาออก เพื่อไปสมัครเป็นข้าราชการครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิมร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ประมาณ 2,000 คน ซึ่งอัตราลาออกเพิ่มขึ้นคาดว่าอาจสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 20.00 หรือประมาณ 10,000 คน (เกษศิริ กมล และคณะ, 
2558, หน้า 87) ในส่วนข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ปีการศึกษา 2557 พบว่า อัตราการลาออกของครูในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในเกณฑ์สูง คิดเป็นร้อยละ 46.00 ซึ่งรวมถึง
ครูอาชีวศึกษาเอกชนด้วย (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2558, ออนไลน์) 
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนต่ า 
มีสวัสดิการไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุท าให้ครูลาออกจากงาน
เป็นจ านวนมาก และส่งผลให้ครูยังไม่อุทิศตนในการท างานอย่างแท้จริง 
(กษมา ทองขลิบ, 2550, หน้า 1-2) 
 จากข้อมูลดังกล่าวบ่งช้ีว่าสถานศึกษายังไม่สามารถท างานได้
ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และอยู่ในสังคม
อย่างเหมาะสมและสมฐานะของความเป็นครู (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา , 
2556, หน้า 58) 
 จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่ามี
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา 
ใช้ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาครูและสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของครูกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน
ของครูกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 6. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของครูและแรงจูงใจ
ในการท างานของครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. คุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมาก 
 2. แรงจูงใจในการท างานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมาก 
 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก 
 4. คุณภาพชีวิตในการท างานของครูกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส ่ง เส ร ิมการศ ึกษา เอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กัน 
 5. แรงจูงใจในการท างานของครูกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีความสัมพันธ์กัน 
 6. คุณภาพชีวิตในการท างานของครูและแรงจูงใจในการท างาน
ของครูส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 คุณภาพชีวิตในการท างานของครู ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี
ของฮิวส์และคัมมิ่งส์ (Huse & Cummings, 1985, pp. 235-238) 
ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และด้านการปฏิบัติงาน
ในสังคม  

 แรงจูงใจในการท างานของครู ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี
ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972, pp. 507–532) ซึ่งประกอบด้วย 
3 ด้าน ด้านความต้องการในการด ารงชีวิต ด้านความต้องการ
ความสัมพันธ์และด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู ศึกษาตามแนวคิด
ทฤษฎีของออแกน (Organ, 1988, pp. 8-12) ซึ่งประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรม
การค านึงถึงผู้อื่น ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ด้านพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ และด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง 
อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางน้ าเปรี ้ยว และอ าเภอบางปะกง 
จ านวน 6 แห่ง ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 94 คน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัย 2 ปัจจัย คือ คุณภาพชีวิตในการท างานของครู
และแรงจูงใจในการท างานของครู ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของครู 
 
ประเภทของการวิจัย/แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัย
มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลทั่วไป เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน
ของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีวิจัย 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมทั้งเนื้อหาและนิยาม
ปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการวัดไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผล
และประเมินผลพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับเนื้อหา หรือนิยามตัวแปรที่ต้องการวัด โดยขอให้ผู้เช่ียวชาญ
ให้คะแนนความตรงของเนื้อหา หลังจากนั้นจึงน าผลการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item objective congruence: 
IOC) แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ (ปริญญา มีสุข, 2559, หน้า 231-233) และ
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น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้ (try out) กับครูจ านวน 30 คน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดชลบุรี เนื่องจากผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างทั้งหมด
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ออกแบบการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
โดยใช้กลุ่มครูจากจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้  ผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่า
ครูอาชีวศึกษาเอกชน ทั้งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน สอนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งใช้หลักสูตรและกฎระเบียบ
เดียวกัน และทั้งสองจังหวัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก 
มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีลักษณะภูมิประเทศ
ที่เหมือนกัน และครูมีการโยกย้ายโรงเรียนระหว่างชลบุรีและฉะเชิงเทรา
อยู่เรื่อยๆ ดังนั้น ครูจึงมีสภาพการท างานคล้ายคลึงกัน จากนั้น
น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) 
โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) พบว่า 
มีค่าคุณภาพเครื่องมือ ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของครู 
เท่ากับ .940 ด้านแรงจูงใจในการท างานของครู เท่ากับ .864 และ
ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของครู เท่ากับ .923 ตามล าดับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จากนั้น
วิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
โดยหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) ด้วยวิธีน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ 
(enter method) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างานของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า แรงจูงใจในการท างาน
ของครูมีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของครู  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 

 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการท างานของครู แรงจูงใจในการท างานของครูกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะห์โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ดังแสดง
ในตาราง 1 ดังนี ้
 
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานของครู

แรงจูงใจในการท างานของครูกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของครู 

 
ตัวแปร X1 X2 Y 

X1 1.000   
X2 .667** 1.000  
Y .778** .763** 1.000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 
 จากตาราง 1 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของครู
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rx1y) เท่ากับ .778 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก 
 นอกจากนั้น พบว่า แรงจูงใจในการท างานของครู
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rx2y) เท่ากับ .763 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก 
 5. ผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) ด้วยวิธีน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ (enter method) เพื่อหา
ความสามารถในการพยากรณ์คุณภาพชีวิตในการท างานของครูและ
แรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังแสดงในตาราง 2 ดังนี ้
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig 

Regression 6.905 2 3.453 113.175 .000 
Residual 2.776 91 .031   

Total 9.682 93    

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
ที่จะน ามาใช้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง สามารถน าไปวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณต่อได้ ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์  ดังแสดง
ในตาราง 3 
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ตาราง 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์คุณภาพชีวิตในการท างานของครู แรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของคร ู
B S.E.b.  t Sig 

(Constant) .749 .225  3.329 .001 
คุณภาพชีวิตในการท างานของคร ู(X1) .402 .062 .484 6.433** .000 
แรงจูงใจในการท างานของครู (X2) .439 .075 .440 5.848** .000 
ค่าคงท่ี (a)=.749 
R = .845 , R2 = .713 , adjusted R2 = .707 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 3 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของครู
และแรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ .845 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.713 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายถึง ตัวพยากรณ์ทุกตัวร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา และมี
อ านาจพยากรณ์ได้ร ้อยละ 71.30 โดยมีความคลาดเคลื ่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .17466 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีอ านาจพยากรณ์
มากที่สุด คือ คุณภาพชีวิตในการท างานของครู (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ 0.484 และแรงจูงใจในการท างานของครู (X2) 
มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.440 ตามล าดับ 
 สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อน าเข้าสมการ
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานเป็นดังนี้ 
 สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
 y’ = .749 + .402X1 + .439X2 
 สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  

Z’y= .484X1 + .440X2 
 จากสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบาย
ได้ดังนี้ 
 1.1 คุณภาพชีวิตในการท างานของครู ส่งผลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวคือ หากคุณภาพชีวิตในการท างานของครู (X1) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู 
 

 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Y)  มีค่าเพิ่มขึ ้น 0.484 
หน่วยมาตรฐานเมื่อควบคุมคุณภาพชีวิตในการท างานของครู
ให้คงที ่
 1.2 แรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการท างานของครู (X2) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.440 
หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมแรงจูงใจในการท างานของครูให้คงท่ี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
 1. การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจาก ผู้บริหารในสถานศึกษาได้มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของบุคลากรอย่างชัดเจนและเสมอภาค มีการก าหนดกระบวนการ
พิจารณาให้เงินเดือนหรือผลตอบแทนแก่บุคลากรในองค์การ
โดยพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติอย่างครอบคลุม
ในการตัดสินใจ มีการปรับเลื ่อนขั ้นเงินเดือนตามต าแหน่ง
หน้าที่การท างานที่ได้รับผิดชอบและให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติม
ในการท างานล่วงเวลา รวมทั้งสถานศึกษามีกองทุนอุดหนุนสวัสดิการ
ด้านค่าตอบแทนพิเศษ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การเบิกเงิน
ทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 
2558, ออนไลน์) จึงส่งผลให้ครูท างานได้อย่างเต็มความสามารถ 
สอดคล้องกับชวรัตน รุกขพันธ ุ(2553, หน้า 12) ทีก่ล่าวถึงคุณภาพชีวิต
ในการท างานว่า เป็นการเขาท างานในงานท่ีตนเองสนใจและชอบ 
การไดรับมอบหมายงานที่ท้าทายและตนเองได้ใช้ความรูความสามารถ
อย่างเต็มที ่ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและได้รับความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวัฒน์ เคแสง (2559, 
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หน้า 83) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายเทศบาลต าบลคลองหาดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
นอกจากน้ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลภรณ์ แก้วอาสา (2556, 
หน้า 91) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานราชการครู
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. การศึกษาระดับแรงจูง ใจ ในการท างานของครู 
สังกัดส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา มีหลักความยุติธรรมในองค์การ มีนโยบายที่เหมาะสม 
จึงท าให้บุคลากรให้ความร่วมมืออย่างดี สอดคล้องกับแนวคิด
ของธนา ดุจเพ็ญ (2557, หน้า 21) กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดความพยายามทุ่มเท
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้ผล
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความคาดหวังและวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่บุคคลนั้นได้คาดหวังไว้ นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
แนวคิดของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972, pp. 507-532) ที่กล่าวว่า 
แรงจูงใจในการท างานของครู สามารถวัดได้ด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน 
คือ 1) ความต้องการในการด ารงชีวิต 2) ความต้องการความสัมพันธ์ 
3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิไล ปรีดาพรพันธุ์ (2556, หน้า 51) พบว่า แรงจูงใจในการท างาน
ของครูในอ าเภอพนัสนิคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกฤติญดา อ่อนคล้าย (2555, หน้า 60) ที่ศึกษา
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอ าเภอวังโป่ง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกันธอร กุลบุตรดี (2553, หน้า 52) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. การศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจาก ครูตระหนักว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา
และความส าเร็จของสถานศึกษา จึงเกิดความส านึกในหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเต็มก าลังความสามารถ 
โดยครูไม่ได้ตระหนักถึงระบบรางวัลของสถานศึกษาโดยตรง 
พฤติกรรมที่ครูแสดงออกหรือสิ่งที่ครูปฏิบัตินี้ ครูเลือกด้วยตนเอง 
ครูมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ของความเป็นครูเห็นความส าคัญ
ของวิชาชีพที่จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ครูจึงมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน, 2558, ออนไลน์) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของออแกน (organ, 1988, pp. 653-663) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นการกระท าที่เกิดจากการตัดสินใจ
ของพนักงานเอง และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์การ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของมอร์แมนและเบรเคอรี 
(Moorman & Blakely, 1995, pp. 257-265) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นพฤติกรรมของพนักงานที่กระท า
เพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ขององค์การ แม้ว่าพฤติกรรมนี้จะมิได้
ท าให้ผู้กระท าได้รับผลประโยชน์โดยตรง และมิได้นับว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของอุสุมา สิงห์กลาง (2550, 
หน้า 159) พบว่า ข้าราชการครูในจังหวัดมหาสารคามมีระดับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชชุลดา ลดาวัลย์ (2551, หน้า 101) พบว่า 
บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของครูกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของครูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับมาก เท่ากับ .778 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก ครูพิจารณาว่า  
ในการประกอบอาชีพ มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งในสถานที่ท างานและในครอบครัว เพราะจะท าให้ตนเองมีความสุข 
ซึ่งจะส่งผลต่อครอบครัวของตนเองและจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ เพราะการมีคุณภาพชีวิตในการท างานนั้น 
จะช่วยท าให้ครูมีชีวิตในการท างานที่ดี มีความพึงพอใจในงาน มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของนิติพล ภูตะโชติ (2556, หน้า 178 - 180) 
ที่กล่าวว่า การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีจะเป็นผลดี
ต่อองค์การในด้านการบริหารจัดการลดปัญหาความขัดแย้งและลาออก
จากงานของพนักงาน การขาดแคลนบุคลากรและปัญหาอ่ืนๆ ดังนั้น
จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานของครู
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกษมา ทองขลิบ 
(2550, หน้า 99) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ์ ช่ืนบุญ 
(2553, หน้า 134) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุชาดา บุญญาเดช (2553, หน้า 80) พบว่า คุณภาพชีวิต
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ในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 5) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน
ของครูกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า แรงจูงใจในการท างาน
ของครูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับมาก เท่ากับ .763 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ก าหนดแนวทางการบริหารและด าเนินงาน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไว้สูง รวมทั้งครูเห็นว่า แรงขับ
หรือแรงกระตุ้น ความเต็มใจ และการมีทัศนคติในทางบวก
ต่อองค์การ ด้วยความรู้สึกชอบหรือพอใจในงานท่ีท า มีความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติงานนั้นอย่างกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น เป็นสิ่งท าให้
งานประสบความส าเร็จและให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่องค์การตั้งไว้  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชณมณ เครือวงษา (2557, หน้า 2) 
ที่กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การมีผล
ต่อความส าเร็จของงานและองค์การ องค์การใดก็ตามหากบุคคล
ในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการท างานก็จะเป็นมูลเหตุที่ท าให้
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การต่ า ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของงานลดลง มีการขาดงานหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ 
แต่ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรมีความพอใจในการท างานสูง 
จะมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลของงานจะสูง
ตามไปด้วย ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้แรงจูงใจในการท างาน
ของครูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชนิตา เศษลือ (2556, หน้า 82) พบว่า แรงจูงใจในการท างานของครู
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูโรงเรียนในเครือ
สารสาสน์ โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา คุณนะ 
(2556, หน้า 67-68) พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุปผา สามิตติธาดา (2555, หน้า 82) 
พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
บริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จ ากัด โดยรวมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 6. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท างานของครู แรงจูงใจในการท างานของครู สามารถร่วมกัน

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 71.30 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้ 
 คุณภาพชีวิตในการท างานของครูส่งผลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูและสามารถร่วมกับ
ตัวแปรอื่น พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 แสดงให้เห็นว่า ถ้าครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
มีคุณภาพชีวิตในการท างานมาก จะท าให้ครูมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีมากขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย 
วางแผนแนวทางดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน การสร้างระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมแก่ครูรวมทั้งการจัดสวัสดิการของครูอย่างยุติธรรม
เสมอภาค เพื่อเป็นการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ดังที่ฮิวส์และ 
คัมมิ่ ง  (Huse & Cumming, 1985 , pp. 198-199) กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นความสอดคล้องกันระหว่าง
ความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผล
ขององค์การหรืออีกนัยหนึ่ง คุณภาพชีวิตการท างาน คือ ประสิทธิผล
ขององค์การอันเนื่องมาจากความผาสุข (well-being) ในงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้ประสบการณ์
ในการท างาน ซึ่งท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรวรรณ บุญล้อม (2551, หน้า 60) ที่ศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถท านายพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การได้ร้อยละ 27.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์นลิน คงศักดิ์ (2554, 
หน้า 136-137) ที่ศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานไปรษณีย์ สังกัดไปรษณีย์เขต 7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพนิดา ศรีโพธิ์ทอง 
(2550, หน้า 72-85) ที่ศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร้อยละ 35.00 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 แรงจูงใจในการท างานของครูส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที ่ด ีของคร ูและสามารถร ่วมกับตัวแปรอื ่น
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
แสดงให้เห็นว่า ถ้าครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีแรงจูงใจ
ในการท างานมาก จะท าให้ครูมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
มากขึ้นด้วย ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม
ในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร ส่งเสริมการสร้าง
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ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเปิดโอกาส
ให้ครูแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการท างาน ท าให้ครูรู้สึกว่า
สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อตนเองและตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ความคิดเห็นของตนเองได้รับการเอาใจใส่ ซึ่งจะท าให้ครูมี
ความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ครูจึงจะมีความรู้สึกว่า มี
ความมั่นคงในการท างานและในด ารงชีพ ซึ ่งจะเป็นผลดีต่อ
ประสิทธ ิภาพในการท างาน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 
2558, ออนไลน์) ดังที่ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หน้า 274) กล่าว
ว่า ผู ้ที ่มีแรงจูงใจในการท างานจะมีพฤติกรรม มีจุดมุ ่งหมาย
และทิศทางชัดเจน เต็มไปด้วยพลัง และความกระตือรือร้น และมี
ความยืนหยัด อดทนต่ออุปสรรคขวากหนามต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการท างาน แรงจูงใจในการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จในการท างานของบุคคล สอดคล้องกับทฤษฎีของอัล
เดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972, pp. 507-532) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจ
ในการท างานเป็นทฤษฎีที่เกิดจากความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ โดยความต้องการ ใดจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังและความ
ต้องการหลายๆ อย่าง อาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ เช่น ความต้องการ
ด ารงชีวิตอยู่ความต้องการความสัมพันธ์และความต้องการความ
เจริญก้าวหน้า เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งในการผลักดันให้องค์การประสบความส าเร็จ ซึ่งการที่จะท าให้
บุคลากรมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมการท างานได้นั้นต้องใช้วิธีการยกย่อง
ชมเชยหรือการให้รางวัลถือเป็นวิธีการทางการบริหารบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2556, หน้า 84) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพอดซาคอฟ แมกแคนซี ไพน์และบลัน
ชาร์ด (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000; อ้างถึง
ใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, หน้า 70) ที่พบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมีส่วนในการท านายประสิทธิผลขององค์การ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ (2552, หน้า 
112) พบว่า แรงจูงใจในการท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที ่ดีขององค์การของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 47.60 และสอดคล้องกับวิจัยของ
สุภาพร เพ่งพิศ (2557, หน้า 135) ที่ศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ท างานมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปรพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.140 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ในด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ 1) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของครู มีการบริหารจัดการ
ก าหนดนโยบายหรือเกณฑ์การท างานในการปฏิบัติงานของครู  
2) ผู้บริหารควรมีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของครู  
ซึ่งจะส่งผลให้ครูเกิดแรงผลักดันในการท างานอย่างมีความสุข 
และทุ่มเทการท างานเพิ่มขึ้น เพราะทั้งสองปัจจัยมีความส าคัญ

กับการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษาต่อไป ในด้านการวิจัย
ครั้งต่อไป 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 
2) ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีในองค์การ 3) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของครูในเขตพื้นท่ีอื่นๆ 
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