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 This study aimed to investigate the quality of work life of teachers civil service belonging to 

Songkhla Primary Educational Service Areas, to compare the quality of work life of the teachers civil service 

by means of classifying them into genders, positions, incomes, working experience and school sizes, and to 

examine the ways to develop the quality of work life of the teachers civil service  belonging to Songkhla 

Primary Educational Service Areas. 

 The sample of the study, using the stratified random sampling, was 370  teachers civil service 

belonging to Songkhla Primary Educational Service Areas 1, 2, and 3. The interviewees were six administrators 

from the school and the Songkhla Primary Educational Service Area 1, 2, and 3. The instruments utilized in the 

study were the questionnaire and the interview. Statistics used in data analysis were mean (X ̅), standard 

deviation (S.D.), t-test and One-way Analysis  of  Variance. The Scheffe' test and content analysis were used 

when there was a difference between pairs of means. 

 The study found that: 

1. In general, the quality of work life of the teachers civil service who belonged to Songkhla 

Primary Educational Service Areas found at a high level. 

2. With regard to the classification of incomes, working experience and school sizes, the quality 

of work life of the teachers civil service was not statistically significant different at a level of .05. However, 

concerning the classification of genders and positions, there were statistically significant differences in the 

quality of work life at a level of . . 

3. In terms of the development of the quality of work life of the teachers civil service belonging to 

Songkhla Primary Educational Service Areas, the results obtained  suggested that the teachers should be 

boosted to contribute to academic research as well as the creativity regarding creating teaching materials or 

teaching techniques. The teachers should be promoted to organize community relations activities strengthening 

the relationship between students, teachers and parents. They should also be supported to be professional 

teachers who should have spirituality and professional ethics. 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การทาํงานมีความสําคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง อาจกล่าวไดว้า่ การทาํงานเป็นส่วน
หนึงของชีวิต ทีปฏิบติัมากกว่ากิจกรรมใดๆ คาดกนัว่ามนุษยไ์ดใ้ช้เวลาหนึงในสามของชีวิตเป็น
อยา่งนอ้ยอยูใ่นสาํนกังานหรือทีทาํงาน และยงัเชือวา่ในอนาคตอนัใกลม้นุษยจ์าํเป็นตอ้งใชเ้วลาของ
ชีวิตเกียวขอ้งกบัการทาํงานเพิมขึนไปอีก การทาํงานเป็นสิงทีให้ประสบการณ์ทีมีคุณค่าต่อชีวิต
มนุษย ์เพราะเป็นโอกาสทีทาํใหเ้กิดการพบปะสังสรรคร์ะหวา่งผูร่้วมงานกบับุคคลอืนๆกบัสถานที 
และเรืองราวต่างๆตลอดจนความคิดเห็นทงัหลายจากผูเ้กียวขอ้ง ดงันนัการทาํงานจึงเป็นการเปิด
โอกาสให้แสดงออกถึงเชาวน์ปัญญา ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ อนัจะนาํมาซึงเกียรติภูมิและความ
พึงพอใจในชีวิต และในปัจจุบนัการบริหารองคก์รให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร
นนั  จะตอ้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด  มีปัจจยัในการบริหารหลายประการทีจะผลกัดนัใหอ้งคก์รไปสู่ความสาํเร็จ อนัไดแ้ก่ คน เงิน 
วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรทางการบริหารทีมีความสําคญัลาํดบัตน้
ขององค์กร ดงัคาํกล่าวว่า “คนเป็นทรัพยสิ์นทีมีค่ายิงขององค์การ ทีสามารถสร้างคุณูปการแก่
องคก์ารอยา่งมหาศาล”  (สุรชยั  แกว้พิกุล, 2552: 1) 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรทีสาํคญัต่อองคก์ร บุคคล คือ ผูจุ้ดประกายความคิด
สรรคส์ร้างสิงต่างๆ ให้เกิดขึนในองคก์ร ในปัจจุบนัความสําคญัของ “คน” ในองคก์รถือวา่คนเป็น 

“ทรัพยากร” ทีมีค่าจึงเกิดคาํวา่ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” ขึนหรือในบางองคก์ารมองไปไกล
กว่านัน กล่าวคือ มองเห็นว่าคนเป็น “ต้นทุน” ทีสําคัญขององค์การจึงเกิดคําใหม่ขึนมาว่า           
“การบริหารทรัพยากรบุคคลทีเป็นตน้ทุน” หรือ “การบริหารทุนมนุษย”์ หรือ “Human Capital 

Management” (สีมา  สีมานันท์, 2550: 3) การพฒันาคนและพฒันาทุนมนุษยที์เขม้แข็ง  คือสิง
สําคัญทีสุด  เป็นปัจจัยพืนฐานในการขับเคลือนและพัฒนาประเทศ   การพัฒนาคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้เกิดผลสัมฤทธิทีเป็นรูปธรรมนนั ตอ้งเริมตน้จากการสร้างคนให้เป็นมนุษยที์
สมบูรณ์พร้อมด้วยมี กายะ จิตตะ ปัญญา  และดาํรงตนอย่างมีคุณค่า คือ เป้าหมายของสังคมและ
ประเทศอย่างยงัยืน  (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, : 5) ซึงในองค์การภาครัฐทรัพยากรบุคคล         
คือ ขา้ราชการทุกคนนนัเอง  อาจกล่าวได้ว่าขา้ราชการเป็นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐทีมีค่ายิง  



 
 

 

เพราะขา้ราชการเป็นผูท้าํงานรับใช้ประชาชน  รับใช้ชาติบา้นเมืองโดยการปฏิบติัหน้าทีตามกลไก
ของรัฐ มีบทบาทหน้าทีหนุนนาํนโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฏิบติัร่วมกบัประชาชนทุกภาคส่วน มี
เป้าหมายเพือพฒันา คุณภาพชีวติและความเป็นอยู ่ ทีดีขึน ส่งผลถึงประเทศเจริญก้าวหน้า ทงัด้าน
การเมือง เศรษฐกิจสังคม  ดงันนัหากขา้ราชการมีคุณภาพชีวิตทีดีนัน  ยอ่มส่งผลให้มีขวญัและ
กาํลงัใจในการทาํงาน  และนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็   
 ขา้ราชการครูเป็นผูมี้บทบาทสําคญัของชาติในดา้นการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 
เพือให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ในทุกๆ ดา้น สังคมและประเทศชาติจะมีความเจริญกา้วหน้าและมี
การพฒันาไปในทิศทางใดนนั ก็ย่อมขึนกบัคุณภาพและวิธีการของแต่ละบุคคลทีไดรั้บการศึกษา 
ดงันนั ปัจจยัทีมีความสําคญัซึงสามารถทาํให้บุคคลในสังคมและประเทศชาติ เป็นผูที้มีคุณภาพได ้
ก็คือ ครู โดยเฉพาะครูประถมศึกษา  ซึงเป็นการศึกษาขนัพืนฐานสําหรับการดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม
ได้อย่างสง่างามและมอบวิชาความรู้สําหรับเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อระดับทีสูงขึน                   
ครูประถมศึกษา  จึงเป็นผูที้มีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิในการอบรม สังสอน ใหค้วามรู้ คุณธรรม และ
จริยธรรมตามความต้องการของสังคม และครูมิใช่เป็นเพียงผูที้มีความรู้ ความสามารถในการ       
สังสอนอบรมเพียงเท่านนั แต่ครูจะตอ้งมีคุณธรรมประจาํใจเพือเป็นตน้แบบให้กบันกัเรียนซึงจะ
เติบโตเป็นกาํลงัทีสาํคญัของประเทศอีกดว้ย (สัมฤทธิ  อุภยัพงศ,์ 2549: 1) 
 การเป็นต้นแบบหรือแบบอย่าง ที ดีของครูนันขึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ                 
โดยปัจจยัพืนฐานทีมีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมใหค้รูมีพฤติกรรมการเป็นตน้แบบหรือแบบอยา่งทีดี 
คือ  ชีวติทีมีคุณภาพสาํหรับครูเป็นลกัษณะการดาํเนินชีวติทีมีความเป็นอยูส่อดคลอ้งกบัระดบัความ
ตอ้งการพืนฐานทีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยอ์ย่างมีคุณค่า โดยเป็นชีวิตทีมีการกินดีอยู่ดี 
ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีงานทาํทีสามารถเลียงตัวเองและ
ครอบครัวได ้โดยไม่ตอ้งเป็นภาระของผูใ้ด ทงัเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม วฒันธรรม
อนัดีงาม สํานึกในหน้าทีรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ส่งผลต่อการเสริมสร้างการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมไดอ้ยา่งเต็มที ตามกาํลงัความสามารถ และสถานภาพของ
ตนเอง และสุดทา้ยสามารถดาํเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพชีวิต
ของครู ก็ขึนอยู่กบัการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ตามบทบาทและหน้าทีหรือกล่าวไดอี้กอย่างหนึงก็คือ        
การทาํงานเป็นส่วนหนึงของการแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต โดยทีทุกคนไม่สามารถแยกกิจกรรม
การทาํงานออกจากการดาํเนินชีวติประจาํวนัไดแ้นวคิดนีจึงเรียกวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality 

of Work Life) เป็นแนวคิดในการทาํงานทีบอกว่า งาน และชีวิตจะเกียวขอ้งผสมผสานกนัอย่าง
กลมกลืน โดยคาํนึงถึงรูปแบบงานทีทาํให้ครูมีการทาํงานทีดีมีความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงาน     
มีการดาํเนินชีวิตทีมีความสุข พร้อมทงัมีการทาํงานร่วมกันทีก่อให้เกิดผลดีตามเป้าหมายของ



 
 

 

โรงเรียนทีตงัไวด้งันนัถา้ครูมีคุณภาพชีวติในการทาํงานทีดี ก็จะส่งผลใหก้ารดาํเนินการเกียวกบัการ
เรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว ้แต่ใน
ปัจจุบนัพบวา่ ครูส่วนใหญ่ตอ้งเผชิญปัญหาเกียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยา่งรุนแรงในหลาย
ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน ดา้นสิงแวดลอ้มทีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ ดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์  ดา้นธรรมนูญ
ในองคก์าร ดา้นภาวะอิสระจากงาน และดา้นความภูมิใจในองคก์าร ซึงจากปัญหาคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานของครู พบวา่ ส่งผลกระทบคุณภาพและประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของครู
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการเรียน ดงันนั การมุ่งเนน้พฒันาครูโดยเฉพาะครูประถมศึกษา
จึงเป็นหวัใจสาํคญัยงิของการพฒันาการศึกษา  เพราะโดยบทบาทและหนา้ทีของครูแลว้ ครูมีหนา้ที
ในการพฒันาเด็ก และเยาวชนทงัร่างกายและจิตใจเพือให้เจริญเติบโตเป็นคนดี  มีทกัษะในการ
ดาํรงชีวิต และประกอบวิชาชีพทีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ครูทีมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานดีจะ
ช่วยพฒันาเด็กตามพืนฐานให้เต็มศกัยภาพของเขาให้การศึกษาเพือให้เขาคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหา
เป็น มีความรู้จกัตนเองอยา่งถูกตอ้ง ใฝ่กา้วหนา้สร้างสรรคห์นัเขา้หาสังคม  เป็นคนทีมีคุณภาพและ
ใชชี้วติทีมีคุณภาพในทีสุด  (วชิิต  กิจชอบ,  : 1) 
 จากการศึกษางานวจิยัของกนกวรรณ  ชูชีพ  ( : บทคดัยอ่)  ซึงไดศึ้กษาคุณภาพชีวิต
การทาํงานของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนใต ้ พบว่า ) ขา้ราชการทีปฏิบติังานในพืนทีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มีความเห็นเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของตนเองในปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในระดบั
ทีพึงพอใจ  ) ความตอ้งการความช่วยเหลือสนบัสนุนจากภาครัฐ  พบวา่สิงทีขา้ราชการเหล่านีตอ้ง
มีความต้องการมากทีสุด  ได้แก่  ด้านสวสัดิการพิเศษเรืองการเพิมเบียเลียงหรือเบียเสียงภัย 
รองลงมา  คือ  เรืองอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ   แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะ  ในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการทีปฏิบติังานในพืนที
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แบ่งเป็น  แนวทาง คือ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  ไดแ้ก่  ) ส่งเสริมการใช้
หลกันิยมให้ขา้ราชการมุ่งไปสู่การมีเกียรติและศกัดิศรีภายใตห้ลกัการดาํรงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการออมเพือเก็บไวใ้ช้ประโยชน์ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ  ) มีมาตรการที
สร้างความเป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบมีหลักการประเมินใหม่ทีมี
ประสิทธิภาพเป็นธรรม  ) การประสานกันระหว่างหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือ
สนบัสนุนอยา่งเท่าเทียมกนั ) ใหรั้ฐบาลมีนโยบายทีใหค้วามสําคญักบัเรืองคุณภาพชีวิตการทาํงาน
อยา่งจริงจงั การสร้างกลไก ติดตาม ประเมินผล และใหร้างวลั  ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทิมา 
หัสนีย ์( : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเรืองการวิเคราะห์องค์ประกอบของขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานของครูในจงัหวดัยะลา พบวา่ ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูในจงัหวดัยะลา 



 
 

 

ประกอบดว้ย องคป์ระกอบทงัหมด  องคป์ระกอบ คือ ความสัมพนัธ์กบัชุมชน นโยบายการบริหาร 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความมนัคงปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สวสัดิการทีไดรั้บ  
ความกา้วหนา้ในอาชีพและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 กล่าวไดว้า่  ถึงแมข้า้ราชการครูส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในวชิาชีพหลายๆดา้น  แต่ก็
ยงัมีความต้องการให้ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานในบางด้านเพิมเติม  เช่น  
ขา้ราชการครูในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งการใหภ้าครัฐเพิมสวสัดิการเบียเสียงภยั อุปกรณ์ป้องกนั
ภยัจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต ้ ส่งเสริมเรืองชุมชนสัมพนัธ์  และมาตรการทีสร้าง
ความเป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ  กล่าวไดว้่าขอ้เสนอแนะเหล่านีมี
คุณค่าหากนาํไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขา้ราชการครูให้ตรงตามความตอ้งการ  เพราะหากให้
การส่งเสริมสนบัสนุนให้ขา้ราชการครูมีคุณภาพชีวิตทีดีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการแลว้นัน
การทาํงานจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิงขึน  อีกทงัยงัเป็นการกระตุน้ให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะทีมีอยูไ่ดเ้ต็มที ดงันนั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรให้ความสําคญั พฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของขา้ราชการครูใหต้รงตามความตอ้งการมากยงิขึน 
 จากองค์ความรู้ทีได้ประมวลมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา “คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา”  ดว้ยเห็นวา่  
คุณภาพชีวิตของครูประถมศึกษามีผลต่อการพฒันาเยาวชนอนัเป็นกาํลงัสําคญัของชาติ  การศึกษา
คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดั
สงขลามีความน่าสนใจยงิ  เนืองจากจงัหวดัสงขลาเป็นศูนยก์ลางความเจริญของภาคใตใ้นทุกๆดา้น
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  เนืองจากจงัหวดัสงขลาเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางเกษตร
หลายชนิด เช่น ขา้ว ยางพารา รวมทงัเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปอาหารทะเลทีสําคญัของภาคใต ้   
ในส่วนของการท่องเทียว เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงและได้รับการยอมรับทังในและ
ต่างประเทศเรืองความสวยงามและความหลากหลายทางการท่องเทียว  ด้านการศึกษา จงัหวดั
สงขลา  เป็นศูนยก์ลางการศึกษาของภาคใต้ทีมีการจดัการศึกษาทุกระดบัทีมีคุณภาพ ส่งผลให้
จงัหวดัสงขลามีค่าครองชีพสูงเมือเทียบกบัจงัหวดัอืนๆ ในภาคใตด้ว้ยกนั ความเจริญซึงเป็นจุดแข็ง
บวกกบัยุทธศาสตร์เมืองชายแดนใตนี้เองทีส่งผลให้ประชาชนในเมืองใหญ่แห่งนีไดรั้บผลกระทบ
จากความเสียงหลากหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคม เช่น พฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อีกทงัความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ  อาํเภอในจงัหวดัสงขลา 
ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของขา้ราชการครูในพืนที   



 
 

 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษา “คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดั
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา”  ซึงผลจากการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึง
คุณภาพชีวิตของครูในประเด็นสําคญั  เช่น  การไดรั้บผลตอบแทนทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ครองชีพ (สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ การปรับอตัราเงินเดือนและค่าครองชีพทีสอดรับกบัสภาพ
เศรษฐกิจ)  การส่งเสริมใหพ้นักงานมีความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน การมีระบบทีดีและมีความ
ยุติธรรม  ความภาคภูมิใจต่อหน่วยงานความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร  ฯลฯ  เพือนาํผลการวิจยัเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา  อีกทงัยงันาํผลการวจิยัไปปรับใช้ในการพฒันาสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาอืนๆต่อไป  ซึงขอ้มูลเหล่านีจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของขา้ราชการครูเพือให้มีขวญัและกาํลงัใจในการอบรมบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้
เป็นทงัคนดีและคนเก่งต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัครังนี  เพือศึกษาคุณภาพชีวิตขา้ราชการครูสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ตามแนวคิดของ ฮิวส์และคมัมิง (Huse and Cummings, : - ) 
โดยกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 

   ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

แผนภูมิที  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 
 
 
 
 

. เพศ 

. ตาํแหน่ง 

. รายได ้

. ประสบการณ์ใน
การทาํงาน 

. ขนาดโรงเรียน 

คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 
ไดแ้ก่ 

. คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นรายไดแ้ละประโยชน์
ตอบแทน 

. คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้ม
การทาํงานทีปลอดภยั 

. คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นพฒันาศกัยภาพ 

. คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นความกา้วหนา้และมนัคง
ในงาน 

. คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นสังคมสัมพนัธ์ 

. คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นธรรมนูญในองคก์าร 

. คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นภาวะอิสระจากงาน 

. คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นความภูมิใจในองคก์าร 
 



 
 

 

คําถามการวจัิย 
1.  คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาอยูใ่นระดบัใด 
2.  คุณภาพชีวิตการทํางานข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง รายได ้ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาด
โรงเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 

3.  แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลามีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 

2.  เพือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง รายได ้ประสบการณ์ในการทาํงาน 
และขนาดโรงเรียน 

3.  เพือศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) โดยการรวบรวมขอ้มูล
ทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ซึงผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงันี 
 การวจัิยเชิงปริมาณ 

1. ประชากรในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  จาํนวน ,  คน (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปี  สาํนกังานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ,   และ ) 

2. กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสงขลา  จาํนวน   คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคาํนวณตามวิธีของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamame, 

1967) โดยกาํหนดค่าความคลาดเคลือนจากการสุ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ  มีค่าความเชือมนัร้อยละ  
และดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling)  



 
 

 

3. ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั 

3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาจาํแนก  ดงันี 

  3.1.1  เพศ 

  . .   ตาํแหน่ง 

  3.1.3  รายได ้

  3.1.4  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

  3.1.5  ขนาดโรงเรียน 
3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาตามแนวคิด  เรืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของฮิวส์และ  
คมัมิง ไดแ้ก่ 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นพฒันาศกัยภาพ 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงาน 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นสังคมสัมพนัธ์ 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นธรรมนูญในองคก์าร 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นภาวะอิสระจากงาน 

  . .   คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นความภูมิใจในองคก์าร 
 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 การวิจยัเชิงคุณภาพผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั  ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selective)  ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview)  โดยทาํการ
สัมภาษณ์ขา้ราชการครูสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ซึงไดแ้ก่  
ผูบ้ริหารสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ  และผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ   รวมทงัสิน  คน  เพือศึกษา
ขอ้มูลเกียวกบัแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ซึงครอบคลุมเนือหาจากตวัแปร ดา้นคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานทงั  ดา้น 
 
 



 
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความพึงพอใจต่อสภาพและลกัษณะการทาํงานของ
บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านสิงแวดล้อมทีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ ดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ 
ดา้นธรรมนูญในองค์การ ดา้นภาวะอิสระจากงาน ดา้นความภูมิใจในองค์การ ซึงระดบัความพึงพอใจ
ของแต่ละคนอาจไม่เท่ากนัขึนอยูก่บัเกณฑที์แต่ละคนไดก้าํหนดไว ้
 คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน หมายถึง ความเพียงพอของ
รายได้และค่าตอบแทนทีได้รับ ความเหมาะสมกบัปริมาณงาน ความรู้และความสามารถทีมีอยู ่
รายไดพ้ิเศษ ความยติุธรรมในการจ่ายเงิน และความสะดวกทีไดรั้บในการเบิกจ่ายเงินทีรักษาพยาบาล 
 คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทีปลอดภยั หมายถึง 
ความเพียงพอของเครืองมือ เครืองใช้ในการทาํงาน การจดัสถานที สภาพแวดล้อมของสถานที
ทาํงาน และการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
 คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การมีโอกาสใช้ทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถ การใช้เทคนิคต่างๆ ในการทาํงาน การสนับสนุนในการเพิมความรู้ และความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน 
 คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านความก ้าวหน้าและมันคงในงาน หมายถึง การขึน
เงินเดือน โอกาสและการพิจารณาการเลือนตาํแหน่ง  การสนบัสนุนการเตรียมความรู้สําหรับการ
เลือนตาํแหน่ง และการแสดงความคิดเห็น 
 คุณภาพชีวติการทาํงานดา้นสังคมสัมพนัธ์ หมายถึง การทีผูป้ฏิบติัไดรั้บการยอมรับและ
มีโอกาสสัมพนัธ์กบัผูอื้น มีความรู้สึกวา่ตนเองประสบความสาํเร็จและมีคุณค่า  
 คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านธรรมนูญในองค์การ หมายถึง การแสดงความคิดเห็น
เกียวกบังาน การรับฟังปัญหาและแกไ้ขปรับปรุงของผูบ้ริหาร ความยุติธรรมในการพิจารณาผลการ
ปฏิบติังาน ความเสมอภาค และการพิจารณาโทษดว้ยความยติุธรรม 
 คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นภาวะอิสระจากงาน หมายถึง การมีเวลาพกัผ่อน ลดความ
กงัวล และความเครียดจากการทาํงาน  
 คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านความภูมิใจในองค์การ หมายถึง ชือเสียงขององค์การ      
การประสบความสําเร็จ ความมนัคงขององค์การ ความชอบในงานทีได้รับ และความภูมิใจใน
องคก์าร 



 
 

 

 ข้าราชการครู หมายถึง บุคคลซึงประกอบวิชาชีพหลกัทางด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเ รียนรู้ของผู ้เ รียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขนัพืนฐาน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ  
 
ประโยชน์ทจีะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 

2. ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการทํางานข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง รายได ้ประสบการณ์ในการทาํงาน 
และขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัหรือไม่ 

3. เพือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 

 
 
 

 



 

 
บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเรือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา”  เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ครังนี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งและไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี                                                                                        

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

2. บทบาท หนา้ทีและความรับผดิชอบของครู 

3. ขอ้มูลสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีทเีกยีวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 .  ความหมายของคุณภาพชีวติการทาํงาน 

  นกัวชิาการ นกัคิด  นกัทฤษฎี  ไดใ้ห้ความหมาย  หรือคาํนิยามของคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานไวอ้ยา่งน่าสนใจหลายประเด็น  ดงันี 
  หลุยส์ (Louis, 1998: 6) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตการทาํงานไวว้า่ หมายถึง 
ความสามารถทีจะจดัการชีวิตส่วนตวักบัชีวิตการทาํงานให้เกิดความสมดุลกนั ซึงบริษทัควรจะมี
ทีมงานในการทาํงานและใหค้วามสนใจกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

   แคสซิโก (Cascigo, 1995:  20) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานว่า
หมายถึง สภาพและการปฏิบติังานต่างๆ ภายในองคก์าร เช่น การเพิมเนืองาน การจดัการอยา่งเป็น
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการทาํงานของพนกังาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  โรบินสัน (Robinson, 1991: 670) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตการทาํงานว่า  
หมายถึง กระบวนการทีองคก์ารไดท้าํการตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน จากการพฒันา
กลไกต่างๆ ทีเอืออาํนวยใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในสิงทีมีผลกระทบต่อการทาํงาน
ของพนกังานหรือคุณภาพชีวติในการทาํงาน เปรียบเสมือนแนวคิดทีครอบคลุมปัจจยัต่างๆ ทีจาํเป็น
ในการกาํหนดเป้าหมายร่วมกันในการทาํให้องค์การมีความเป็นมนุษย  ์ความเจริญและการมี
ส่วนร่วมดว้ย 



  

  สโกรแวน (Skrovan, 1983: 11) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทาํงานว่า  
หมายถึง กระบวนการทีองค์การใชใ้นการทาํให้สมาชิกทุกระดบัขององคก์ารไดมี้ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มขององค์การ วิธีการทาํงานและผลลัพธ์จากการทาํงาน กระบวนการนีมี
วตัถุประสงค์เพือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคก์าร 
และการปรับปรุงคุณภาพชีวติในขณะทาํงานของพนกังาน 

  วอลตนั (Walton, 1974: 12) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตการทาํงานวา่  หมายถึง 
ลักษณะการทาํงานทีตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณา
คุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม ขององค์การทีทาํให้งานประสบ
ความสาํเร็จ 

  ติน ปรัชญพฤทธิ (2538: 334) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทาํงานว่า  
หมายถึง คุณภาพชีวติการทาํงานเป็นแนวคิดทีเนน้คุณค่าของความเป็นมนุษยที์ทา้ทาย ค่าตอบแทน
ยติุธรรม ความปลอดภยัและการมีสุขภาพทีดี โอกาสทีจะไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ อนาคตทีเจริญ
งอกงามและมันคง การป้องกนัสิทธิส่วนบุคคล การแสดงออกอย่างเสรี และการมีความสมดุล
ระหวา่งการทาํงานและการดาํเนินชีวติส่วนตวั 

  ผจญ เฉลิมสาร (2540: 23) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Working 

Life) เป็นองคป์ระกอบหรือเป็นมิติหนึงทีสําคญัของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวความคิด
เกียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานได้กาํเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม หากกล่าวถึง
ความหมายของคาํวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานแลว้ เราจะพบวา่ มีผูรู้้ นกัวิชาการ หรือผูเ้กียวขอ้งได้
ใหค้วามหมาย หรือคาํนิยามไวน่้าสนใจหลายประเด็น คือ 

1. เป็นการสร้างสรรคบ์รรยากาศทีจะทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการ
ทาํงานสูงขึน โดยผา่นการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแก้ไขปัญหาสําคญัของ
องค์การ ซึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานของพวกเขา นนัคือ หมายความรวมถึงการปรับปรุง
การบริหารเกียวกบัทรัพยากรมนุษย ์โดยทาํให้มีประชาธิปไตยในสถานทีทาํงานเพิมมากขึน เพือ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ ทงันีเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ผู ้ปฏิบติังาน    
ทุกระดบัไดน้าํเอาสติปัญญา ความเชียวชาญ ทกัษะและความสามารถอืนๆ มาใช ้ในการทาํงานยอ่ม
ทาํใหพ้นกังานหรือกาํลงัแรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงขึน ซึงจะส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทาง
ทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองคก์ารขึน เช่น การขาดงานลดคุณภาพของผลิตภณัฑ์ดีขึน 
การกวดขนัเกียวกบัวนิยัผอ่นคลายลง ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นตน้ 

2. คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความหมายทังทางกวา้งและทางแคบ ซึงไดร้วบรวม
ความหมาย ของคุณภาพชีวติการทาํงานไวใ้นประเด็นต่างๆ ดงันี 



  

2.1 คุณภาพชีวิตการทาํงานในความหมายทีกวา้ง หมายถึงสิงต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง
กบัชีวิตการทาํงาน ซึงประกอบด้วย  ค่าจ ้าง  ชัวโมงการทาํงาน  สภาพแวดล้อมการทาํงาน 
ผลประโยชน์และบริการ ความก้าวหน้าในการทาํงาน และการมีมนุษยสัมพนัธ์ สิงเหล่านีล้วน
แลว้แต่สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจสาํหรับคนงาน 

2.2 คุณภาพชีวิตการทาํงานในความหมายอย่างแคบ คือ ผลทีมีต่อคนงาน ซึง 
หมายถึง การปรับปรุงในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิงพนักงานควรไดรั้บการ 
พิจารณาเป็นพิเศษสาํหรับการส่งเสริมระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของแต่ละบุคคล และรวมถึง
ความตอ้งการของพนกังานในเรืองความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทีจะมีผลต่อ
สภาพการทาํงานของเขาดว้ย 

2.3 คุณภาพชีวิตการทาํงานในแง่มุมทีหมายถึงการคาํนึงถึงความเป็นมนุษยใ์น
การทาํงาน (Humanization of Work) ซึงประเทศฝรังเศสและประเทศทีพูดภาษาฝรัง ใช้คาํว่า               
การปรับปรุงสภาพการทาํงาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคมนิยม  ใชค้าํวา่ 
การคุม้ครองแรงงาน (Workers' Protection) กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือในญีปุ่น  ใช้คาํว่า
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน (Working Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานทีทาํงาน 
(Democratization of the Workplace) คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ    
แนวปฏิบติัหรือเทคโนโลยทีีส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึน 
ในการปรับปรุงผลลพัธ์ทงัขององคก์ารและปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั 

   ทิพวรรณ ศิริคูณ ( : 18) กล่าววา่  คุณภาพชีวิตการทาํงาน  เป็นความรู้สึกของ
บุคคลในองคก์าร ทีมีความตอ้งการทีจะให้ตนเองทาํงานในองคก์ารไดอ้ยา่งมีความสุข เกิดความพึง
พอใจในการทาํงาน ทาํให้งานบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิธิภาพ ซึงมีองค์ประกอบทงัทีเป็น
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ซึงปัจจยัภายใน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี การบริหารงานทีมีคุณธรรม 
   จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน หมายถึง ความพึงพอใจต่อสภาพและลกัษณะการทาํงานของบุคคลในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
รายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน ดา้นสิงแวดลอ้มทีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสพฒันา
ศกัยภาพ ด้านความกา้วหน้าและมนัคงในงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ด้านธรรมนูญในองค์การ ดา้น
ภาวะอิสระจากงาน ดา้นความภูมิใจในองคก์าร ซึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละคนอาจไม่เท่ากนั
ขึนอยูก่บัเกณฑที์แต่ละคนไดก้าํหนดไว ้

 

 



  

 .  แนวคิดเกยีวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

   วอลตนั (Walton, 1974: 22-27) กล่าวถึงคุณภาพชีวติการทาํงานวา่ ประกอบดว้ย
คุณสมบติั 8 ประการ ดงันี 

1. รายได้และประโยชน์ตอบแทนทีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair 

Compensation) หมายถึง การทีผูป้ฏิบติังานได้รับค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
อืนๆ อยา่ง เพียงพอกบัการมีชีวติอยูไ่ดต้ามมาตรฐานทียอมรับกนัโดยทวัไป และตอ้งเป็นธรรม เมือ
เปรียบเทียบกบังานหรือองคก์ารอืนๆ ดว้ย 

2. สิงแวดลอ้มทีถูกลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) หมายถึง 
สิงแวดล้อมทงัทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นันคือ สภาพการทาํงานตอ้งไม่มีลกัษณะทีตอ้ง   
เสียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วยให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยั 

3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี (Development 

of Human Capacities) งานทีปฏิบติัอยูน่นัจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติั งานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะ
ความรู้อยา่งแทจ้ริงและรวมถึงการมีโอกาสไดท้าํงานทีตนยอมรับวา่สาํคญัและมีความหมาย 

4. ลักษณะงานทีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมันคงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
(Growth and Security) นอกจากงานจะช่วยเพิมพูนความรู้ความสามารถแลว้ ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังาน
ไดมี้โอกาสกา้วหน้า และมีความมนัคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นทียอมรับทงัของเพือนร่วมงานและ
สมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (Social 

Integration) ซึงหมายความวา่  งานนนัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานได้มีโอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคล
อืนๆ รวมถึงโอกาสทีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ทีตงัอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 

6. ล ักษณะงานทีตังอยู ่บนฐานของกฎหมายห รือกระบวนการยุติธ รรม 
(Constitutionalism) ซึงหมายถึง วิถีชีวิต และวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพ
สิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวลั รวมทงัโอกาสทีแต่ละ
คนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครอง
ดว้ยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานโดยส่วนรวม (The Total Life Space)    

เป็นเรืองของการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชชี้วิตในการทาํงานและชีวิตส่วนตวันอก องค์การ
อย่างสมดุล นนัคือตอ้งไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไป   



  

ดว้ยการกาํหนดชวัโมงการทาํงานทีเหมาะสมเพือหลีกเลียง การทีตอ้งครําเคร่งอยู่กบังานจนไม่มี
เวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วติส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 

8. ลกัษณะงานมีส่วนเกียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (Social Relevance) ซึง
นบัเป็นเรืองทีสําคญัประการหนึงทีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับวา่องคก์ารทีตนปฏิบติังาน
อยูน่นัรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทงัในดา้นผลผลิต การจาํกดัของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม 
การปฏิบติัเกียวกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 
   ฮิวส์และคมัมิง (Huse and Cummings, 1995:  273 – 279) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบั
เกณฑ์บ่งชีและองคป์ระกอบของการมีคุณภาพชีวิตของการทาํงานไว ้8 ประการ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํมา
กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน ดงันี 

1. ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) เป็น
ปัจจยัสําคญัทีทาํให้บุคคลปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ และเต็มความสามารถไดก้็ตอ้งให้บุคคลนนั
เกิดความพึงพอใจกบัสิงตอบแทนทีจะไดรั้บ เพือเป็นกาํลงัใจในการปฏิบติังาน และสิงตอบแทน
เบืองตน้ทีทาํใหข้า้ราชการหรือบุคคลผูป้ฏิบติังานเกิดคุณภาพในการปฏิบติังาน ก็คือ เงินเดือนหรือ
ค่าจา้งทีเหมาะสมเพียงพอ ยติุธรรม นอกจากนนัยงัจะตอ้งพิจารณาถึง ค่าตอบแทนในรูปแบบอืน ๆ 
ต่อไปอีกเพือให้เพียงพอกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน ซึงจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ และประสบการณ์ในการทาํงานของ
ผูป้ฏิบติังานดว้ย 

2. การสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั (Safe and Healthy Environment)

หมายถึง การทีผูป้ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที เหมาะสม  มีความสะอาด มีความ
ปลอดภยั จดัหา ติดตงั และมีอุปกรณ์เครืองไมเ้ครืองมือทีเอืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน และไม่มี
สภาพทีก่อใหเ้กิดอนัตรายใดๆ อีกทงัยงัตอ้งมีแผนระวงัภยัทีดีดว้ย 

3. การพฒันาความสามารถของบุคคล (Developing of Human Capacities) หมายถึง 
การทีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานทีทาํโดยพิจารณาจากลกัษณะ
งานทีปฏิบติั ในการพฒันาทกัษะและความรู้ของตนเอง ซึงจะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความรู้สึกวา่ตนมี
คุณค่า และมีความรู้สึกทา้ทายจากการทาํงานของตนเอง การพฒันาขา้ราชการจะช่วยเสริมให้
ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีของรัฐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมทีจะปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ถึงแมว้า่การดาํเนินงานพฒันาข้าราชการและเจ้าหน้าทีจะไม่ไดผ้ลเต็มทีตาม
องคก์ารต่าง ๆ  ก็จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาขา้ราชการและเจา้หนา้ที เนืองจากประเทศชาติ
จะเจริญกา้วหน้าและมีความมนัคงไดน้นั ส่วนหนึงอยู่ทีคุณภาพของขา้ราชการนนัเอง การพฒันา
ขา้ราชการทีปฏิบตัิการเป็นส่วนมาก คือ จดัฝึกอบรม ทังนีเพือให้ขา้ราชการมีคุณภาพในการ



  

ปฏิบติังานทีดีขึน อนัเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์การในดา้นปริมาณ คุณภาพของงาน และ
สุขภาพจิต 

4. ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน (Growth  and  Security)  หมายถึง  ความรู้สึก
เชือมนัต่อความมนัคงในหนา้ทีการงาน  และโอกาสทีจะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบติัหนา้ที  
ทงัในเรืองรายไดแ้ละตาํแหน่ง 

5. บูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง การทีผูป้ฏิบติังานเป็นทียอมรับ
ของผูร่้วมงานทีทาํงาน มีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอืออาทร ปราศจากการแบ่งแยก
เป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏิบติัไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสสัมพนัธ์กบัผูอื้น มีความรู้สึกว่าตนเองประสบ
ความสําเร็จและมีคุณค่า ซึงเป็นความตอ้งการขันพืนฐานของมนุษยน์นัประการหนึง คือ ความ
ตอ้งการเป็นส่วนหนึงของสังคม และการยอมรับจากผูอื้น คนทีมีความโน้มเอียงไปในทางความ
ตอ้งการทางสังคมมากจะมีลักษณะเป็นคนโอนอ่อนต่อสังคม ความต้องการนีเป็นเหตุจูงใจให้
ผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจและอยากจะทาํงานนนัใหมี้คุณภาพยงิขึน 

6. การมีธรรมนูญในองคก์าร (Constitutionalism) หมายถึง  การมีความยุติธรรมใน
การบริหารงาน  มีการปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเหมาะสม  ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการเคารพในสิทธิและ
ความเป็นปัจเจกบุคคล  ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็น บรรยากาศขององค์กรมีความเสมอ
ภาคและยติุธรรม  มีส่วนร่วมในการบริหารงาน   

7. การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space)  หมายถึง การแบ่งเวลาให้เหมาะสม
ในการดาํรงชีวติ เวลาทีใชใ้นการปฏิบติังาน เวลาส่วนตวั เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพกัผอ่น และ
เวลาทีใหก้บัสังคม จะเห็นไดว้า่การทาํงานเป็นรากฐานของชีวติสังคม เป็นเหตุและปัจจยัให้มนุษยมี์
ความสัมพนัธ์ต่อกนั จากการศึกษาพบว่า การทาํงานช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิต การทาํงานเป็น
การแสดงออกถึงอาํนาจของมนุษยที์จะสามารถบรรลุถึงความใฝ่ฝันและความปรารถนาของมนุษย์
ได ้การปฏิบติังานสามารถจะเป็นสิงทีสร้างความพึงพอใจใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งลึกซึง 

8. ความภาคภูมิใจในองคก์าร (Organizational Pride) หมายถึง ชือเสียงขององคก์าร        
การประสบความสําเร็จ ความมนัคงขององคก์าร ความภูมิใจ ความชอบในงานทีไดรั้บ และความ
ภูมิใจในองคก์าร 

   กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron, 1995: 646-647) กล่าววา่ โดยทวัไป 
แผนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และหลายๆ 
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงาน จะมีเป้าหมายในเรืองการเน้นความเป็นมนุษยใ์น
การทาํงาน (Humanizing the Workplace) สาํหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานทีไดรั้บ
ความสนใจมากแนวหนึง คือ การออกแบบโครงสร้างงานใหม่ (Work Restructuring) ไดแ้ก่         



  

การทาํงานให้มีคุณค่า (Job Enrichment) การเพิมงาน (Job Enlargement) และแบบจาํลองลกัษณะ
งาน (Job Characteristic model) ซึงจะมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน นอกจากนนัแนวทางการสร้าง
กลุ่มคุณภาพ นบัเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวติการทาํงานอีกดว้ย 

 .  ประโยชน์ของการสร้างเสริมคุณภาพชีวติการทาํงาน 

   สโกรแวน (Skrovan, 1983: 492) ไดส้รุปประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทาํงานไว ้ 
9 ขอ้ ดงันี 

1. เพิมความพึงพอใจในการทาํงานสูงสุด เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังาน 

2. ทาํใหผ้ลผลิตเพิมขึนอยา่งนอ้ยทีสุด ก็เกิดจากอตัราการขาดงานทีนอ้ยลง 

3. ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงขึน จากการทีพนักงานมีส่วนร่วมและสนใจงาน
มากขึน 

4. ลดความเครียด อุบติัเหตุ และความเจ็บป่วยจากการทาํงานซึงจะส่งผลต่อการลด
ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล  รวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ  และการลดอัตราและการจ่าย
ผลตอบแทนคนงาน 

5. ความยดืหยุน่ของกาํลงัคนมีมาก และความสามารถในการสลบัเปลียนพนกังานมี
มากขึนซึงเป็นผลมาจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององคก์าร และการมีส่วนร่วมในการทาํงานที
เพิมขึน 

6. อตัราการสรรหาและคดัเลือกพนักงานทีดีขึน เนืองจากความน่าสนใจทีเพิมขึน
ขององคก์ารจากความเชือถือเรืองคุณภาพชีวติการทาํงานทีดีขององคก์าร 

7. ลดอตัราการขาดงานและการเปลียนพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานทีดี 

8. ทาํใหพ้นักงานรู้สึกสนใจงานมากขึน จากการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ การใหสิ้ทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนกังานและเคารพสิทธิของพนกังาน 

9. ทาํใหเ้กิดมาตรฐานคุณภาพชีวติทีดี ตามมาตรฐานความเป็นอยูที่ดี 

   ผจญ เฉลิมสาร (2540: 4) กล่าววา่  เมือแต่ละบุคคลไดใ้ชชี้วติการทาํงานอยูก่บัสิงที
ตนเองพอใจก็จะทาํให้มีสภาพจิตใจ  และอารมณ์ทีดี ซึงส่งผลให้ทาํงานดีตามไปด้วย ดงันันจึง
จาํเป็น  อยา่งยงิทีแต่ละองคก์ารจะตอ้งศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเ้กิดความสอดคลอ้งตอ้งกนัของ
ความพึงพอใจระหวา่ง พนกังานและองคก์าร เพือใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด เราคงได้
ยินไดฟั้งหรือเห็นภาพความขดัแยง้ภาพการหยุดงานเพือประทว้งหรือเรียกร้องสิทธิอนัพึงมีพึงได้
ของผูใ้ช ้แรงงานอยูเ่สมอ หรือเหตุการณ์ในบางประเทศทีมีการประทว้งจนเกิดเรืองราวใหญ่โตขึน      
นนัเป็นเพราะ  ผูใ้ชแ้รงงานมีความรู้สึกวา่กาํลงัถูกลิดรอนสิทธิ คุณภาพชีวิตการทาํงานตาํลง ผลที
ตามมาคือ ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทีเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการผลิตทีตอ้ง หยุดชะงกั 



  

จนมีผลทาํให้การส่งออกไม่สามารถดาํเนินการไปตามเป้าหมายได ้ซึงนอกจากองคก์ารจะสูญเสีย
รายไดจ้าํนวนมหาศาลแล้ว พนักงานเองก็ต้องประสบความลาํบาก และขาดรายได ้อีกทงัส่งผล
กระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมดว้ย 

 .  แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน 

   มอนดีและโน (Mondy and Noe, 1996: 283) ไดเ้สนอแนวทางทีใชเ้ป็นหลกัในการ
เริมตน้การจดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดงันี 

1. การพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นแผนงานในระยะยาว และตอ้งดาํเนินงาน
อยา่งจริงจงั 

2. องคก์ารจะตอ้งกาํหนดความหมายทิศทางการทาํงาน เมือเริมนาํแผนการส่งเสริม
คุณภาพชีวติการทาํงานมาใช ้

3. พนกังานทุกระดบัตอ้งมีส่วนร่วมในโครงการ 

4. ผูน้าํองคก์ารจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

5. องค์การจะต้องมีความสามารถในการนําเป้าหมายกลยุทธ์มาปฏิบัติในงาน
ประจาํวนั 

6. ทงัฝ่ายบริหารและผูน้าํแรงงาน จะร่วมลงประชามติในเรืองราวและปัญหาที
เกิดขึนเป็นการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา (ในกรอบและขอบเขตทีฝ่ายบริหารกาํหนด) จะไดแ้นวทางและ
กระบวนการทาํงานใหม่ทีมีคุณภาพชีวติการทาํงานดีขึน 

   สรพรรค ภกัดีศรี (2543: -73) ไดชี้ให้เห็นว่า แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิต
การทาํงานตอ้งกระทาํเป็นกระบวนการอย่างต่อเนือง เรียกว่า การอบรมถ่ายทอดทางสังคมของ
องคก์าร ซึงประกอบดว้ย 9 ขนัตอน ดงันี 

   ขนัที 1 การแสวงหาและคดัเลือก เป็นระยะก่อนการเป็นบุคลากรเพือสืบเสาะหา   
ทาํความรู้จักและเข้าใจกันระหว่างองค์การและบุคคล อาจได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เช่น             
สือสิงพิมพ ์หรือบุคคลทีทาํงานในองค์การ เพือถ่ายทอดสังคมขององค์การให้บุคคลทีเขา้รับการ
คดัเลือกเขา้ทาํงาน ซึงเป็นการพิจารณาคุณสมบตัิของผูส้ม ัคร การทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ 
คุณสมบติัโดยทวัไป ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ผลการเรียน สาชาวิชา ประสบการณ์ ทศันคติ รวมทงั
ความสมประกอบทางกายและจิตใจ ซึงก็คือจิตลกัษณะรากฐาน โดยใช้เป็นพืนฐานเพือรับการ
พฒันาขององคก์ารต่อไป 

   ขนัที 2 ขนับรรจุเขา้ทาํงาน เป็นระยะระหว่างก่อนการเป็นบุคลากรกับการเป็น
บุคลากรใหม่ ซึงอาจมีการถ่ายทอดสังคมแบบเป็นทางการ เช่น การปฐมนิเทศ การเลียง ตอ้นรับ 
เพือชีแจงระเบียบนโยบาย สวสัดิการ แนะนาํสถานทีบุคคล ขอ้ผูกมดั รวมทงัการมอบหมายงาน



  

หรือฝึกงาน ซึงทาํให้เกิดการถ่ายทอดสังคมขององค์การไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังทศันคติ ค่านิยม   
ต่อองคก์ารใหบุ้คลากรใหม่ ซึงเป็นกระบวนการทีสามารถสร้างภาพพจน์หรือก่อให้เกิดความ
ประทบัใจครังแรกได ้

   ขนัที 3  ขนัการเรียนรู้ ในระยะนีบุคลากรใหม่จะรับการถ่ายทอดสังคมทีไม่เป็น
ทางการจากเพือนร่วมงาน รวมทงัระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ซึงช่วยให้เขา้ใจการทาํงาน และสามารถ
ลดขอ้ผิดพลาดลงได ้แต่สิงทีตอ้งตระหนกัคือ ถา้ไดรั้บการถ่ายทอดจากเพือนร่วมงานทีปฏิบติัตวั   
ไม่เหมาะสม อาจทาํให้พฤติกรรมเบียงเบนได้ ดงันนั ในระยะนีควรมีการเสริมสร้างจิตลกัษณะ
อย่างน้อย 3 ประการ คือ มุ่งอนาคตควบคุมตน เชือในอาํนาจตน และทศันคติทีดีต่อการทาํงาน      
ซึงเหมาะสาํหรับการพฒันาใหแ้ก่บุคลากรใหม่ 
   ขนัที 4 ขนัยอมรับ เป็นระยะทีเป็นบุคลากรโดยสมบูรณ์ ซึงทศันคติ ค่านิยม มีการ
เปลียนแปลงไปในทางทีสอดคลอ้งกบัองค์การ เนืองจากไดศึ้กษาเรียนรู้และ ถ่ายทอด มาบา้งแลว้ 
ซึงบุคลากรเริมมีสิทธิเท่าเทียมกบับุคคลอืนๆ ยงัสามารถรับรู้ขอ้มูลทีไม่เปิดเผย ต่อบุคคลภายนอก 
ทาํให้มีความรู้สึกผูกพนักบองค์การมากขึน ขนันีควรมีการอบรมถ่ายทอดสังคมขององค์การ 
2 ประการ คือ การจดัการควบคุมดูแลงานทีทาํอยู ่และการปรับตวัให้เขา้กบัค่านิยมของกลุ่มบุคคล
ในองคก์าร 

   ขนัที 5 ขนัดาํรงรักษา บุคลากรทีสมบูรณ์แล้วจะรู้สึกสบายใจมากขึนและสามารถ
ปฏิบติังานดว้ยความรู้ความสามารถและเชียวชาญ หากละเลยการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึงอาจเกิดผลเสียกบั
งานได ้องคก์ารเองก็อาจละเลย หรือมีการคาดหวงัวา่บุคลากรสามารถทาํงานอืนๆ โดยมิไดจ้ดัให้มี
การอบรมให้แก่บุคลากร ซึงอาจทาํให้รู้สึกกดดนั เกิดปัญหา และความเครียด และอาจมองหา
งานใหม่ เพือป้องกนัและแกไ้ข องคก์ารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรไดร่้วมเสนอขอ้คิดวางแผนกบั
องคก์าร ขอ้เสนอด้านรายได้ ผลตอบแทน ตาํแหน่งงานทีเหมาะสม รวมทงัการจดัสันทนาการ 
การสังสรรคต์ามเทศกาล งานกีฬา การปรับเปลียนสภาพแวดลอ้มเพือใหตื้นตวัและเพิมพลงั  ในการ
ทาํงาน และมีการจดัฝึกอบรมวทิยาการสมยัใหม่หรือจดัอบรมเพือเตรียมรับงานใหม่ 
   ขนัที 6 ขนัหนัเห ช่วงทีบุคลากรรู้สึกอยากเปลียนงานและมองหางานใหม่ ซึงมี
สาเหตุจากความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมบางประการ ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน ทีควรเป็น
สือกลางให้คาํปรึกษาแนะนาํให้เวลาคิดทบทวน หรือหมุนเวียนให้ทาํหน้าทีอืนเพือโน้มน้าว        
สร้างแรงจูงใจไม่ใหห้นัเหและมุ่งมนัทาํงานต่อไป 

   ขนัที 7 ขนัทบทวน ระยะทีบุคลากรตอ้งทบทวนและพิจารณาความตอ้งการทีแทจ้ริง
ของตนเอง องคก์ารเองเมือไม่สามารถเรียกความผกูพนัของบุคลากรได ้ก็อาจ ตอ้งมีการเจรจา สร้าง
ขอ้ผกูมดั ทบทวนบทบาท และพิจารณาปัญหาทีมีอยู ่ซึงอาจตอ้งมีการเปลียนแปลงบางอยา่งเกิดขึน 



  

เพือใหเ้ป็นทีพอใจทงัสองฝ่ายและความร่วมมือทีร่วมทาํงานเพือความกา้วหนา้ขององคก์ารสําหรับ
บุคลากรทีจะเกษียณอายุ องค์การก็ควรมีการอบรมเพือให้บุคลากรเหล่านนัเขา้ใจและปรับเปลียน
ทศันคติตามทิศทางความเป็นจริง 

   ขนัที 8 ขนัออกจากงาน องคก์ารทีดีตอ้งมีระเบียบทีชดัเจน เช่น ระเบียบ สวสัดิการ
และค่าตอบแทน เช่น บาํเหน็จ บาํนาญ การจดังานเกษียณอาย ุยกยอ่งเชิดชู เพือให้เกิดความทรงจาํที
ดีต่อกนั กรณีทีองคก์ารใหบุ้คลากรออกจากงาน องคก์ารตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน รวมทงัให้
คาํปรึกษาและอบรมเพือใหป้รับหรือสร้างเสริมจิตลกัษณะทีเหมาะสม 

   ขนัที 9  ขนัจดจาํความหลงั ระยะนีแมบุ้คลากรจะไม่มีบทบาทหนา้ทีต่อองคก์ารแลว้ 
อดีตทีน่าจดจาํและไม่น่าจดจาํยงัอยู่ในความทรงจาํของทงับุคลากรและองค์การ องค์การ ควร
ตระหนกัในเรืองนีและควรกล่าวถึงและยกยอ่งอดีตบุคลากรทีดี เพือเป็นแบบอยา่งให้บุคลากรใหม่
เจริญรอยตามและเป็นแนวทางใหเ้ห็นความสาํคญัของการทาํสิงทีดีต่อไป 

 .  แนวคิดเกยีวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงาน 

   สมิธ ออแกน และเนียร์ (Smith, Organ and Near, 1983: 653-663) ไดก้าํหนด
แนวคิดของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารไว ้2 รูปแบบ คือ 

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมในการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอืนทีประสบปัญหา หรือกาํลงัตอ้งการความช่วยเหลือ ยกตวัอยา่งเช่น การให้ความ
ช่วยเหลือในการปฏิบติังานในส่วนของเพือนร่วมงานทีไม่มาปฏิบติังาน การช่วยเหลือเพือนร่วมงานที
กาํลงัมีงานลน้มือ เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมการยนิยอมปฏิบติัตาม (Generalized Compliance) หมายถึง การปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขององค์การและการประพฤติตนอย่างเหมาะสม ยกตวัอยา่งเช่น การมาปฏิบติังาน      
ตรงเวลา ไม่ใชเ้วลางานในการคุยโทรศพัทส่์วนตวั เป็นตน้ 

   ออแกน (Organ, 1987: 4) ได้จาํแนกรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารเป็นพฤติกรรมต่างๆ ดงันี 

1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ (Altruism) เป็นการให้ความช่วยเหลือ เช่น ช่วย
เพือนร่วมงานทนัทีทีเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ช่วยแนะนาํพนกังานใหม่เกียวกบัวิธีการใช้วสัดุ
อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชต่้างๆ 

2. พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการคาํนึงถึงบุคคลอืน
ซึงมีจุดหมายเพือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน เนืองจากการทาํงานในองคก์ารนนั
ทุกคนตอ้งพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั การกระทาํและการตดัสินใจของบุคคลหนึงยอ่มมีผลต่อบุคคล
อืนทงัสิน เช่น การเคารพในสิทธิและความตอ้งการของผูอื้น 



  

3. พฤติกรรมความอดทนอดกลนั (Sportsmanship) หมายถึง การทีพนกังานมีความ
อดทนอดกลนัต่อความคบัขอ้งใจ การถูกรบกวน หรือความเครียด ความกดดนัต่างๆ ดว้ยความเต็ม
ใจเนืองจากในการปฏิบติังานนนัจาํเป็นตอ้งมีการพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั ทงัทีมีสิทธิทีจะเรียกร้อง
สิทธิ และความเป็นธรรม หรือร้องทุกขไ์ด ้แต่เนืองจากการร้องทุกขจ์ะเพิมภาระให้กบัผูบ้ริหารและ
จะเกิดการโตเ้ถียงกนัจนละเลยความสนใจในการปฏิบติังาน เขาจึงอดทนดว้ยความเตม็ใจ 

4. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) หมายถึง การทีพนกังาน
ปฏิบติัตามระเบียบและสนองนโยบายขององค์การ ความตรงต่อเวลา การดูแลรักษาเครืองมือ
เครืองใชข้ององคก์ารไม่ใชเ้วลาในการปฏิบติังานไปกบังานส่วนตวั ซึงคนทีมีความสํานึกในหนา้ที
จะปฏิบติัตามกฎระเบียบ และนโยบายขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมของพนกังานที
แสดงถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์าร เช่น การเขา้ประชุมการ
เสนอแนะความคิด และคาํแนะนาํต่างๆ ทีเหมาะสมกบัองคก์าร เป็นตน้ 

   โพดสคอฟฟ์, อเฮียร์เน่ และ แม็คเคนนี (Podsakoff, Ahearne and MacKenzie, 1997: 

262-270) กล่าววา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมีส่วนช่วยในการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์าร ทาํให้บุคคลมีผลการปฏิบติังานทีดี มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานในระดบัสูง อนั
จะนาํมาซึงความสาํเร็จขององคก์าร ดงัต่อไปนี 

1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจทีจะร่วมมือ
กบัระบบขององคก์าร ดา้นผลของการปฏิบติังานพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและผลการปฏิบติังาน พฤติกรรมดงักล่าวส่งผลให้
พนกังานทาํงานตรงเวลา ปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์าร พยายามทีจะทาํให้ผลงานสําเร็จทงัใน
ดา้นของปริมาณและคุณภาพอีกดว้ยจากการศึกษาผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร
ต่อประสิทธิผลขององคก์าร สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารมีอิทธิพลทางตรง 
ในการส่งเสริมประสิทธิผลขององคก์ารเนืองจาก 

1.1 เป็นการลดจาํนวนทรัพยากรบุคคลทีปฏิบติังานเพียงหนา้ทีเดียว ให้บุคลากร
สามารถทาํงานไดห้ลายบทบาท 

1.2 ช่วยเสริมสร้างผลิตภาพในดา้นการจดัการ 

1.3 มีการช่วยเหลือการทาํงานของผูร่้วมงานทงัภายในและภายนอกกลุ่มงาน 

1.4 มีกาํลงัแรงงานเพิมขึนโดยไม่ตอ้งเพิมจาํนวนบุคลากร 

1.5 สามารถรักษาและดึงดูดใหบุ้คลากรทีดีคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

1.6 เพิมเสถียรภาพในการปฏิบติังานในองคก์าร 



  

1.7 เพิมประสิทธิภาพในการปรับตวัขององคก์าร 

2. การประยุกตใ์ชพ้ฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารสู่การพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์าร อนัจะช่วยเพิมประสิทธิภาพของบุคลากรให้เป็นผูพ้ฒันาตนในเกิดศกัยภาพ
ในการทาํงานอยา่งเตม็ที และจะช่วยสร้างความสามคัคีและสัมพนัธภาพทีดีของบุคลากรในองคก์าร
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  สรุป คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นเรืองของความรู้สึก เป็นเรืองของการ รับรู้ของ
บุคลากรในแต่ละหน่วยงานทีเขาไดรั้บจากการปฏิบติังาน ถา้เขามีความรู้สึกพึงพอใจต่อองคก์รใน
แต่ละดา้น  ก็จะบอกวา่คุณภาพชีวิตการทาํงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็น
เรืองของการสนองตอบความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากรในองคก์ร 
 .  ทฤษฏีทเีกยีวข้องกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

   ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  มีหลายทฤษฎีและแตกต่างกนัไป ทุกทฤษฎีต่างก็
มีความคลา้ยคลึงกนัเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทีศึกษาเกียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์เนือหาทฤษฎีที
เนน้กระบวนการทีสาํคญั และเกียวขอ้งกบัการศึกษา มีดงันี 

   1.6.1 ทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Needs Theory)  

     ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Abraham Harold Maslow, 1980) อบัราแฮม 
มาสโลว ์ เป็นนกัจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลยัแบรนดีส์ ไดพ้ฒันาทฤษฎีการจูงใจทีรู้จกักนัมากทีสุด
ทฤษฎีหนึงขึนมา มาสโลวร์ะบุวา่บุคคลจะมีความตอ้งการทีเรียงลาํดบัจากระดบัพืนฐานมากทีสุด
ไปยงัระดบัสูงสุด ขอบข่ายของมาสโลวจ์ะอยูบ่นพืนฐานของสมมุติฐานรากฐานสามขอ้ คือ  

1.  บุคคล คือ สิงมีชีวิตทีมีความตอ้งการ ความตอ้งการของบุคคลสามารถมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขา้ได ้ความตอ้งการทียงัไม่ถูกตอบสนองเท่านันสามารถมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมความตอ้งการทีถูกตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิงจูงใจ 

2.  ความตอ้งการของบุคคลจะถูกเรียงลาํดบัตามความสําคญั หรือเป็นลาํดบั
ชนัจากความตอ้งการพืนฐาน (เช่น อาหารและทีอยู่อาศยั) ไปจนถึงความตอ้งการทีซบัซ้อน 

(เช่น ความสาํเร็จ) 

3.  บุคคลทีจะกา้วไปสู่ความตอ้งการระดบัต่อไปเมือความตอ้งการระดบัตาํลง 
มาไดถู้กตอบสนองอย่างดีแล้ว เท่านัน  นันคือ  คนงานจะมุ่งการตอบสนองความตอ้งการ
สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยัก่อน ก่อนทีจะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่การตอบสนองความตอ้งการ
ทางสังคม  

 

 



  

     ลาํดับขนัความต้องการของ มาสโลว์ 
1.  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการทางร่างกาย

จะอยู่ลาํดบัตาํทีสุด ความตอ้งการพืนฐานมากทีสุดทีระบบโดยมาสโลว ์ ความตอ้งการเหล่านีจะ
หมายถึงแรงผลกัดนัทางชีววิทยาพืนฐาน เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ นาํ และทีอยูอ่าศยั เพือ
การตอบสนองความตอ้งการเหล่านี บริษทัจะตอ้งให้เงินเดือนอย่างเพียงพอแก่บุคคลทีพวกเขา
จะรับภาระสภาพการดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้(เช่น อาหารและทีอยูอ่าศยั) ในทาํนองเดียวกนัเวลาพกัจะเป็น
คุณลักษณะทีสําคัญอย่างหนึงของงานด้วยทีเปิดโอกาสให้บุคคลตอบสนองความต้องการ            
ทางร่างกายของพวกเขาไดม้ากขึน  บริษทัทีกาํลงัมีโครงการออกกาํลงักายนีจะช่วยให้พนกังานมี
สุขภาพดีด้วยการตอบสนองความต้องการทางร่างกายของพวกเขา บุคคลทีหิวจนเกินไปหรือ
เจ็บป่วยจนเกินไปยากทีจะมีส่วนช่วยต่อบริษทัของพวกเขาไดอ้ยา่งเตม็ที โดยทวัไปความตอ้งการ
ทางร่างกายจะถูกตอบสนองดว้ยรายไดที้เพียงพอและสภาพแวดลอ้มของงานทีดี เช่น ห้องนาํสะอาด 

แสงสวา่งทีเพียงพอ อุณหภูมิทีสบายและการระบายอากาศทีดี 

2.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการความปลอดภยั  
ความตอ้งการลาํดบัทีสองของมาสโลว์ จะถูกกระตุน้ภายหลงัจากทีความตอ้งการทางร่างกายถูก
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความปลอดภยัจะหมายถึงความตอ้งการสภาพแวดล้อมทีปลอดภยั
ปราศจากอนัตรายทางร่างกายและจิตใจ บริษทัสามารถทาํไดห้ลายสิงหลายอยา่งเพือทีจะตอบสนอง
ความตอ้งการความปลอดภยั ตวัอยา่งเช่น บริษทัอาจจะให้การประกนัชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอ้ม
การทาํงานทีปลอดภยั กฎและขอ้บงัคบัทียติุธรรมและสมควร และการยอมใหมี้สภาพแรงงาน  

3.  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ความตอ้งการทางสังคมคือ ความ
ตอ้งการระดับสามทีระบุโดยมาสโลว์ ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความตอ้งการทีจะ
เกียวพนัการมีเพือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอืน เพือการตอบสนองความตอ้งการทางสังคม 

บริษทัอาจจะกระตุน้การมีส่วนร่วมภายในกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลียงของสํานกังาน ทีม
ฟุตบอลหรือโบวลิ์งของบริษทัจะใหโ้อกาสของการตอบสนองความตอ้งการทางสังคมดว้ย การเป็น
สมาชิกสโมสรของบริษทัจะให้โอกาสทีดีแก่ผูบ้ริหารเพือ “การสร้างเครือข่าย” กบัผูบ้ริหารคนอืน 

ในขณะทีตอบสนองความตอ้งการทางสังคมของพวกเขาไดด้ว้ย ก่อนหนา้นีเราไดก้ล่าวถึงโครงการ
สุขภาพจะช่วยตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายได ้ โครงการสุขภาพนีสามารถช่วยตอบสนอง
ความตอ้งการทางสังคมไดด้ว้ย ความจริงแลว้การทาํงานหรือการเล่นกีฬากบัเพือนร่วมงานจะให้
โอกาสทีดีเยยีมต่อการมีเพือน การวจิยัแสดงใหเ้ห็นว่าความตอ้งการทางสังคมจะถูกกระตุน้ภายใต้
สภาวะที “ความไม่แน่นอนทางองคก์ร” มีอยู ่เช่น เมือความเป็นไปไดข้องการรวมบริษทัไดคุ้กคาม



  

ความมนัคงของงาน ภายใตส้ภาวะเช่นนีบุคคลจะแสวงหาความเป็นมิตรจากเพือนร่วมงาน เพือทีจะ
รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัสิงทีกาํลงัเป็นไปอยู ่ 

4.  ความต้องการเกียรติยศชือเสียง (Esteem Needs) ความตอ้งการ
เกียรติยศชือเสียง คือ ความตอ้งการระดบัทีสี ความตอ้งการเหล่านีหมายถึง ความตอ้งการของ
บุคคลทีจะสร้างการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอืน ความตอ้งการชือเสียงและการยกยอ่ง
จากบุคคลอืนจะเป็นความตอ้งการประเภทนี ตวัอยา่งเช่น พวกเขาอาจจะไดรั้บเชิญงานเลียงเพือทีจะ
ยกย่องความสําเร็จทีดีเด่น การพิมพเ์รืองราวภายในจดหมายข่าวของบริษทั เพือทีจะพรรณนา
ความสําเร็จของบุคคล การให้กุญแจห้องนาํแก่ผูบ้ริการ การให้ทีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล และ
การประกาศ “บุคคลดีเด่น” ประจาํเดือน ลว้นแต่เป็นตวัอย่างของสิงทีสามารถกระทาํเพือการ
ตอบสนองความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง การให้รางวลัเป็นนาฬิกาและเพชรแก่การบริการทีดี
และรางวลัราคาถูก เช่น ที-เชิต และเหยอืกเบียร์จะมีประโยชน์ต่อการยกยอ่งดว้ย  

5.  ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความ
ตอ้งการความสมหวงัของชีวิตคือ ความตอ้งการระดบัสูงสุด บุคคลมกัจะตอ้งการโอกาสทีจะคิด
สร้างสรรคภ์ายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตอ้งการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ  บริษทัได้
พยายามจูงใจบุคคลเหล่านีดว้ยการเสนอตาํแหน่งทีทา้ทายแก่พวกเขา 
     ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิตคือ ความตอ้งการทีจะบรรลุความสมหวงั
ของตนเองดว้ยการใชค้วามสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพอย่างเต็มที บุคคลทีถูกจูงใจดว้ยความ
ตอ้งการความสมหวงัของชีวิตจะแสวงหางานทีทา้ทายคามสามารถของพวกเขา  การเปิดโอกาสให้
พวกเขาใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือการคิดคน้สิงใหม่  
     มาสโลว์เชือว่าความต้องการเหล่านีจะถูกเรียงลาํดับจาก “ตาํสุด” ไปยงั 

“สูงสุด” มาสโลว ์กล่าววา่ เมือตอ้งการ ณ ระดบั “ตาํสุด” ร่างกายไดถู้กตอบสนองแลว้ ความ
ตอ้งการ ณ ระดบั “สูงขึน” ต่อไป ความปลอดภยั จะมีความสาํคญัมากทีสุดและต่อไปตามลาํดบั  

     ตามทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนองความตอ้งการ
ระดบัตาํก่อนทีพวกเขาจะพยายามตอบสนองความตอ้งการระดบัสูง ยงิกวา่นนัเมือความตอ้งการ
อยา่งหนึงถูกตอบสนองแลว้ความตอ้งการนีจะไม่เป็นสิงจูงใจทีมีพลงัต่อไปอีก  

     ทฤษฎีของมาสโลวจ์ะถูกสร้างขึนมาบนพืนฐานทีว่าความตอ้งการทียงัไม่ได้
ถูกตอบสนองจะเป็นปัจจยัทีปลุกเร้าพฤติกรรมของบุคคล เมือความตอ้งการได้ถูกตอบสนองตาม
สมควรแลว้ความตอ้งการเหล่านีจะหยดุเป็นสิงจูงใจพฤติกรรม 

 



  

     ในการนําทฤษฎีลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน 

ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงหลกัของการสร้างแรงจูงใจ ความตอ้งการในระดบัตาํอาจไดรั้บการตอบสนอง
เพียงบางส่วน  และในส่วนทีไดรั้บการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 

เช่น ในหน่วยงานทีจดัใหมี้รายไดพ้อสมควรแลว้และสภาพแวดลอ้มของงานดีแลว้ การปรับปรุงสิง
เหล่านีใหดี้ขึนจะไม่เพิมแรงจูงใจเลยเนืองจากบุคคลส่วนใหญ่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการใน
ระดบันีเป็นอยา่งดีแลว้  

     สรุป จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความ
ต้องการเป็นลาํดับขัน และมนุษย์มีความต้องการทีไม่สินสุดและความต้องการนันก่อให้เกิด
พฤติกรรมเพือตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว เมือไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะเริมลดความสําคญั
นนัลงและเกิดความตอ้งการใหม่  
   . .  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก  

     ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก  (Herzberg, 1982: 260-263) เป็นทฤษฎีที
เกียวขอ้งกบัการพิจารณาถึงความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ร หรือการจูงใจจากการทาํงาน ซึง 
ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัจูงใจ ( Motivation factor ) เป็นปัจจยัทีจูงใจให้คนชอบและรักงานที
ทาํหากสิงเหล่านีไม่มีอยู ่ก็ไม่ไดห้มายความว่าบุคคลจะไม่มีความพอใจในงาน โดยมีปัจจยัทีเกียวขอ้ง 
คือ 

1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จทีไดรั้บเมือ
ผูป้ฏิบติังาน เกิดความรู้สึกวา่เขาทาํงานสําเร็จหรือมีความตอ้งการทีจะทาํงานให้สําเร็จ สิงทีจาํเป็น
นนัก็คือ งานนนัควรเป็นงานทีทา้ทายความสามารถ 

1.2 การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการ
ยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชา  เพือน  ผูม้าขอรับบริการ ซึงการยอมรับนี  อาจจะอยูใ่นรูปของการ
ยกย่องชมเชย  การแสดงความยินดี  การให้กาํลงัใจ  หรือการแสดงออกอืนใดทีบอกถึงการยอมรับใน
ความสามารถ  เมือได้ทาํงานอย่างใดอย่างหนึงบรรลุผลสําเร็จ  การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่ใน
ความสาํเร็จของงานดว้ย 

1.3 ลกัษณะของงานทีปฏิบติั (Work ltself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานที
ตอ้งอาศยัความคิดริเริมสร้างสรรค์ ทา้ทายให้ลงมือปฏิบติั เป็นงานทีสามารถทาํตงัแต่ตน้จนจบได้
โดยลาํพงั 



  

1.4 ความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจาก
การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที โดยไม่มี
การตรวจสอบหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง การไดรั้บการเลือนขนั เลือน
ตาํแหน่งใหสู้งขึนของบุคคลในองคก์ร การมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 

2. ปัจจยัคาํจุน (Hygiene factors)  หมายถึง ปัจจยัทีเกียวกบัการมาทาํงาน หรือ
การขาดงานของพนกังาน เป็นปัจจยัภายนอกทีป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการ
ทาํงาน ประกอบดว้ย 

2.1 นโยบายและการบริหารงาน (Company policy and administration 

policies) หมายถึง ความสามารถในการจดัลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆของการทาํงาน ซึงสะทอ้นให้เห็น
นโยบายทงัหมดของหน่วยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

2.2 การบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง สถานการณ์ทีผูบ้งัคบับญัชา
สามารถวเิคราะห์ความสามารถของผูท้าํงานได ้ไม่วา่จะเป็นสถานการณ์ทีมีลักษณะอยู่ในขอบเขต
หรือเป็นการทาํงานอิสระก็ตาม 

2.3 เงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง 
ผลตอบแทนจากการทาํงาน ซึงอาจจะเป็นในรูปของค่าจา้ง เงินเดือนหรือสิงอืนๆ ทีไดรั้บจากการ
ปฏิบติังาน 

2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) หมายถึง การ
ติดต่อสือสาร การสังสรรค์ การแสดงถึงความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัไดแ้ละมี
ความเขา้ใจซึงกนัและกนั 

2.5 ความมนัคงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อ
ความมนัคงในการทาํงาน ความยงัยนืของอาชีพ หรือความมนัคงขององคก์ร 

2.6 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพเป็นทียอมรับนบัถือของสังคม 
มีเกียรติ และมีศกัดิศรี 

2.7 สภาพการทาํงาน (Working conditions) หมายถึง สภาพในการทาํงาน
ปริมาณงานทีไดรั้บมอบหมาย หรือความสะดวกทีเหมาะสมทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ ชวัโมงการทาํงาน รวมทงัลกัษณะสิงแวดลอ้มอืนๆ เช่น อุปกรณ์ และเครืองมือต่างๆ  

2.8 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดีขึน 
เป็นผลทีได้จากงานในหน้าที  เช่น การทีบุคคลตอ้งยา้ยไปทาํงานในทีแห่งใหม่ ซึงห่างไกลจาก
ครอบครัว ทาํใหไ้ม่มีความสุข และไม่พอใจกบังานในทีแห่งใหม่ 



  

2.9 โอกาสเจริญเติบโต (Possibility of growth ) หมายถึง สถานการณ์ที
บุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

      จากทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก สรุปไดว้า่ การทีองคก์รจะรักษาบุคลากร
ให้อยูก่บัองคก์รไดน้นั จะตอ้งนาํหลกัของปัจจยัจูงใจมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทาํให้
บุคลากรเกิดความพอใจในงาน ถา้มีความพึงพอใจแลว้ก็จะทาํให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและนาํหลกัปัจจยัคาํจุนมาใชเ้พือป้องกนัมิให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจในงาน  
ซึงจะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมบุคลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพือขบัเคลือนใหอ้งคก์รกา้วหนา้ต่อไป 

     จากการศึกษางานวิจ ัยของ  สุรชัย  แก้วพิกุล( : 21-22) ไดศึ้กษาเรือง                     
คุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ ไดเ้ปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎีการจูงใจ
ของมาสโลว  ์ทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์กและคุณภาพชีวิตในการทาํงานตามแนวคิดของ 
วอลตนั ดงัตารางที  

 

ตารางที   การเปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์กและ
คุณภาพชีวติการทาํงานตามแนวคิดของ วอลตนั 

ทฤษฎีของมาสโลว์ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก 
คุณภาพชีวติการทาํงานของ 

วอลตัน 
ความสาํเร็จในชีวติ 
(Self- actualization) 

1. งานทีทา้ทาย (Challenging 

work) 
. ดา้นความกา้วหนา้และมนัคง
ในงาน 

 . ความสาํเร็จ (Achievement) . ดา้นสมดุลระหวา่งงาน 

การยกยอ่ง (Esteem) 3. ความเจริญกา้วหนา้ในงาน กบัชีวติส่วนตวั 

 (Growth in the job) 3. ดา้นลกัษณะงานทีมีความ 

 4. ความรับผดิชอบ 
(Responsibility) 

สาํคญัต่อองคก์ร 

4. ดา้นลกัษณะงานทีเป็น 
 5. ความกา้วหนา้ (Advancement) ประโยชน์ต่อสังคม 

 6. การยอมรับ (Recognition)  

   

 

 

 



  

ตารางที  การเปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์กและ
คุณภาพชีวติในการทาํงานตามแนวคิดของ วอลตนั(ต่อ) 

ทฤษฎีของมาสโลว์ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก 
คุณภาพชีวติการทาํงานของ 

วอลตัน 
ความรักและความเป็น
เจา้ของ 

1. สถานะ (Status) 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

. ดา้นผลตอบแทนทีเพียงพอ 

2. ดา้นสถานทีทาํงานทีมีความ 
(Belongingness and 

Love needs) 

 (Interpersonal relations) 

3. คุณภาพของการควบคุม 

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันา 
ความปลอดภยั (Safety) (Quality of supervision) 

. นโยบายและการบริหารของ
บริษทั (Company policy and 

สมรรถภาพของบุคคล 

4. ดา้นการทาํงานร่วมกนัและ 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน 
ดา้นร่างกาย 
(Physiological) 

administration) 

5. สภาพการทาํงาน (Workiog 

 

 Conditions)  

 6. ความมนัคงในการทาํงาน  

 (Job security)  

 7. เงินเดือน (Salary)  

ทีมา:  สุรชยั แกว้พิกุล, “คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ” (วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารและนโยบายสวสัการสังคม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  

), -  

 

     จากการศึกษาทฤษฎีของมาสโลว์ และทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก  
ข้างต้นนัน   ผู้วิจัยมีความเห็นว่า   การศึกษาทฤษฎีทังสอง  มีความครอบคลุมในการศึกษา             
เรือง คุณภาพชีวติการทาํงาน  ตามแนวคิดของฮิวส์และคมัมิง (Huse and Cummings, 1995) สําหรับ
การวิจยัครังนี   ได้นําทฤษฎีทงัสองมาประยุกต์ใช้  โดยนํามาเปรียบเทียบในเรืองคุณภาพชีวิต      
การทาํงาน  ดงัตารางที  

 

 

 

 



  

ตารางที  การเปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์กและ
คุณภาพชีวติการทาํงานตามแนวคิดของฮิวส์และคมัมิง 

ทฤษฎีของมาสโลว์ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก 
คุณภาพชีวติการทาํงานของ   

ฮิวส์และคัมมิง 
ความสาํเร็จในชีวติ 
(Self- actualization) 

1. งานทีทา้ทาย  
(Challenging  Work) 

. ดา้นความกา้วหนา้และมนัคง
ในงาน 

 . ความสาํเร็จ (Achievement) . ดา้นภาวะอิสระจากงาน 

การยกยอ่ง (Esteem) 3. ความเจริญกา้วหนา้ในงาน . ดา้นธรรมนูญในองคก์าร 

 (Growth in the job) 4. ดา้นความภูมิใจในองคก์าร   
 4. ความรับผดิชอบ 

(Responsibility) 

 

 5. ความกา้วหนา้ 
(Advancement) 

 

 6. การยอมรับ (Recognition)  

ความรักและความเป็น
เจา้ของ 

1. สถานะ (Status) 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

. ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบ
แทน 

(Belongingness and 

Love needs) 

 (Interpersonal relations) 

3. คุณภาพของการควบคุม 

. ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้ม
การทาํงานทีปลอดภยั 

ความปลอดภยั (Safety) (Quality of supervision) 

. นโยบายและการบริหารของ
บริษทั (Company policy and 

. ดา้นพฒันาศกัยภาพ      

. ดา้นสังคมสัมพนัธ์ 

ดา้นร่างกาย 
(Physiological) 

administration) 

5. สภาพการทาํงาน (Workiog 

 

 Conditions)  

 6. ความมนัคงในการทาํงาน  

 (Job security)  

 7. เงินเดือน (Salary)  

 

 

 



  

2. บทบาท หน้าท ีและความรับผดิชอบของครู 

  2.1 ความหมายของครู 

   พระเทพวิสุทธิ เมธี  (พุทธทาสภิกขุ ,  :  92-94 ) อธิบายความหมายและ    
ความเป็นมาของคาํวา่ครูไวว้า่ 

   คาํว่า ครู ในสมยัโบราณในประเทศอินเดีย ซึงเป็นเจา้ของคาํคาํนี เป็นคาํทีสูงมาก 
เป็นผูเ้ปิดประตูทางวญิญาณ แลว้ก็นาํให้เดินทางวิญญาณ ไปสู่คุณธรรมเบืองสูง เป็นเรืองทางจิตใจ
โดยเฉพาะ มิได้หมายถึง  วตัภุ หรือมรรยาท หรือแมแ้ต่อาชีพ จึงมีน้อยมาก ครูนันมกัจะไปทาํ
หนา้ทีเป็นปุโรหิตของพระราชา หรืออิสระชนซึงมีอาํนาจวาสนา มีหนา้ทีการงานอนัใหญ่หลวง 

   คาํว่า ครู มกัแปลกนัมาแต่เพียงว่าเป็นผูค้วรเคารพ หรือมีความหนัก ทีเป็นหนีอยู่
เหนือศีรษะ เป็นเจา้หนีอยูเ่หนือศรีษะคนทุกคน แต่เดียวนีไดก้ลายมาเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพอยา่งหนึง 

   จากคาํอธิบายดังกล่าวนันในอดีตครูเป็นตาํแหน่งทีสังคมยกยอ่ง เป็นผูเ้ปิดประตู             
ทางวิญญาณ  วิญญาณศิษย์ทังหลายย ังปิดอยู่ด้วยอวชิชา  เป็นการช่วยให้ศิษยไ์ดท้าํลายอวิชชา
ทงัหลายเพือไดพ้ฒันาความเป็นมนุษย ์มีชีวติจิตใจทีสูงกวา่สัตวท์งัหลาย 

   ยนต ์ชุ่มจิต ( : 49-55) ได้อธิบายความหมายของครู “ครู” ตามหนา้ที   และ
ความรับผิดชอบ ตามรูปแบบคาํในภาษาองักฤษ “TEACHERS” ซึงได้อธิบาย ความหมายของ
พยญัชนะแต่ละตวัในคาํกล่าว  ดงันี 

   T (Teachering) การสอน  หมายถึง  การอบรมสังสอนศิษยใ์หมี้ความรู้ความสามารถ
ในวชิาการทงัหลายทงัปวง 

   E  (Ethics)  จริยธรรม  หมายถึง  หนา้ทีในการอบรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียน 

   A (Cultural  Heritage) การสืบทอดวฒันธรรม หมายถึง ตอ้งมีหนา้ทีรับผิดชอบ
เกียวกบั  การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมจากรุ่นหนึงให้ตกไปสู่คนอีกรุ่นหนึง  หรือรุ่นต่อๆ ไป 

   H (Human  Relationship) มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีงาม
ทางครู  ต่อบุคคลทวั ๆ ไป 

   E  (Evaluation)  การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลการเรียนการสอนนกัเรียน 

   R (Research)  การวจิยั  หมายถึง  ตอ้งเป็นนกัแกปั้ญหา 
   กดู (Good , : 586)  ไดใ้ห้ความหมายของครู  “ครู” (Teacher) ไวใ้น Dictionary  

of  Education  ดงันี 

1. ครู  คือ บุคคลทีทางราชการจา้งไว ้ เพือทาํหนา้ทีในการแนะนาํ หรืออาํนวยการ
ในการจดัประสบการณ์การเรียน สาํหรับนกัเรียนหรือนกัศึกษาในสถาบนัไม่วา่จะเป็นของรัฐหรือ 
เอกชน 



  

2. ครู คือ บุคคลทีมีประสบการณ์ หรือการศึกษามาก หรือดีเป็นพิเศษ หรือมีทงั
ประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดวชิาหนึง  ทีสามารถช่วยใหบุ้คคลอืนๆ  เกิดความ
เจริญงอกงามและพฒันาการกา้วหนา้ได ้

3. ครู  คือ  บุคคลทีสาํเร็จหลกัสูตรวิชาชีพจากสถาบนัฝึกหัดครู  และการศึกษา
อบรมนัน  ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ  โดยการมอบประกาศนียบตัรทางการสอนให้แก่
บุคคลนนั 

4. ครู  คือ  บุคคลทีสงัสอนอบรมคนอืนๆ 
   ธีรศกัดิ อคัรบวร ( : 28) อธิบายความหมายของครูวา่  ครู เป็นฐานะหนึงของ
บุคคลผูซึ้งสังคมคาดหวงัวา่  จะเป็นผูที้มีบทบาทในการพฒันาคุณค่าของมนุษย ์โดยเฉพาะการยกระดบั
จิตใจหรือวิญญาณให้สูงขึนตามบรรทดัฐานของสังคมนนัๆ ครูตอ้งตระหนกัในความเป็นมนุษย ์
เป็นกลัยาณมิตร เป็นผูชี้ทางปัญญา เป็นผูท้รงศาสตร์และศิลป์แห่งวชิาชีพครู 

   ผกา  สัตยธรรม  ( : 1)  ไดใ้ห้ความหมายของครูไวว้า่  “ครู”  คือ  ผูที้ให้ความรู้  
และอบรมสังสอนให้ลูกศิษยเ์ป็นบุคคลทีมีความสามารถ  และมีคุณธรรมควบคู่กนัไป คือ ทงัให้
ความรู้  และใหแ้นวทางทีจะประพฤติตนเป็นคนดีไปดว้ย  การทีครูสร้างคนให้มีความรู้คู่ คุณธรรม  
สังคมทีเป็นทีอยูอ่าศยัก็จะมีความสงบสุขและเจริญกา้วหนา้ 

   ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ ( : ) ไดใ้ห้ความหมายของครูวา่  “ครู” 

บุคคลซึงประกอบวชิาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขนัพืนฐาน และอุดมศึกษาทีตาํกว่าปริญญาทงัของรัฐและ 
เอกชน                    

   จากความหมายของครูขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า ครู หมายถึง ผูส้ังสอนศิษยห์รือ
ถ่ายทอดความรู้เกียวกบัวิชาความรู้หลกัการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบติัและแนวทางในการทาํงาน
ใหแ้ก่ศิษย ์โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกนัออกไปโดยคาํนึงถึงพืนฐานความรู้ ความสามารถและ
เป้าหมายของศิษยแ์ต่ละคน 

 2.2 มาตรฐานวชิาชีพครู 

   ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ ( : - ) ไดก้ล่าวถึง “มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ” หมายความวา่ ขอ้กาํหนดเกียวกบัความรู้และประสบการณ์ในการ
จดัการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา ซึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งมีเพียงพอที
สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพได ้

 



  

1. ผูป้ระกอบวชิาชีพครู ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวฒิุอืนทีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ดงัต่อไปนี 

1.1  มาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ยความรู้ ดงัต่อไปนี 

1.1.1 ความเป็นครู 

1.1.2 ปรัชญาการศึกษา 
1.1.3 ภาษาและวฒันธรรม 

1.1.4 จิตวทิยาสาํหรับครู 

1.1.5 หลกัสูตร 

1.1.6 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชนัเรียน 

1.1.7 การวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้ 

1.1.8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
1.1.9 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

1.1.10 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
1.1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2.1  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึงปี และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการ
สอนตามหลกัเกณฑ ์  วธีิการ และเงือนไขทีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด ดงัต่อไปนี 

1.2.1 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 

1.2.2 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

2. ผูป้ระกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการ 
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วชิาชีพดงัต่อไปนี 

2.1  มาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ยความรู้ ดงัต่อไปนี 

2.1.1 การพฒันาวชิาชีพ 

2.1.2 ความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

2.1.3 การบริหารสถานศึกษา 
2.1.4 หลกัสูตร การสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5 กิจการและกิจกรรมนกัเรียน 

2.1.6 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.1.7 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  



  

2.2  มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ ดงัต่อไปนี 

2.2.1 มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี หรือ 

2.2.2 มีประสบการณ์ด้านปฏิบ ัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ ใน
ตาํแหน่งหวัหนา้หมวด หรือหวัหนา้สาย หรือหวัหนา้งาน หรือตาํแหน่งบริหารอืน ๆ ในสถานศึกษา
มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

3. ผูป้ระกอบวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการ 
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง  โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วชิาชีพดงัต่อไปนี 

3.1  มาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ยความรู้ ดงัต่อไปนี 

3.2.1 การพฒันาวชิาชีพ 

3.2.2 ความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

3.2.3 การบริหารการศึกษา 

3.2.4 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
3.2.5 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.2.6 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3.2  มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ ดงัต่อไปนี 

3.2.1 มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่แปดปี หรือ 

3.2.2 มีประสบการณ์ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สาม
ปี หรือ 

3.2.3 มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืนตามทีกาํหนดใน
กฎกระทรวงมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี หรือ 

3.2.4 มีประสบการณ์ในตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืนทีมีประสบการณ์
การบริหารไม่ตาํกวา่หวัหนา้กลุ่ม หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี หรือ 

3.2.5 มีประสบการณ์ด้านปฏิบตัิการสอน และมีประสบการณ์ในตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากร
ทางการศึกษาอืนทีมีประสบการณ์การบริหารไม่ตาํกวา่หวัหนา้กลุ่ม หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม หรือ
เทียบเท่า รวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่แปดปี 

4. ผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตาํกว่าปริญญาโททางการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดงัต่อไปนี 



  

4.1  มาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ยความรู้ ดงัต่อไปนี 

4.2.1 การพฒันาวชิาชีพ 

4.2.2 การนิเทศการศึกษา 
4.2.3 แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

4.2.4 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

4.2.5 การวจิยัทางการศึกษา 

4.2.6 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

4.2.7 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
4.2.8 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.2  มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ ดงัต่อไปนี 

4.2.1 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปี หรือมี
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตาํแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผูบ้ริหารการศึกษา รวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

4.2.2 มีผลงานทางวชิาการทีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 

5. สาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด 

   ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ ( :  - ) ไดก้ล่าวถึง  “มาตรฐาน
การปฏิบติังาน” หมายความว่า ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานและการพฒันางาน ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามเพือให้เกิดผลตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา รวมทงัตอ้งฝึกฝนให้มีทกัษะหรือความ
ชาํนาญสูงขึนอยา่งต่อเนือ 

1. ผูป้ระกอบวชิาชีพครู ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน ดงัต่อไปนี 

1.1  ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเพือพฒันาวชิาชีพครูใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

1.2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดแก่ผูเ้รียน 

1.3 มุ่งมนัพฒันาผูเ้รียนให้เติบโตเตม็ตามศกัยภาพ 

1.4 พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริงในชนัเรียน 

1.5 พฒันาสือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

1.6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรคโ์ดย
เนน้ผลถาวรทีเกิดแก่ผูเ้รียน 

1.7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 



  

1.8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน 

1.9 ร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์

1.10 ร่วมมือกบัผูอื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค์ 
1.11 แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
1.12 สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

2. ผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา ตอ้งมีมาตรฐาน 

การปฏิบติังาน ดงัต่อไปนี 

2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ 

2.2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของ
ผูเ้รียนบุคลากร และชุมชน 

2.3 มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

2.4 พฒันาแผนงานขององคก์ารใหมี้คุณภาพสูง สามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริง 

2.5 พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั 

2.6 ปฏิบติังานขององคก์ารโดยเนน้ผลถาวร 

2.7 ดาํเนินการและรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

2.8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี 

2.9 ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์

2.10 แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
2.11 เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวชิาการในหน่วยงานของตนได ้

2.12 สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 

3. ผูป้ระกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก ์ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน ดงัต่อไปนี 

3.1 ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเพือพฒันาการนิเทศการศึกษา เพือให้เกิดการ
พฒันาวชิาชีพทางการศึกษาอยา่งสมาํเสมอ 

3.2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมการนิเทศกก์ารศึกษา โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดแก่ผูรั้บ
การนิเทศ 

3.3 มุ่งมนัพฒันาผูรั้บการนิเทศก์ให้ลงมือปฏิบติักิจกรรมจนเกิดผลต่อการพฒันา
อยา่งมีคุณภาพ เตม็ศกัยภาพ 

3.4 พฒันาแผนการนิเทศใหมี้คุณภาพสูง สามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริง 
   



  

3.5 พฒันาและใช้นวตักรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึน
เป็นลาํดบั 

3.6 จดักิจกรรมการนิเทศกก์ารศึกษาโดยเนน้ผลถาวรทีเกิดแก่ผูรั้บการนิเทศก ์

3.7 ดาํเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็น
ระบบ 

3.8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี 

3.9 ร่วมพฒันางานกบัผูอื้นอยา่งสร้างสรรค ์

3.10 แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
3.11 เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํทางวชิาการ 

3.12 สร้างโอกาสในการพฒันางานไดทุ้กสถานการณ์ 

   ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ ( : - ) ไดก้ล่าวถึง “มาตรฐานการ
ปฏิบติัตน” หมายความวา่ จรรยาบรรณของวิชาชีพทีกาํหนดขึนเป็นแบบแผนในการประพฤติตน 

ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบตัิตาม  เพือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชือเสียง และ
ฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นทีเชือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคมอนัจะ
นาํมาซึงเกียรติและศกัดิศรีแห่งวิชาชีพผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติั
ตนตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

 2.3 บทบาท หน้าท ีและความรับผดิชอบของครู  

   กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 4-7) ไดก้ล่าวถึง ในการประกอบวิชาชีพครู นอกจาก
จะมีมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแนวทางการดาํเนินงานแล้ว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ได้กาํหนด
แนวทางจดัการศึกษา เพือเป็นแนวทางการปฏิบติังานของผูมี้หนา้ทีจดักระบวนการเรียนรู้ไวด้ว้ย ซึง
ผูป้ระกอบวชิาชีพครูจะตอ้งยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบติั เช่นเดียวกนั ซึงมีดงันี 

1. จดัการเรียนการสอน โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด รวมถึงจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 

2. จดัสาระการเรียนรู้ โดยเนน้ความสาํคญัทงัความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา กล่าวคือ 

2.1 ความรู้เ กียวกับตนเอง  และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ไดแ้ก่ 
ครอบครัว ชุมชนชาติ สังคมโลก รวมทงัความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย 
และระบบการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 



  

2.2 ความรู้และทกัษะ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทงัความรู้ ความเขา้ใจ
และประสบการณ์ เรืองการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลยงัยนื 

2.3 ความรู้เกียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

2.4 ความรู้ และทกัษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอยา่ง
ถูกตอ้ง 

2.5 ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 

3. จดัเนือหาสาระ และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน 
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์
ความรู้ มาใชเ้พือป้องกนัและแกปั้ญหา 

5. จดักิจกรรม ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ให้ทาํได ้
คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง 

6. จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกนั รวมทงัปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

7. จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทงัสามารถใชก้ารวิจยั เป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้
ทงันี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากสือการเรียนการสอน และวทิยากรประเภทต่างๆ 

8. จดัการเรียนรู้ ให้เกิดขึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคลากรในชุมชน ทุกฝ่าย เพือร่วมกนัพฒันาการเรียน ตามศกัยภาพ 

9. จดัการประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 

10. จดัทาํสาระ ของหลกัสูตรในส่วนทีเกียวกบัสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
ภูมิปัญญาทอ้งถินรวมทงัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพือให้ผูเ้รียนเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยสาระของหลกัสูตร ทงัทีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคน 
ใหมี้ความสมดุล ทงัดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

11. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอืน 



  

ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ ภายในชุมชน เพือให้ชุมชนมีการจดั
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ 
เพือพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทงัหาวิธีการสนบัสนุนให้
มีการแลกเปลียนประสบการณ์ การพฒันา ระหวา่งชุมชน 

12. พฒันากระบวนการเรียนการสอน ทีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินการวิจยั เพือ
พฒันาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แต่ละระดบัการศึกษา 

13. พฒันาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพือกาศึกษาของผูเ้รียน เพือให้มี
ความรู้ และทกัษะเพียงพอทีจะใชเ้ทคโนโลยี เพือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง อยา่ง
ต่อเนืองตลอดชีวติ 

14. ปฏิบติังาน และประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ ครู 

   การดาํเนินงานจดักระบวนการเรียนรู้ให้ขึนกับผูเ้รียนและชุมชนตามแนวทางที
กล่าวมาแลว้เป็นบทบาทของครู ซึงถือว่าเป็นบุคลากรหลักในการปฏิรูปการศึกษา สามารถจะ
ดาํเนินไดเ้ลยตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งรอคาํสังหรือทิศทางจากกระทรวง หรือ หน่วยงานตน้สังกดัแต่
อยา่งใด เนืองจากสิงทีปรากฏเป็นแนวทางจดัการศึกษาอยู่ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
ลว้นเป็นหลกัวิชาครู ผูป้ระกอบวิชาชีพครู หรือครูมืออาชีพได้ศึกษาเล่าเรียน และฝึกอบรมแลว้
ทงัสิน ถา้ครูไดเ้ริมตน้เปลียนแปลงหรือปฏิรูป การจดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเสียแต่บดันีก็
จะเป็นการเรียก “ความเป็นมืออาชีพ” ของครูกลบัคืนมา คุณภาพและมาตรฐานการประกอบอาชีพ
ของครูก็จะสูงขึน ทาํใหค้รูมีศกัดิศรี เป็นทียอมรับนบัถือและไว ้วางใจจากสาธารณชนโดยทวักนั 

   อารีรัตน์ ใจเทียง (2551: 1) ไดก้ล่าววา่ครูตอ้งรับหนา้ทีต่างๆ มากมาย ความรับผิดชอบ
ของครูก็ตอ้งทวีขึนตามหนา้ทีท่ามกลางสิงแวดลอ้มต่างๆ ของสังคมรอบตวัครู หนา้ทีความรับผิดชอบ
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. หน้าทีความรับผิดชอบของครูต่อศิษย  ์เช่น การแนะนาํสังสอนดี มีความรัก
ความเมตตาเป็นพืนฐาน 

2. หนา้ทีความรับผิดชอบของครูต่อสถานศึกษา เช่น ช่วยสร้างศรัทธาจากประชาชน
ใหก้บัสถาบนั ช่วยพฒันาโรงเรียนในทุกๆ ดา้น 

3. หนา้ทีความรับผดิชอบของครูต่อเพือนครู เช่น รักษาชือเสียงของคณะครู และให้
เกียรติซึงกนัและกนั 

4. หน้าทีความรับผิดชอบของครูต่อผูป้กครองนกัเรียน เช่น ร่วมมือกบัผูป้กครอง
เพือแกไ้ขปัญหาของเด็ก ซึงอาจเกิดจากการเรียน หรือความประพฤติ 



  

5. หน้าทีความรับผิดชอบของครูต่อผูบ้ ังคับบัญชา เช่น สนับสนุนนโยบายที
ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดไวด้ว้ยความสุจริตใจ ไม่กล่าววาจาเทจ็หรือรายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

6. หน้าทีความรับผิดชอบของครูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย  ์ผูเ้ป็นครู
จะตอ้งพยายามรักษา 

   ธีรศกัดิ อคัรบวร ( : ) ไดก้ล่าวว่า หน้าทีและความรับชอบของครูมีมากมาย
หลายดา้น  ซึงหากผูป้ระกอบวชิาชีพครูสามารถปฏิบติัไดค้รบถว้น ให้สมบูรณ์ไดทุ้กงานก็ไดชื้อวา่ 
เป็นครู ผูมี้ความรับผิดชอบ และหากว่าผูป้ระกอบวิชาชีพครูปฏิบติัดว้ยใจรัก มุ่งมนั และมีสํานึก            
ก็ยอ่มไดชื้อวา่ เป็นผูมี้ความเป็นครูทีประสบความสาํเร็จในอาชีพครู 

   สรุป  ครูคือ ผูที้ทาํหนา้ทีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนดว้ยวิธีการต่างๆ ครูเป็นผูแ้สวงหาสาระการเรียนตลอดจนกิจกรรมการเรียนต่างๆ เพือสนอง
ความสนใจและความตอ้งการของนักเรียน ครูเป็นผูม้ีบทบาทสําคญัยิงในการพฒันาทอ้งถิน ที
โรงเรียนตงัอยู ่โดยเฉพาะครูประถมศึกษาซึงมีจาํนวนมากทีสุดและใกลชิ้ดกบัประชาชนมากทีสุด   
 

. ข้อมูลสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา    
 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา แบ่งเป็น  เขตการศึกษา ดงันี 

 .  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  

   ทตีงัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา 
                  สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา เขต  ถนนสงขลา-นาทวี ตาํบลเขารูปชา้ง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา   เป็นทีปฏิบติังานของกลุ่มงาน  
     อตัรากาํลงั 

    โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสงขลา เขต  มีจาํนวนทงัสิน 
145 แห่ง ประกอบดว้ยครูทงัหมด 1,540 คน (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปี  สาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ) 
   วสัิยทัศน์ 

   สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นองค์กรบริหาร และ
ใหบ้ริการการศึกษาทีไดม้าตรฐาน พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
   ค่านิยม 

   "รักองคก์ร ทนัสมยั มุ่งผลสัมฤทธิ มีจิตสาธารณะ" 

   UNITY MODERN ACHIEVEMENT SERVICE MIND : (UMAS) 

 



  

   พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมสนบัสนุน กาํกบั ติดตาม และประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา (ขยายโอกาส) ให้สถานศึกษาจดัการศึกษาไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน บุคคล 
ครอบครัว สถานประกอบการ และองคก์ร 

3. พฒันาการใหบ้ริการทางการศึกษาอยา่งทวัถึงและไดม้าตรฐาน 

4. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

5. บริหารจดัการและบริการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอาํนาจตามหลกั ธรรมาภิบาล 

   เป้าประสงค์ 

1. ประชาการวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา (ขยายโอกาส) อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที สพฐ.กาํหนด 

2. สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3. สถานศึกษาเอกชน บุคคล ครอบครัว สถานประกอบการ และองคก์ร สามารถจดั
การศึกษาไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษา 

4. ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจการใหบ้ริการ 

5. ศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาสามารถบริหารจดัการดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น
บุคคล และดา้นบริหารทวัไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 .  สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต  

   ทตีงัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา 
   สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  เขต   เลขที   ถนนสาครมงคล 
ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   เป็นทีปฏิบติังานของกลุ่มงาน ดงันี 

1. กลุ่มอาํนวยการ 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 

4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

6. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา 



  

8. หน่อยตรวจสอบภายใน 

9. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

10. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

11. งานนิติกร 

   อตัรากาํลงั 

   โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสงขลา เขต  มีจาํนวนทงัสิน 
134 แห่ง ประกอบดว้ยครูทงัหมด 1,425  คน (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปี  สาํนกังานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ) 
   ค่านิยมองค์กร 

   สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  

   ยดึหลกัธรรมาภิบาล บริหารเนน้ผลสัมฤทธิ 
   มีจิตสาธารณะ  และใจบริการ 

   ประสานงาน  และมีความรักสามคัคีเพือองคก์ร 

   วสัิยทัศน์(Vision) 

   สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นองคก์รนาํในการขบัเคลือน
คุณภาพการศึกษาใหน้กัเรียนมีพืนฐานชีวิต พร้อมสู่ความเป็นสากล 

   To be a Successful organization Leading to a qualified education  that makes 

learners having a basically good life and getting  ready for international Community. 

   พนัธกจิ  

1. ส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ประชากรวยัเรียน ระดบัปฐมวยั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพในระดบัสากล 

2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความสามารถในการจดัการศึกษาทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยใีชเ้ป็นเครืองมือในการเรียนรู้และสือสาร 

3. ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นาํความรู้ และมีความสํานึก
ในความเป็นไทย อนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดล้อม สามารถดาํรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียง 

4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวยัเรียน ไดรั้บการศึกษาอยา่งทวัถึงและมี
คุณภาพโดยสร้างทางเลือกใหผู้เ้รียนใหเ้ขา้ถึงการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

5. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบใหมี้คุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 



  

6. สาํนักเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 ให้เป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือร่วมพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
   เป้าประสงค์  

1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานและพฒันาสู่ความเป็น
สากล 

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมนาํความรู้ และมีความสาํนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สามารถดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาอย่างทวัถึง มีคุณภาพ มีความ
ตระหนกั เรียนรู้เกียวกบัอาชีพและมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศกัยภาพ บนพืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมเป็นทียอมรับของสังคม 

5. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นองคก์รนาํในการ
ขบัเคลือนคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนความร่วมมือในการจดัการศึกษา
จากทุกภาคส่วนอยา่งเตม็ที 

   กลยุทธ์  
1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความ

สามาถทาง ดา้นภาษาและเทคโนโลย ีเพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้และสือสาร 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอาํนาจ
หลักธรรมภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ ความร่วมมือกบัองค์กรปกครอง
สวนทอ้งถินเพือส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 .  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  

    ทตีงัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา 
   สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา เขต  เลขที 100 หมู่ 2 ตาํบลคลองทราย       
อาํเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา 90160 เป็นทีปฏิบติังานของกลุ่มงาน ดงันี 

 



  

1. กลุ่มบุคคล 

2. กลุ่มอาํนวยการ 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 

4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศก ์

6. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา 
7. หน่วยตรวจสอบ 

8. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

9. คุรุสภาเขตพืนที 

10. งานนิติกร 

   อตัรากาํลงั 

   โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสงขลา เขต  มีจาํนวนทงัสิน 
195 แห่ง ประกอบดว้ยครูทงัหมด 2,149 คน (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปี 2556 สาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3) 

   วสัิยทัศน์ 

   ภายในปี  สพป.สงขลา  เขต   มีระบบบริหารจดัการทีทนัสมยั อาศยัการมีส่วนร่วม 
บุคลากรเป็นมืออาชีพ สร้างโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน ยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกา้วสู่อาเซียน 

   พนัธกจิ 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการใหท้นัสมยัทีมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการ มีส่วนร่วม 

2. ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน 
พร้อมกา้วสู่อาเซียน 

3. ส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนอยา่งเท่าเทียม ทวัถึง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมนาํความรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ค่านิยม  
   มุ่งผลสัมฤทธิ กลัยาณมิตรกบัครู ปฏิรูปการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงกา้วสู่อาเซียน 

 



  

   เป้าประสงค์หลัก 

1. สพป.สข.เขต  และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการทีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน และยดึหลกัการมีส่วนร่วม 

2. สถานศึกษาใชสื้อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในทีมีประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเพือรองรับการกา้วสู่อาเซียน 

5. สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ผูเ้รียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สมรรถนะ และความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ ทดัเทียมกบักลุ่มประเทศในอาเซียน 

8. ประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐานอยา่งเท่าเทียม ทวัถึง และมีคุณภาพ
ไดม้าตรฐานการศึกษา อยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมอยา่งมีความสุข 

 

. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 4.1 งานวจัิยในประเทศ 
   อารี สังข์ศิลป์ชัย ( : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาระดบั
คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม และ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที การศึกษา
นครปฐมตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในหนา้ที อตัราเงินเดือน และ
ขนาดของโรงเรียนทีสังกดั  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี  เป็นครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม ปีการศึกษา  จาํนวน ,  คน กลุ่มตวัอย่างเป็น
ครูผูส้อนทีได้จากการสุ่มแบบชันภูมิ อย่างมีสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียน จาํนวน  คน 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของครูผูส้อน ใชข้อ้คาํถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั มีความเชือมนัเท่ากบั .  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย (X̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance) ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ
ครูผูส้อน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมสูงมากเกือบทุกดา้น  มีเพียงดา้นเดียวคือ การ
ไดรั้บค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยทีเพียงพอและเป็นธรรม ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลการวิเคราะห์



  

ความแปรปรวนเพือเปรียบเทียบคุณภาพชีวติของครู  โดยจาํแนกตาม ประสบการณ์ทาํงานในหนา้ที
พบว่า ผูที้มีประสบการณ์ในหน้าทีต่างกนั จะมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมและรายดา้น  
ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยทีเพียงพอและเป็นธรรม  และดา้นสภาพ 
การทาํงานทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัแตกต่างกนั   ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพือเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตการทาํงานของครู  โดยจาํแนกตามอตัราเงินเดือน  พบวา่ ครูทีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั  
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพือ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของครู  โดยจาํแนกตามขนาดโรงเรียนทีสังกดัอยู ่ พบวา่  มี
คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความเกียวเนืองของชีวิตการ
ทาํงานกบัสังคม  เมือวิเคราะห์แบบจาํแนกเป็นรายคู่  พบว่าครูทีสังกดัโรงเรียนทีมีขนาดต่างกนั  มี
คุณภาพชีวติการทาํงานไม่ต่างกนั ยกเวน้กลุ่มคู่โรงเรียนขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานต่างก ัน  จากการทดสอบล ักษณะส่วนบุคคล  ได ้แก่ เพศ  อายุ ระด ับการศึกษา  
ประสบการณ์งานในหน้าที  อตัราเงินเดือน  และขนาดโรงเรียนทีสังกดั ของครูผูส้อนในโรงเรียน 
สังกดังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานพบวา่  ลกัษณะส่วนบุคลทีต่างกนั
ของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัเขตพืนทีการศึกษานครปฐม มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่ต่างกนั  ซึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

   สายสวาท ปัจวทิย ์( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง ทิศทางนโยบายการจดัการศึกษา
ทีสอดคล้องกับโลกทัศน์เกียวกับสันติภาพในพืนทีชายแดนสามจงัหวดัภาคใต ้ การวิจยัครังนี
มีวตัถุประสงคเ์พือ ) วิเคราะห์โลกทศัน์ทีส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในระดบับุคคลและสังคมใน
พืนทีชายแดนสามจงัหวดัภาคใต ้และ ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัวิชาการเกียวกบัทิศทางของ
นโยบายการจดัการศึกษาทีสอดคล้องกบัโลกทศัน์เกียวกบัสันติภาพในพืนทีชายแดนสามจงัหวดั
ภาคใต ้ การเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนีใช้การเก็บขอ้มูลจากการเล่าเรือง (Narrative) เก็บขอ้มูลจาก
เรียงความของเยาวชนและประชาชน จาํนวน  ฉบบั และศึกษาความคิดเห็นของนกัวิชาการ 
จาํนวน  คน เกียวกบัทิศทางการจดัการศึกษาทีสอดคล้องกบัโลกทศัน์ของพืนทีชายแดนสาม
จงัหวดัภาคใตโ้ดยใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research ) ผลการวิจยัพบวา่  
โลกทศัน์ทีส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในระดับบุคคลและสังคมในพืนทีชายแดนจงัหวดัภาคใต้นัน 
ปรากฏในโลกทศัน์ทุกดา้น  ไดแ้ก่ โลกทศัน์ดา้นความเชือ ศาสนาและวฒันธรรม โลกทศัน์ทางดา้น
การเมืองการปกครอง โลกทศัน์ทางด้านสังคม โลกทศัน์ทางด้านการศึกษา  โลกทศัน์ทางดา้น
เศรษฐกิจ โลกทศัน์ทางดา้นธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  โลกทศัน์ของชาวมุสลิมซึงเป็นคนกลุ่มใหญ่
ในพืนทีทีเป็นสารัตถะจริงๆนนั ไดรั้บอิทธิพลอยา่งลึกซึงและแนบแน่นจากศาสนาอิสลาม ศาสนา
เป็นแม่พิมพใ์นการหล่อหลอมโลกทศัน์ของชาวมุสลิม โลกทศัน์ทาํหนา้ทีเป็นตวัการในการกาํหนด



  

ระบบคิดในการดาํรงชีวิตในทุกๆดา้น  โดยการศึกษาเป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลสาํคญั  ในการเชือมโยง 
อตัลกัษณ์ด้านศาสนาไปสู่การกาํหนดโลกทศัน์ของบุคคลโดยเฉพาะโลกทศัน์ทีส่งเสริมให้เกิด
สันติภาพ นกัวชิาการไดเ้สนอทิศทางของนโยบายการศึกษาสอดคลอ้งกบัโลกทศัน์ในพืนทีชายแดน
สามจงัหวดัภาคใต ้ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ) การกาํหนดนโยบาย  ) สาระและเนือหาของนโยบาย 
เกียวกบั เป้าหมายของการศึกษาการจดัโครงสร้าง ระบบการศึกษา แนวการจดัการศึกษาและบริหาร  
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร
และการลงทุนเพือการศึกษา ) การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั และ )นโยบายการแกไ้ขปัญหาใน
ระยะสัน  ทิศทางนโยบายการจดัการศึกษาตามความคิดของนกัวิชาการเห็นวา่  การจดัการศึกษา
จะตอ้งไม่สร้างปัญหาต่อวิถีชีวิตของตน ข้อยุติของนโยบายจะต้องมาจากความเขา้ใจร่วมกนั  
การศึกษาจะตอ้งช่วยให้คนมีสติปัญญา มีการคิดอยา่งมีวิจารญาณจึงจะสามารถอธิบายอุดมคติของ
สันติภาพได ้เป้าหมายของการศึกษาคือการทีผูเ้รียนเป็นคนดีตามหลกัศาสนา เน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ระบบคิดแบบอนาคต  เสริมดว้ยความเขา้ใจทางศาสนา  การศึกษาจะตอ้งช่วยให้คนเขา้ใจกระบวนการ
ทาํงานของจิตใจตนเอง  เพือการอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งสันติ  อนัจาํนาํมาซึงสังคมทีสงบสุข  และ
ทาํใหเ้กิดสันติภาพในทีสุด 

   อนนัต ์กรอบรูป ( : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  วตัถุประสงค์ ) เพือ
ทราบ คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต   ) ความแตกต่างของคุณภาพชีวติการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  ) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวจิยัครังนี ไดแ้ก่ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  ยกเวน้โรงเรียน
ในสังกดัสํานกังานการศึกษาเอกชน(เดิม) โดยวิธีสุ่มแบบประเภท (stratified  random  sampling ) 

แบ่งตามขนาดโรงเรียนในแต่ละอาํเภอ จาํนวน  อาํเภอ  โดยใชต้ารางประมาณการขนาดตวัอยา่ง
ของ เครจซีและมอร์แกน ( Krejcie and Morgan ) ได ้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  โรงเรียน  เครืองมือ
ทีใชเ้ป็นแบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของวอลตนั (Walton) และนพรัตน์ 
รุ่งอุทยัศิริ ขอ้มูลทีไดม้าทาํการวิเคราะห์โดยใช ้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย (X̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   การทดสอบค่าที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 

Variance) เมือพบความแตกต่างใช้วิธีทดสอบรายคู่แบบเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจยัพบว่า             
) คุณภาพชีวติการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี
เขต  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นประชาธิปไตร  



  

ในการทาํงาน  การจดัองค์กรและการบริหาร  การสือสารและการประสานงาน  การจดัระบบใน
สาํนักงาน การพฒันาความสามารถของบุคคล  สิงแวดล้อมทีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
การบูรณาการทางสังคม ในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่ ดา้นจงัหวะชีวิต ความเจริญกา้วหนา้และความ
มนัคงในงาน  การไดสิ้งตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต   ในดา้นเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา
และขนาดของสถานศึกษาทีต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานทีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นประสบการณ์
การทาํงาน ของผูบ้ริหารรสถานศึกษาทีตาํกวา่  ปี กบั -  ปี และ  ปี ขึนไป มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ) ขอ้เสนอแนะเกียวกบั “คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต ” ตามทีผูต้อบแบบสอบถาม
เสนอแนะเพิมเติม คือ ควรปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทนเพิมให้กบัผูบ้ริหารให้ใกลเ้คียงกบั
ผูบ้ริหารเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ  ควรจดัสวสัดิการเพิมให้ เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี  ส่งเสริม
ใหศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาโท-เอก มีเกณฑก์ารพิจารณาทีชดัเจนในการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือน 
หรือการโยกยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง จดับุคลากรทีมีความรู้มาทาํงานด้านธุรการ พสัดุ กฎหมาย
การศึกษาแทนครูผูส้อน ควรจดัให้มี Internet และอบรมให้ความรู้ผูบ้ริหารหรือรองผูบ้ริหารให้มี
ความรู้ เป็นตน้ 

   จรรยา นิพิพงษ์ ( : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของครู
เทศบาลเมืองพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูเทศบาลเมืองพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน และรายได ้กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา
ครังนี ไดแ้ก่ครูเทศบาลอาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรีจาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี 
เป็นแบบสอบถามเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน  ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็น
ธรรม ดา้นสิงแวดลอ้มทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้น
ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงาน ดา้นปฏิบติังานในสังคม  ผลการวิจยั พบวา่ ) คุณภาพชีวิต
การทาํงานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ) คุณภาพชีวติ
การทาํงานของครูเทศบาลเมืองพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการ
ทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูเทศบาลเมืองพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามรายได ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 



  

   นิพนธ์  เลาหภารากร ( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต   มีความมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูประถมศึกษา
อาํเภอบางปะกง สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  จาํแนกตามเพศ ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการทาํงาน กลุ่มตวัอย่างเป็นข้าราชการครูสายผูส้อนโรงเรียน
ประถมศึกษา จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า  
ระดบั จาํนวน  ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง . -.  มีค่าความเชือมนั .  สถิติทีใช ้
ไดแ้ก่ คะแนนเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test)  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจยัพบว่า ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูประถมศึกษา
อาํเภอบางปะกง สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

) คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  จาํแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .  ส่วนด้านอืนๆไม่แตกต่างกนั  ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู
ประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  จาํแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ) คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของขา้ราชการครูประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .  ยกเวน้ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคลดา้นความกา้วหนา้และมนัคงใน
งาน ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทาํงานไม่
แตกต่างกนั 

   นุชรินทร์ สุวรรณชาตรี ( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาจรรยาบรรณของ
ขา้ราชการครูใน  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ของจรรยาบรรณของครูใน  จงัหวดัชายแดนใต  ้และศึกษาความแตกต่างของจรรยาบรรณตาม     
ตวัแปร เพศ  อายุ ระดบัสถานศึกษา ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวจิยั คือ ขา้ราชการครูในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาใน  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จาํนวน  คน ซึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชันอย่างมีสัดส่วน       
ตามขนาดโรงเรียน ระดับโรงเรียน และจังหวดั เครืองมือทีใช้ในการวิจ ัยเป็นแบบสอบถาม 
แบบประมาณค่าครอบคลุม   จรรยาบรรณของข้าราชการครู   ด้าน  ทําการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความ



  

แตกต่างของค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี HSD ของทูกีย์ผลการวิจยัพบองค์ประกอบ  องค์ประกอบ  
คือ ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การอุทิศตนให้แก่ศิษย ์ การรักษาความลับและไม่ทาํให้ผูอื้น
เสียหาย ความซือสัตยต่์อวิชาชีพครู การส่งเสริมและอนุรักษ์วฒัธรรมในทอ้งถิน การสนับสนุน
เพือให้ศิษยพ์ฒันาตนเอง การพฒันาตนเอง การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ศิษย ์การดาํรงชีวิต
อยา่งพอเพียง และการศรัทธาในวิชาชีพครู จรรยาบรรณของขา้ราชการครูใน  จงัหวดัชายแดนภาคใต้
โดยรวม  อยูใ่นระดบัดี ครูเพศหญิง มีจรรยาบรรณครูสูงกวา่ครูเพศชายในองคป์ระกอบการอุทิศตน
ให้แก่ศิษยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และองค์ประกอบการสนับสนุนเพือให้ศิษย์พฒันา
ตนเองทีระดบั .  ครูทีมีตาํแหน่งสายบริหารมีจรรยาบรรณครูสูงกว่าครูทีมีตาํแหน่งสาย
ผูส้อนในองค์ประกอบความสัมพนัธ์ก ับชุมชนและการศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .  และองคป์ระกอบการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ศิษยที์ระดบั .  ครูทีมีอาย ุ
ระดับสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีจรรยาบรรณครูไม่แตกต่างกัน  
ผลการวจิยัชีใหเ้ห็นวา่ ระดบัของสถานศึกษา อาย ุและประสบการณ์ในการทาํงานมิใช่ปัจจยัทีทาํให้
ครูมีจรรยาบรรณต่างกนั แต่เพศและตาํแหน่งในการทาํงานสามารถเป็นตวับ่งชีถึงจรรยาบรรณได ้

   กนกวรรณ ชูชีพ ( : บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการ
ในจงัหวดัชายแดนใต ้ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ขา้ราชการทีปฏิบติังานในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   

มีความเห็นเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของตนเองในปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในระดบัทีพึงพอใจ เกิน
ร้อยละ 50 จาํนวน 7 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 89.3 รองลงมา
คือ ปัจจยัการบูรณาการทางสังคมและการทาํงานร่วมกนั ร้อยละ 83.8 ปัจจยัธรรมนูญในองคก์าร 

ร้อยละ 78.0 ปัจจยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ร้อยละ 72.8 ปัจจยัความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบั
ชีวิตดา้นอืนร้อยละ 71.3 ปัจจยัการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ร้อยละ 70.2 ปัจจยั
ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน ร้อยละ 58.4 ตามลาํดบั และไม่พึงพอใจ จาํนวน 1 ปัจจยั คือ ปัจจยั
ค่าตอบแทนร้อยละ 48.8  2)ความตอ้งการความช่วยเหลือสนบัสนุนจากภาครัฐ  จากการศึกษาพบวา่ 
สิงทีขา้ราชการเหล่านีตอ้งการมากทีสุด 5 อนัดบัแรกคือ อนัดบัที 1-4 มีความตอ้งการมากทีสุด 

ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการพิเศษเรืองการเพิมเบียเลียงหรือเบียเสียงภยั รองลงมาคือ เรืองอุปกรณ์ป้องกนั
ภยัอนัตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดา้นการส่งเสริมขวญักาํลงัใจเรืองการกาํหนดระยะเวลา
ในการโอนยา้ยใหมี้ความชดัเจนและปฏิบติัได ้และใหมี้หน่วยงานกลางในการแจง้เรืองราวร้องทุกข์
เมือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม อนัดบัที 5 ความตอ้งการมาก คือการให้บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บ
การฝึกอบรมทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละครัง  แนวทางและขอ้เสนอแนะใน
การพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการทีปฏิบติังานในพืนทีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการใชห้ลกันิยมให้



  

ขา้ราชการมุ่งไปสู่การมีเกียรติและศกัดิศรีภายใตห้ลกัการดาํรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การออมเพือเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) มีมาตรการทีสร้างความเป็นธรรม
และโปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบมีหลกัการประเมินใหม่ทีมีประสิทธิภาพเป็นธรรม   

3) การประสานกนัระหวา่งหน่วยงานหลกัในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกนั     

4) ใหรั้ฐบาลมีนโยบายทีให้ความสําคญักบัเรืองคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งจริงจงั การสร้างกลไก 

ติดตาม ประเมินผล และใหร้างวลั 

   จนัทร์ทิมา  รุ่งเรือง ( : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของครูเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร มีวตุัประสงค์เพือศึกษา  คุณภาพชีวติการทาํงาน
ของครูเขตธนบุรีสังกดักรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้น อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทาํงาน และสถานทีปฏิบติังานโรงเรียนกลุ่มที  กลุ่มที  และกลุ่มที   
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ ครูทีปฏิบตัิการสอนในเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร            
ปีการศึกษา  จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามทีมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การทาํงานของครู มีค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม เท่ากบั .  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  ผลการวิจยัพบวา่ ) คุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของครูเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน         
คือ ดา้นความกา้วหนา้ และความมนัคงในการทาํงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
ดา้นสิงแวดลอ้มทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการบริหารงานทีเป็นธรรม และเสมอภาคดา้น
ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน ดา้นการปฏิบติังานในสังคม ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงาน  
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นทีมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็นธรรม   
อยูใ่นระดบัปานกลาง ) ครูเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร ทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายุต่างกนั
มีคุณภาพนนั  คุณภาพชีวติการทาํงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้
และมนัคงในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน และดา้นการบริหารงานทีเป็นธรรม 
และเสมอภาคแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ส่วนดา้นค่าตอบแทนทีเหมาะสม
และเป็นธรรม ดา้นสิงแวดลอ้มทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงาน 
และดา้นการปฏิบติังานในสังคมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ) ครูเขตธนบุรี 
สังกดักรุงเทพมหานคร ทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นวุฒิการศึกษาต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานทุก
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ) ครูเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร  ที
มีขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีคุณภาพชีวติการทาํงาน  ดา้นสิงแวดลอ้มที
ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  และดา้นความกา้วหนา้ 



  

และความมนัคงในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ส่วนดา้นค่าตอบแทน 
ทีเหมาะสมและเป็นธรรม ดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน ด้านการบริหารงานทีเป็นธรรม
และเสมอภาค  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงาน และดา้นการปฏิบติังานในสังคมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ) ครูเขตธนบุรีสังกดักรุงเทพมหานคร ทีปฏิบติังานใน
สถานทีต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ดา้น
ความกา้วหนา้และความมนัคงในการทาํงาน  ดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน  และการบริการที
เป็นธรรมและเสมอภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .   ด้านค่าตอบแทนที
เหมาะสมและเป็นธรรม  ดา้นสิงแวดลอ้มทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นความสมดุลระหวา่ง
ชีวติการทาํงานและดา้นการปฏิบติังานในสังคมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   จนัทิมา หสันีย ์( : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบของขวญั
และกาํลังใจในการปฏิบติังานของครูในจงัหวดัยะลา มีวตัถุประสงค ์เพือวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ของขวญัและกาํลงัใจ ในการปฏิบตัิงานของครูในจงัหวดัยะลา และเพือศึกษาถึงความแตกต่าง
ของขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู  ทีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ระหวา่งเพศ 
ประสบการณ์ในการทาํงานในโรงเรียนพืนทีเสียงภยัในจงัหวดัยะลา กลุ่มตวัอยา่งคือ ครูในจงัหวดั
ยะลา จาํนวน  คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
ตวัประกอบสาํคญั  แล้วหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์  ค่าเฉลีย  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าการ
ทดสอบที ค่าการทดสอบเอฟ ผลกาวิจยัพบว่า ) ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูใน
จงัหวดัยะลา ประกอบด้วย องค์ประกอบทงัหมด  องค์ประกอบ คือ ความสัมพนัธ์กับชุมชน 
นโยบายการบริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความมนัคงปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
สวสัดิการทีไดรั้บ  ความกา้วหนา้ในอาชีพและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน   ) การเปรียบเทียบ
องค์ประกอบของขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูในจงัหวดัยะลาผลการวิจยั คือ ครูทีมี
เพศแตกต่างกนัมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานทุกองคป์ระกอบไม่ต่างกนั ครูทีมีประสบการณ์
ในการทาํงานต่างกนัมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานในองคป์ระกอบดา้นความมนัคงปลอดภยั 
สวสัดิการทีไดรั้บและความกา้วหนา้ในอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ
องคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .   และครูทีปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีพืนทีเสียงต่างกนัมีขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานในองคป์ระกอบดา้นความมนัคงปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และองคป์ระกอบสวสัดิการทีได้รับและความก้าวหน้าในอาชีพ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 



  

   นิตพร บุญหนกั ( : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี  มีความมุ่งหมายเพือ ) ศึกษาปัจจยัที
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี ) เปรียบเทียบ
ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี จาํแนก
ตามเพศอาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อายกุารทาํงาน รายไดต่้อเดือน ขนาดโรงเรียน วทิยฐานะ 
ขนาดครอบครัว และเวลาทีใชใ้นการเดินทางมาโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีประกอบดว้ย 
ครูผูส้อนในสังกดัสาํนกังานเตตพืนทีการศึกษาสระบุรี ปีการศึกษา  จาํนวน  คน  เครืองมือ
ทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซึงมีค่าความเชือมนัเท่ากบั .  วิเคราะห์ขอมูลโดยใชค้่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) เมือพบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่โดย
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่  ผลการวิจยัพบว่า ) ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครู 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี อยูใ่นภาพรวมและทุกรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบั
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยได้ดงันี  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน  ความมนัคงและ
กา้วหนา้ในการทาํงาน  ดา้นการมีส่วนร่วมและเป็นทียอมรับทางสังคม ดา้นสภาพการทาํงาน  ดา้น
พฒันาความสามารถของบุคคล  ดา้นลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ดา้นความเป็นประชาธิปไตย
ในการทาํงานและ ด้านค่าตอบแทน ) ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูสังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี ในภาพรวม เมือจาํแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทีระดบั .  โดยกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกบักลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ 
และกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นแตกต่างกบักลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่  เมือจาํแนกตาม
เพศ  อายุ สถานภาพสมรถ  ระดบัการศึกษา  อายุการทาํงาน รายได้ต่อเดือน  วิทยฐานะ ขนาด
ครอบครัว  เวลาทีใชใ้นเดินทางมาโรงเรียน  ไม่แตกต่างกนั 

   วิชิต กิจชอบ ( : บทคดัย่อ)ได้ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครู
โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาพังงา  อาํ เภอทับปุด  จังหว ัดพังงา   ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.33 อายุระหวา่ง 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 39.33 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีจาํนวนปีทีทาํงาน 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 มีรายไดเ้ฉลีย 15,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.03 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน             
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.67  และมีความผกูพนักบัองคก์ารทีท่านทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 55.33  2) ครูโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาพงังา  อาํเภอทบัปุด จงัหวดั
พงังา มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ครู
โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาพงังา อาํเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา มีคุณภาพชีวิตในการ



  

ทาํงานดีทีสุดอนัดบัแรก คือ ดา้นสิงแวดลอ้มทีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดบัมาก อนัดบัที 2 คือ ดา้นสังคมสัมพนัธ์ มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัที 3 คือ ดา้น
โอกาสพฒันาศกัยภาพ มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัที 4 คือ  ดา้นธรรมนูญในองคก์าร มี
คุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัที 5 คือ ดา้นภาวะอิสระจากงาน  มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก 
อนัดบัที 6 คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัมาก อนัดบัที 7 คือ ด้าน
ความกา้วหน้าและมนัคงในงาน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง และอนัดบัสุด ทา้ย คือ ดา้น
รายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทนมีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   ศุธิสา ทพัซ้าย ( : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครู อาํเภอท่าตะเกียบ สังกดัสํานกังานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   เพือศึกษา
และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู อาํเภอท่าตะเกียบ สังกดัสํานกังานเขต
พืนที การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   จาํแนกตามทีตงับา้นพกัและประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ยขา้ราชการครูอาํเภอท่าตะเกียบ สังกดัสาํนกังานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต  จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า      

 ระดบั สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  คะแนนเฉลีย  ความเบียงเบนมาตรฐาน  และการ
ทดสอบค่าวิกฤตที ( t-test)  ผลการวิจยั พบวา่  ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู อาํเภอ
ท่าตะเกียบ สังกดัสํานกังานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้
ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็นธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครู อาํเภอท่าตะเกียบ สังกดัสํานักงานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  จาํแนก
ตามทีตังบา้นพกั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครู อาํเภอท่าตะเกียบ สังกดัสํานกังานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<.05) 

   ศิริวรรณ์ ชืนบุญ ( : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรือง อิทธิพลของบรรยากาศองคก์าร
และคุณภาพชีวติในการทาํงานที มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของบุคคลากรใน
สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  การวิจยัค รังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา 

)ระดบัของบรรยากาศองคก์าร คุณภาพชีวิตในการทาํงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารของบุคลากรในสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ศูนยรั์งสิต ) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของบุคลากรในสํานกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต  จาํแนกตามปัจจยัส่วยบุคคล ) ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและคุณภาพ
ชีวติในการทาํงานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของบุคลากรในสาํนกังานอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  และ ) อิทธิพลของปัจจยัส่วยบุคคล บรรยากาศองคก์าร  และ



  

คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การบุคลากรในสํานกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์ังสิต  จาํนวน  คน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติทีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ
ขนัตอน ผลการวิจยั  พบว่า ) บุคลากรมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  มี
คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  ) บุคลากรทีมีปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  อายุงาน  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพสมรส  ตาํแหน่งงานและรายได้  ต่างกนั  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั  ) บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การโดยรวมของบุคลากรอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .  ส่วนคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การโดยรวมของบุคลากรอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติระดบั .  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .  และ ) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ
สมรสและบรรยากาศองคก์าร  ดา้น (ดา้นการยอมรับความขดัแยง้ในองคก์ารกบัดา้นการเปลียนแปลง
องคก์าร  สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารโดยรวมของบุคลากร
ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ .  ยกเวน้คุณภาพ
ชีวติในการทาํงานมาสามารถร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารโดยรวมได ้

   ไพวลัย ์เหล็งสุดใจ ( : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรือง จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหาร
โรงเรียน มีวตัถุประสงค์เพือทราบ ) จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารโรงเรียนและ ) จรรยาบรรณ
วชิาชีพทีเหมาะและกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีแหล่งศึกษาเอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในต่างประเทศ   แห่ง  ผูท้รงคุณวุฒิด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้สัมภาษณ์จาํนวน   ท่าน                    

) การวิเคราะห์จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารโรงเรียนและ ) การวิเคราะห์จรรยาบรรณวิชาชีพที
เหมาะสมสําหรับผูบ้ริหารโรงเรียนในประเทศไทย เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์
กึงโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความเห็นผูเ้ชียวชาญ กลุ่มตวัอยา่งและ
ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนจากสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา  เขต ทวัประเทศ จาํนวน 

 คน และผูเ้ชียวชาญยืนยนัตรวจสอบผลวิเคราะห์ข้อมูลอีกจาํนวน  ท่าน สถิติทีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามชัณิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ ฐานนิยม และการวเิคราะห์เนือหา ผลการวิจยัพบวา่ ) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูผูบ้ริหารโรงเรียน มี  องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ) จรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ทีบริหารโรงเรียน 



  

) จรรยาบรรณในการปฏิบติัตนต่อตนเองและผูอื้น ) จรรยาบรรณในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และ )จรรยาบรรณต่อสังคมและผูร่้วมวิชาชีพ ) จรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสมสําหรับผูบ้ริหาร
โรงเรียนในประเทศไทย มี  ขอ้ และแต่ละขอ้มีจาํนวนขอ้ปฏิบติั ดงันี )จรรยาบรรณต่อการปฏิบติั
หนา้ทีบริหารโรงเรียน มีขอ้ปฏิบติัเพือให้เกิดจรรยาบรรณดา้นนี จาํนวน  ขอ้ ) จรรยาบรรณใน
การปฏิบตัิตนต่อตนเองและผู ้อืน  มีข้อปฏิบ ัติ เพือให้เกิดจรรยาบรรณด้านนี จาํนวน  ขอ้             

) จรรยาบรรณในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีขอ้ปฏิบติัเพือให้เกิดจรรยาบรรณดา้นนี จาํนวน  ขอ้ 
และ ) จรรยาบรรณต่อสังคมและผูร่้วมประกอบวิชาชีพ  มีขอ้ปฏิบติัเพือให้เกิดจรรยาบรรณดา้นนี 
จาํนวน  ขอ้ 

   ภทัรีญา  แกว้พรม ( : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูอาํเภอโป่งนาํร้อน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต                        
มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนในอาํเภอโคกเจริญ สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน โดยวธีิแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) เครืองมือทีใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ คะแนนเฉลีย (X̅)  ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) ผลการวิจยัพบว่า ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนในอาํเภอโคกเจริญ สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น อยู่ในระดบัมาก  ดา้น และอยู่ในระดบัปานกลาง     

 ด้าน ) ประสิทธิผลของโรงเรียนในอาํเภอโคกเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ) คุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของข้าราชการครูโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้นรวมอยู่
ในระดบัมาก  ส่วนคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั     
ประสิทธ์ผลของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก  ด้าน  ได้แก่ ด้านความสามารถพฒันานักเรียนให้มี
ทศันคติทางบวก และอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง  ดา้นความสามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มและดา้นความสามารถ
แกปั้ญหาภายในโรงเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 

 



  

   สาลินี ชาดา ( : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู
โรงเรียนธนาคารออมสินสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต                 
การดาํเนินการวิจยัครังนี เพือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครู
โรงเรียนธนาคารออมสิน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต  
จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง และภูมิลาํเนา ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ข้าราชการครู 
โรงเรียนธนาคารออมสิน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต       
ปีการศึกษา  จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกียวกบัคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานของขา้ราชการครูโรงเรียนธนาคารออมสิน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์เขต  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั จาํนวน  ขอ้ โดยมีค่า
อาํนาจจาํแนกรายขอ้ ระหว่าง . -.   และค่าความเชือมนัทงัฉบบั .   การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลีย และความเบียงเบน
มาตรฐานและ  การวิเคราะห์ขนาดผลต่างของค่าเฉลีย  พบว่า ) คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนธนาคารออมสิน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู
โรงเรียนธนาคารออมสิน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต  
จาํแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกนัในระดบัน้อย จาํแนกตามตาํแหน่งงาน ระหว่างครูผูช่้วย/ครู 
คศ.  กบั ครู คศ.  และระหว่างครูผูช่้วย/ ครู คศ.  กบั ครู คศ.  โดยรวมแตกต่างกนัในระดบัมาก 
และระหวา่ง ครู คศ.  กบัครู คศ.  โดยรวมไม่แตกต่างกนั และจาํแนกตามภูมิลาํเนา ไม่แตกต่างกนั 
 .  งานวจัิยต่างประเทศ 

   เอเทรีย (Atria, 2000) ศึกษาวิจยัเรืองผลกระทบของคุณภาพและแผนพฒันาของ               
มลรัฐอิลลินอยส์ ต่อทศันคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในการทาํแผนพฒันาโรงเรียนในเมืองรัฐชิคาโก  
การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ เพือศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกนัคุณภาพและแผนพฒันา
ของมลรัฐอิลลินนอยส์ต่อทศันคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในรัฐชิคาโก  เกียวกบัแผนพฒันาโรงเรียน
กระบวนการประกันคุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลลินอยส์ อยูบ่นพืนฐานของทฤษฎีการ
เปลียนแปลงองคก์รและทฤษฎีแรงจูงใจ เนืองจากทศันคติเป็นส่วนประกอบหลกัในทงัสองทฤษฎีนี  
ทศันคติของครูจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาโรงเรียน ผลการวิจยั  พบวา่ ครูมีทศันคติทีดีต่อ
กระบวนการการประกนัคุณภาพและแผนพฒันาของมลรัฐอิลลินอยส์ 

 

 



  

   เบิร์ก (Burg, )  ศึกษาวิจยัเรืองการวางแผนพฒันาโรงเรียนในมลรัฐอิลลินอยซ์         
การวจิยัครังนี  มีวตัถุประสงคเ์พือตรวจสอบประสิทธิผลของคณะกรรมการการศึกษาของรัฐใชเ้ป็น
ตวักระตุน้การพฒันากระบวนการเปลียนแปลงอย่างเป็นระบบในโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐ  
การศึกษาในครังนี  เพือตดัสินใจเกียวกบัขอบเขตทีโรงเรียนสองแห่งใชคุ้ณภาพการศึกษาเป็นเครืองมือ
ในการปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนือง ผลการวจิยัพบวา่ 1) ก่อนทีจะนาํการประกนัคุณภาพและ
แผนพฒันาโรงเรียนมาใช ้โรงเรียนทงัสองแห่งยงัไม่ไดใ้ชร้ะเบียบโครงสร้างในการปรับปรุงโรงเรียน    
2) โรงเรียนในชนบท สามารถใชก้ระบวนการประกนัคุณภาพ เพือเป็นการกระตุน้การพฒันาโครงสร้าง
การจดัระเบียบของโรงเรียน ในขณะทีโรงเรียนในเมืองไม่สามารถทาํตามกระบวนการไดส้ําเร็จ       
3) การประกนัคุณภาพมีผลดีต่อแผนการสอนในโรงเรียนทงัสองแห่ง 4) ถึงแมว้า่การประกนัคุณภาพ
จะประสบผลสาํเร็จในเรืองเกียวกบัการปรับปรุง เป็นทีถกเถียงว่าสิงแวดล้อมบางประการทาํให้
โรงเรียนสามารถคน้หาปัญหาทีแทจ้ริงได ้ 5) โครงร่างของการประกนัคุณภาพสามารถช่วยโรงเรียนใน
การพฒันาวฒันธรรมในการปรับปรุงโรงเรียนอยา่งต่อเนือง อยา่งไรก็ดี การขาดตวัแปรบางตวั เช่น 
ภาวะผูน้าํ ทรัพยากรทางการเงิน ทาํใหก้ระบวนการ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

   อิซูมิ (Izumi, 2002) ศึกษาถึงสาเหตุแห่งความสําเร็จของโรงเรียนประถม  แห่ง                 
ในแคลิฟอร์เนีย พบว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนเหล่านีจะให้ความสําคญักบัวิธีการสอน หลกัสูตร          
การพฒันาครู ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ฯลฯ ครูใหญ่มีภาวะผูน้าํสูงและมี 
วสิัยทศัน์ทีชดัเจน หลกัสูตรมีส่วนสําคญัในการกาํหนดผลการเรียนของนกัเรียน การพฒันาครูเนน้
ไปตามมาตรฐานทีรัฐกาํหนด โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของครูมากกวา่ใบวุฒิทางการสอน 
คุณภาพของครูเป็นสาเหตุสาํคญัทีทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิสูงขึน 

   คาร์เตอร์ (Carter, ) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การศึกษาวิเคราะห์สังคมในส่วนของ
สันติภาพในโรงเรียน การเรียนการสอนสังคมในโรงเรียนพฒันาการของนกัเรียน เรียนสันติภาพ
ผา่นการเรียนการสอนรวมถึงพฤติกรรม  จิตสํานึก  ทศันคติ การสอนสังคมควรถ่ายทอดวิสัยทศัน์  
เนือหาของสันติภาพ รวมถึงการทาํงานเพือให้เกิดทกัษะทางสันติภาพจึงเป็นจุดเริมของสันติภาพ
จากหลกัสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมในโรงเรียน 

   มอวาด  (Moawad, 2005) วิจยัเรือง ความรุนแรงในพืนทีชายแดนภาคใตป้ระเทศไทย: 

ความไม่รู้หนงัสือ  ความยากจน  การเมือง การลกัลอบนาํเขา้สินคา้ สิงผิดกฎหมาย และการตอ้งการ
แบ่งแยกดินแดน ไม่ใช่เรืองศาสนาและวฒันธรรม  ซึงผลการวจิยัพบวา่  การควบคุมความรุนแรงใน
พนืทีชายแดนภาคใตไ้ทย  จะตอ้งใชเ้วลาอยา่งมาก  โดยรัฐบาลควรจะปรับปรุงในเรืองคุณภาพของ
การศึกษา สุขภาพ และการจา้งงาน รัฐบาลควรทาํให้เกิดความยุติธรรม  ความเสมอภาค  และการ
รักษาเรืองสิทธิมนุษยชน  ควรมีการควบคุมการลกัลอบนาํเขา้สินคา้ สิงผดิกฎหมาย อยา่งจริงจงัและ 



  

รัฐบาลจะให้โอกาสชาวมุสลิมในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของภาครัฐชาวมุสลิมควรไดรั้บ
โอกาสเขา้เรียนใน  วิทยาลยัของศึกษาศาสนาอิสลาม และในการพิจารณาคดีของกลุ่มผูก่้อความไม่
สงบควรใชน้โยบายประนีประนอม เพือดึงกลบัมาเป็นแนวร่วม 

   โฮกแลนด์ (Hoagland, 2005) ไดว้ิจยัเรือง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารและ             
ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล รัฐอิลลินอยส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า        
การตดัสินใจของผูบ้ริหารและครู ทีมีการปฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนัทีมีความแตกต่างกนัในดา้นเพศ 
ประสบการณ์ทีดาํรงตาํแหน่ง และขนาดโรงเรียน จะมีความรับผิดชอบต่อการเลือกตดัสินใจ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ความคาดหวงัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูทีแตกต่างกนัดา้นเพศ ประสบการณ์ทีดาํรงตาํแหน่ง และขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .  

   ซินเธีย (Cynthia, 2009) แห่งมหาวิทยาลยัเทมเพิล รัฐเพนซิลเวเนีย (The Temple 

University Graduate Board) ไดท้าํการวจิยั เรือง ผูน้าํครู : การสาธิตจริยธรรมเชิงวิชาชีพ ผลการวิจยั
พบว่า ผูน้าํครูในโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ในเรืองจริยธรรมไดแ้ก่ ความยุติธรรม กิจการนกัเรียน 
คุณภาพการศึกษา ความปลอดภยั และวินยัของนกัเรียน และหากการตีความหมายของจริยธรรมต่างๆ 
เหล่านนั เกิดขอ้ขดัแยง้ขึนระหวา่งกนัและกนั พวกเขาก็จะใชจ้ริยธรรมส่วนตวั  และจริยธรรมเชิง
วชิาชีพเขา้ตดัสินส่วนในดา้นจริยธรรมส่วนบุคคล สะทอ้นให้เห็นจริยธรรมเชิงวิชาชีพของพวกเขา 
โดยจดัวางนกัเรียนไวเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งกระบวนการตดัสินใจเชิงจริยธรรมดว้ย 

   เจสสิกา้ และ แมนนิงเจอร์ (Jessica and Manninger, 2012) ไดท้าํการวิจยั เรือง ภาวะ
ผูน้าํเชิงจรรยาบรรณในความเป็นครูใหญ่ : การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการวิจยัพบวา่ เรืองศีลธรรม
จรรยาเป็นคุณลกัษณะสาํคญัของผูน้าํทางการศึกษา ทีจะตอ้งประพฤติตนเป็นคนดีมีศิลธรรม เพราะ
พวกเขาเหล่านี ตอ้งรับผิดชอบต่อความประพฤติทีดีงามของนกัเรียน จากการไดรั้บการฝึกอบรม
เพียงเล็กน้อยดา้นจริยธรรม พบว่า มีความสัมพนัธ์อย่างน้อย 5 ดา้น ระหว่างบทบาทของผูน้าํทาง
การศึกษา และแนวทางการปฏิบติัเชิงจริยธรรมทีเหมาะสม บ่งบอกวา่ เรืองจริยธรรม มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติัหนา้ทีประจาํวนัของผูบ้ริหารโรงเรียนอยา่งแน่นอน จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความสาํเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน การช่วยทาํให้ครูมีผลิตผลเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงมากยิงขึน เมือมีตวัแบบแห่งการมีคุณธรรมจริยธรรมสูง ทาํให้
สามารถกาํหนดมาตรฐานแห่งการปฏิบติัภารกิจหน้าทีการงานทีเน้นหลกัเชิงคุณธรรมไดสู้งมาก   
ซึงจะส่งผลดีโดยตรงต่อบรรดานกัเรียน ในทุกๆระดบัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมอยา่งสูงยงิในแง่ของความซือสัตย ์โปร่งใสตรวจสอบไดทุ้กเวลา 



  

   สรุป คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นเรืองของความรู้สึก เป็นเรืองของการรับรู้ของ
บุคลากรในแต่ละหน่วยงานทีไดรั้บจากการปฏิบติังาน ถา้มีความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรในแต่ละดา้น  
ก็จะบอกว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นเรืองของการ
สนองตอบความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากรในองค์กร  องค์ประกอบทีจะนาํมาเป็น
ตวัชีวดัและอธิบายคุณภาพชีวิตการทาํงานในองค์กรนนัฮิวส์และคมัมิง (Huse and Cummings,   

:  – ) ไดก้าํหนดองค์ประกอบของตวักาํหนดคุณภาพชีวิตการทาํงานประกอบดว้ย
คุณสมบติั  ดา้น คือ  ) ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) 

) การสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) ) การพฒันา
ความสามารถของบุคคล (Developing of Human Capacities) ) ความกา้วหน้าและความมนัคง      
ในงาน (Growth  and  Security)  ) บูรณาการทางสังคม (Social Integration) ) การมีธรรมนูญใน
องคก์าร (Constitutionalism)  ) การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space)  ) ความภาคภูมิใจใน
องค์การ (Organizational Pride) ซึงคุณภาพชีวิตการทาํงานนนัจะมีผลจากตวัแปรหลายดา้น เช่น 
สภาพแวดล้อมในทีทาํงาน ระบบทาํงาน คนในองค์การ รวมถึงวฒันธรรมในองค์กร ผูบ้ริหาร
สามารถทีจะเป็นผูส่้งเสริมให้คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรเกิดขึนในทางทีดีได ้โดยการสร้าง
บรรยากาศทีดีทงั  องคป์ระกอบดงักล่าวนี ใหบุ้คลากรมีความรู้สึกพอใจและมีความสุขในองคก์าร
ใหม้ากขึน คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรในหน่วยงานก็จะดีขึนดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
บทที 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) ทงัการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ดาํเนินการวิจยัโดย
ใชร้ะเบียบวธีิวจิยั ดงันี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

5. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 .  การวจัิยเชิงปริมาณ 

1.1.1 ประชากรในการวิจยัครังนี ได้แก่ ขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํนวน ,  คน (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปี  
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ  )                                                                                 

1.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ขา้ราชการครูสังกัดสํานักง าน เขตพืน ทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ   จาํนวน   คน  ผูว้ิจยัใช้วิธีการคาํนวณตามวิธีของทาโร่         
ยามาเน่  (Taro Yamame, 1967) โดยกาํหนดค่าความคลาดเคลือนจากการสุ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ  มีค่า
ความเชือมนัร้อยละ   และดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) โดย
มีวธีิ ดงันี  

1.1.2.1 นาํจาํนวนขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสงขลา ทงัหมดมาจดัแบ่งเป็นจาํนวนข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1,  และ  
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1.1.2.2 นาํจาํนวนขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสงขลาแต่ละเขตมาทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มตาม
จาํนวนสัดส่วนทีคาํนวณมาไดแ้ต่ละเขต ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1,   และ  

ข้าราชการครูในจังหวดัสงขลา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ,  112 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 1,425 103 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ,  155 

รวม 5,114 370 
 
 .  การวจัิยเชิงคุณภาพ 
  ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั  สําหรับการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ  จากวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selective)  ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured  

Interview)  โดยทาํการสัมภาษณ์  ขา้ราชการครูสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสงขลา ซึงไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ,   และ  
และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ,   และ   
รวมทงัสิน   คน  เพือศึกษาข้อมูลเกียวกับแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ซึงครอบคลุมเนือหา
จากตวัแปร  ดา้นคุณภาพชีวติการทาํงานทงั   ดา้น 

 
2. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 .  เครืองมือเชิงปริมาณ 
  การวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือ ในการเก็บขอ้มูล เพือสํารวจ
คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดั
สงขลา  โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  ตอน คือ  
  ตอนที  แบ่งเป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  ตาํแหน่ง 
รายได้ ประสบการณ์ในการทาํงาน ขนาดโรงเรียน ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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   ตอนที    เป็นแบบสอบถามเกียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ซึงครอบคลุมตวัแปรเรืองคุณภาพชีวิต
การทาํงานทงั  ด้าน คือด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทาํงานทีปลอดภยั ด้านพฒันาศกัยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมนัคงในงาน ด้านสังคมสัมพนัธ์ 
ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ  ซึงเป็น
แบบสอบถามลกัษณะคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น  ระดบั 
ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) แต่ละระดบัมีความหมาย ดงันี 

      หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั มากทีสุด                                       
      หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั มาก                                               
      หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั ปานกลาง                                      
      หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั นอ้ย                                              
      หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 .  เครืองมือเชิงคุณภาพ 
  การวิจยัเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์   ในการเก็บข้อมูลเกียวกับแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน  ผูว้จิยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview)  โดย
ทาํการสัมภาษณ์  ผูบ้ริหารสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ  และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ  รวม
ทงัสิน  คน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์  คือเครืองบนัทึกเสียงและแนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ซึงครอบคลุมเนือหาจากตวัแปร ดา้นคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานทงั  ดา้น คือดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงาน
ทีปลอดภยั ด้านพฒันาศกัยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมนัคงในงาน ด้านสังคมสัมพนัธ์ ด้าน
ธรรมนูญในองคก์าร ดา้นภาวะอิสระจากงาน และดา้นความภูมิใจในองคก์าร     
 .  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

  . .  แบบสอบถาม 
2.3.1.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก เอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  
2.3.1.2 นาํขอ้มูลทีได้จากการศึกษามาประมวล เพือกาํหนดเป็นโครงสร้าง

ของเครืองมือและขอบเขตของเนือหา 
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2.3.1.3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัและตามรายละเอียดของนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร  

2.3.1.4 นาํแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึน เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.3.1.5 เสนอผูเ้ชียวชาญ ดา้นงานวิจยัและการศึกษา  ท่าน เป็นผูต้รวจสอบ
ความเทียงตรงดา้นเนือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทีไดอ้อกแบบไว ้ในเรืองของความ
ครอบคลุมดา้นเนือหา วตัถุประสงคแ์ละแนวคิดต่างๆ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที
ใช ้จากนนัจึงนาํแบบสอบถาม มาปรับแก ้แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item 

Objective Congruence) ซึงใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาค่า IOC ทีมีค่ามากกวา่ .  ขึนไป  
   เมือหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective 

Congruence) พบวา่มีค่า IOC ระหวา่ง .67 – .  ซึงผา่นเกณฑ์ในการพิจารณาทีกาํหนดไวว้า่ตอ้งมี
ค่า IOC มากกวา่ .  ขึนไป 

2.3.1.6 ตรวจสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยันาํ
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบั ขา้ราชการครูใน จงัหวดัปัตตานี จาํนวน  คน ซึงมิใช่
กลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํขอ้มูลทีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์หาความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม
ดว้ยการคาํนวณค่าสัมประสิทธิ แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach 1984 : 126) ซึงไดค้่าเท่ากบั .  

2.3.1.7 นาํแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไ้ขให้
สมบูรณ์แลว้ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ต่อไป 

  . .  แบบสัมภาษณ์ 
2.3.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทาง

ในการสร้างเครืองมือ   
2.3.2.2 นาํขอ้มูลทีได้จากการศึกษามาประมวล เพือกาํหนดเป็นโครงสร้าง

ของเครืองมือและขอบเขตของเนือหา 
2.3.2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์

ของการวจิยัและตามรายละเอียดของนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร 

2.3.2.4 นาํแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึน เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.3.2.5 เสนอผูเ้ชียวชาญ ดา้นงานวิจยั และการศึกษา  ท่าน เป็นผูต้รวจสอบ
ความเทียงตรงดา้นเนือหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ทีไดอ้อกแบบไว ้ในเรืองของความ
ครอบคลุมดา้นเนือหา วตัถุประสงคแ์ละแนวคิดต่างๆ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที
ใช้ จากนนัจึงนาํแบบสอบถาม มาปรับแก ้แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item 

Objective Congruence) ซึงใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาค่า IOC ทีมีค่ามากกวา่ .  ขึนไป  
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   เมือหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective 

Congruence) พบวา่มีค่า IOC เท่ากบั .  ซึงผา่นเกณฑใ์นการพิจารณาทีกาํหนดไวว้า่ตอ้งมีค่า IOC 

มากกวา่ .  ขึนไป 

2.3.2.6 นาํแบบสัมภาษณ์ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไ้ขให้
สมบูรณ์แลว้ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ต่อไป 

 
. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 .  การวจัิยเชิงปริมาณ 
  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามลาํดบัขนัตอนดงันี    

1. ขอหนงัสือรับรองจากบณัฑิตวทิยาลยัเพือขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

2. แจกแบบสอบถามขา้ราชการครูในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสงขลาเขต
, และ  

3. รวบรวมแบบสอบถามทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการครูในสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาสงขลาเขต ,  และ  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยเลือก
แบบสอบถามทีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ 

4. นาํแบบสอบถามทงัหมดมาจดัระเบียบขอ้มูลและทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 .  การวจัิยเชิงคุณภาพ   
  ผูว้จิยัประสานกบัผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต ,  และ  และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต ,  และ   รวมทงัสิน  คน โดยแจง้วตัถุประสงคก์ารวิจยั   วิธีดาํเนินการวิจยั จากนนัผูว้ิจยัจึง
ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัเพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึงเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ทีสร้างขึน 

 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 .  การวจัิยเชิงปริมาณ 
  ผูว้จิยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

1. นาํแบบสอบถามทีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นในการกรอก
ขอ้มูล 

2. นาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์ทีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทงัหมด จาํนวน  ชุด 
นาํมาวเิคราะห์ประมวลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สาํหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
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 .  การวจัิยเชิงคุณภาพ 
  การวิจยัครังนี ผูว้ิจยั วิเคราะห์ข้อมูลจาก ผูบ้ริหารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ,   และ   และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ   ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 

 

. สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การอธิบายเกียวกบัขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้่าสถิติ ดงันี 

1. วเิคราะห์คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ทงั  ดา้น สถิติทีใช ้คือ ค่าเฉลีย (X̅) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

โดยนาํผลการวิเคราะห์ข้อมูลทีไดท้งัหมดมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  โดยใชก้ารแปรผลของเบสท ์
(Best , 1981: 179 -187 ) ดงันี 

  ค่าเฉลียระหวา่ง  .  - .    หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  ค่าเฉลียระหวา่ง  .  - .    หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลียระหวา่ง  .  - .    หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลียระหวา่ง  .  - .    หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลียระหวา่ง  1.00 - 1.49   หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  

2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัสงขลาจาํแนกตามเพศ  ด้วยวิธีการทดสอบค่าที  (t-test) ส่วน 
ตาํแหน่ง ประสบการณ์ในการทาํงาน  รายไดแ้ละขนาดโรงเรียน  วเิคราะห์ดว้ยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ในการเปรียบเทียบตวัแปรตงัแต่ 2 กลุ่มขึนไป กรณีพบ          
ความแตกต่าง จะทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 

 
 
   

 
 

 



 

 
บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การวจิยัเรือง  คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ซึงไดแ้ก่ ขา้ราชการครูสังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ,  และ  จาํนวน  คน  ได้รับ
แบบสอบถามคืนครบทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ  เมือไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์
และเสนอ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จาํแนกเป็น  ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา   
 ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
 ตอนที   ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีว ิตการทํางานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา   

 
ตอนท ี1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวดัสงขลา 
 สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงไดแ้ก่ขา้ราชการครูสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวดัสงขลาเขต ,  และ  รวม  คนจาํแนกตาม  เพศ  
ตาํแหน่ง รายได ้ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดโรงเรียนโดยหาค่าความถี (frequency) และ
ร้อยละ (percentage)  ดงัรายละเอียดในตารางที  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที   สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม          

สถานภาพส่วนบุคคล ข้าราชการครู 
จํานวน ร้อยละ 

เพศ หญิง 295 79.73 
 ชาย  .  
 รวม 370 100.00 
ตําแหน่ง ครู  .  
 ผูบ้ริหาร  .  
 ครูอตัราจา้ง  .  
 พนกังานราชการ  .  
 รวม 370 100.00 
รายได้ ตาํกวา่ ,  บาท 23 6.21 
 15,001 – ,  บาท 54 14.60 
 20,001 – ,  บาท 29 7.84 
 25,001 – ,  บาท 48 12.97 
 มากกวา่ ,  บาท 216 58.38 
 รวม 370 100.00 
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํกวา่  ปี 45 12.16 
  –  ปี 48 12.97 
  –  ปี 28 7.57 
 มากกวา่  ปี 249 67.30 
 รวม 370 100.00 
ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก 155 41.89 
 ขนาดกลาง 118 31.91 
 ขนาดใหญ่ 25 6.75 
 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 19.45 
 รวม 370 100.00 

 



 
 

 

 จากตารางที   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย  
กล่าวคือ เป็นเพศหญิงจาํนวน 295 คน เป็นเพศชายจาํนวน  คน  เมือพิจารณาตาํแหน่ง พบว่า 
ตาํแหน่งครู  มีจาํนวนมากทีสุด  คน รองลงมา  คือ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร จาํนวน   คน ตาํแหน่ง
ครูอตัราจา้ง จาํนวน  คน และตาํแหน่งพนกังานราชการจาํนวน  คน เมือพิจารณารายได ้ รายได้
มากกว่า ,  บาท มีจาํนวนมากทีสุด   คน  รองลงมาคือ รายได้ , – ,  บาท  
จาํนวน   คน  รายได้ ,  – ,  บาท  จาํนวน  คน  รายได้ ,  – ,  บาท  
จาํนวน  และรายได้  ตาํกว่า ,  บาท  จาํนวน  คน  เมือพิจารณาประสบการณ์ในการ
ทาํงานประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า  ปี  มีจ ํานวนมากทีสุด  คน รองลงมาคือ 
ประสบการณ์ในการทาํงาน  – ปี  จาํนวน  คน  ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี 
จาํนวน  คน และประสบการณ์ในการทาํงาน  –  ปี จาํนวน  คน และเมือพิจารณาขนาด
โรงเรียน  โรงเรียนขนาดเล็ก  มีจาํนวนมากทีสุด    คน รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง
จาํนวน  คนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน  คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจาํนวนน้อย
ทีสุด   คน   
 การวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัเขตพืนทีการศึกษา
จงัหวดัสงขลา  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์จากค่าเฉลีย (X̅)  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของ
คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูทงัในภาพรวม และจาํแนกเป็นรายดา้น ดงันี 
 
ตารางที  ค่าเฉลีย (X ̅)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  
( n = 370 ) 

คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู X ̅ S.D. แปลความ อนัดับที 
. ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน 3.64 .70 มาก  
. ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั .  .  มาก  
. ดา้นพฒันาศกัยภาพ .  .  มาก  
. ดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงาน 3.93 .63 มาก  
. ดา้นสังคมสัมพนัธ์ 3.96 .63 มาก  
. ดา้นธรรมนูญในองคก์าร 4.02 .58 มาก  
. ดา้นภาวะอิสระจากงาน 3.80 .69 มาก  
. ดา้นความภูมิใจในองคก์าร .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  



 
 

 

 จากตารางที  พบวา่ คุณคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.91, S.D. = .50) เมือพิจารณา
แยกตามดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย 
ดงันี  ด้านความภูมิใจในองค์การ (X̅ = 4.18, S.D. = .56) ด้านธรรมนูญในองคก์าร (X̅ = 4.02, 
S.D. = .58)  ดา้นสังคมสัมพนัธ์  (X̅ = 3.96, S.D.= .63)  ดา้นความก้าวหน้าและมันคงในงาน       
(X̅ = 3.93, S.D. = .63)  ดา้นพฒันาศกัยภาพ (X̅ = 3.91, S.D. = .61) ดา้นภาวะอิสระจากงาน          
(X̅ = 3.80, S.D. = .69)  ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั (X̅ = 3.79, S.D. = .59) 
และดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน (X̅ = 3.64, S.D. = .70)   
 
ตารางที  ค่าเฉลีย  (X ̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ดา้นรายได้
และประโยชน์ตอบแทน 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู 

ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน X ̅ S.D. แปล
ความ อนัดับที 

. ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเพียงพอต่อความตอ้งการ   
ขนัพืนฐานในการดาํรงชีวติ .  .  

ปาน
กลาง  

. ค่าตอบแทนทีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  
ปริมาณงานทีไดรั้บมอบหมาย และประสบการณ์ .  .  มาก  

. ท่านไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนทีเป็นธรรมเมือ
เปรียบเทียบกบัเพือนร่วมงานทีปฏิบติังานในลกัษณะและ
ปริมาณทีใกลเ้คียงกนั .  .  มาก  
. ท่านไดรั้บความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน                         
ค่ารักษาพยาบาล .  .  มาก  

. มีแหล่งทางการเงิน  เพือขอความช่วยเหลือ เมือท่านเกิด
ปัญหา .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  
 
 



 
 

 

 จากตารางที  พบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(X̅ = 3.64, S.D. = .70)  เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่  ขอ้ท่านไดรั้บความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน    
ค่ารักษาพยาบาล (X̅ = 3.98, S.D. = .86)  มีค่าเฉลียมากทีสุดรองลงมา คือ ข้อค่าตอบแทนทีไดรั้บ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ปริมาณงานทีได้รับมอบหมาย และประสบการณ์  (X̅ = 3.62,  
S.D. = .88)   
 
ตารางที  ค่าเฉลีย (X̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของ

ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ดา้นการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู 

ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทปีลอดภัย X ̅ S.D. แปล
ความ อนัดับที 

. มีวสัดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตาํรา เอกสารต่างๆ          
ทีทนัสมยั เพียงพอต่อการจดัทาํสือการสอน 3.49 .84 

ปาน
กลาง  

. สถานทีทาํงาน ทาํใหท้่านมีสภาพแวดลอ้มทีดีและ      
ถูกสุขลกัษณะ .  .  มาก  

. ท่านรู้สึกปลอดภยัระหวา่งการเดินทางไป-กลบัและ
ปฏิบติังานในโรงเรียน .  .  มาก  
. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมือออกปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน .  .  มาก  
. สถานทีทาํงานมีมาตรการรักษาความปลอดภยัภายใน
เป็นอยา่งดี .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  
  

 ตารางที 7 พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ดา้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทีปลอดภยัโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.79, S.D. = . ) เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่านรู้สึกปลอดภยัเมือออก
ปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน (X̅ = 3.93, S.D. = . )  มีค่าเฉลียมากทีสุด  รองลงมา คือ ขอ้สถานที
ทาํงานทาํให้ท่านมีสภาพแวดลอ้มทีดีและถูกสุขลกัษณะ (X̅ = 3.90, S.D. = . ) และขอ้ท่านรู้สึก
ปลอดภยัระหวา่งการเดินทางไป-กลบัและปฏิบติังานในโรงเรียน (X̅ = 3.90, S.D. = . ) 



 
 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย  (X ̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ดา้นพฒันา
ศกัยภาพ 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู 

ด้านพฒันาศักยภาพ X ̅ S.D. แปล
ความ อนัดับที 

. งานทีท่านปฏิบติัเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามรู้ความสามารถ
อยา่งเตม็ที .  .  มาก  

. มีการสนบัสนุนใหศึ้กษาดูงาน  อบรม  สัมมนา ในส่วน
ทีเกียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเนือง .  .  มาก  

. มีการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อเพือปรับวุฒิหรือเพิมพูน
ความรู้ .  .  มาก  

. ท่านมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาการทาํงานในโรงเรียน .  .  มาก  

. การไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานทีทา้ทาย
ความสามารถและเหมาะสมกบัศกัยภาพ .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  
 
 ตารางที 8 พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ด้านพฒันาศกัยภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.91,    
S.D. = . ) เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้งานทีท่านปฏิบติัเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถ
อยา่งเต็มที (X̅ = 4.10, S.D. = . ) มีค่าเฉลียมากทีสุด  รองลงมา  คือ  ขอ้มีการสนบัสนุนให้ศึกษา        
ดูงาน  อบรม  สัมมนา  ในส่วนทีเกียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเนือง (X̅ = 3.94, S.D. = . )  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย  (X ̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ข้าราชการครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ดา้น
ความกา้วหนา้และมนัคงในงาน 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู 
ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน X ̅ S.D. แปล

ความ อนัดับที 

. หน่วยงานมีกรอบตาํแหน่งพร้อมทีจะใหท้่านกา้วขึนไป
ตามลาํดบั .  .  มาก  
. ท่านรู้สึกวา่  งานทีทาํช่วยทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีขึน .  .  มาก  
. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในการทาํผลงานเพือกา้วไปสู่
ตาํแหน่งหนา้ทีทีสูงขึน .  .  มาก  
. ท่านรู้สึกมีความมนัคงในอาชีพทีปฏิบติังานอยู ่ .  .  มาก  
. ท่านไดรั้บการพิจารณาเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง 
เหมาะสมกบัผลงาน .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  
 
 ตารางที 9 พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X̅ = 3.93, S.D. = . ) เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่  ขอ้ท่านรู้สึกมีความมนัคงในอาชีพทีปฏิบติังาน
อยู ่   (X̅ = 4.25, S.D. = . ) มีค่าเฉลียมากทีสุด  รองลงมา  คือ  ขอ้ท่านรู้สึกวา่งานทีทาํช่วยทาํให้
คุณภาพชีวติดีขึน (X̅ = 4.04, S.D. = . ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย  (X̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ดา้นสังคม
สัมพนัธ์ 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู 

ด้านสังคมสัมพนัธ์ X ̅ S.D. แปล
ความ อนัดับที 

. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกบัประชาชนในชุมชน
ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนเป็นประจาํ .  .  มาก  

. ท่านสามารถปฏิบติังานจนเป็นทียอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้ง .  .  มาก  
. ท่านมีความสัมพนัธ์และมีความเขา้ใจอนัดีกบัผูป้กครอง  
ชุมชน  และผูน้าํทอ้งถิน .  .  มาก  
. ท่านไดรั้บความร่วมมือและความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกบัชุมชน .  .  มาก  
. โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนปฏิบติังานของโรงเรียน .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  
 
 ตารางที 10 พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ด้านสังคมสัมพนัธ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.96,         
S.D. = . )  เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่านมีความสัมพนัธ์และมีความเขา้ใจอนัดีกบัผูป้กครอง  
ชุมชน และผูน้าํทอ้งถิน (X̅ = 4.02, S.D. = . ) และขอ้โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนปฏิบติังานของโรงเรียน (X̅ = 4.02 , S.D. = . )  มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา 
คือ   ข้อท่านได ้ร ับความร่วมมือและความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับชุมชน               
(X̅ = 3.98,  S.D. = . ) 
 
 
 



 
 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย  (X̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ข้าราชการครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ดา้น
ธรรมนูญในองคก์าร 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู 

ด้านธรรมนูญในองค์การ X ̅ S.D. แปล
ความ อนัดับที 

. ท่านปฏิบติังานไดต้ามระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบั
ทางราชการ .  .  มาก  

. ท่านไดรั้บการปฏิบติัจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเท่าเทียมกนั .  .  มาก  

. ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน  ตรงตามความสามารถ     
ของท่าน .  .  มาก  

. ท่านปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีความเสมอภาคในการ
มอบหมายงาน .  .  มาก  
. ท่านปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีการรับฟังความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะของท่าน .  .  มาก  

รวม .  .58 มาก  
 

 ตารางที 11 พบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสาํนักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ดา้นธรรมนูญในองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 4.02, 
S.D. =. ) เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่านปฏิบติังานไดต้ามระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบัทาง
ราชการ (X ̅ = 4.39, S.D. =. )  มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา คือ ขอ้ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน  
ตรงตามความสามารถของท่าน (X̅ = 4.01, S.D. = . ) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย (X ̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ดา้นภาวะ
อิสระจากงาน 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู 

ด้านภาวะอสิระจากงาน X ̅ S.D. แปล
ความ อนัดับที 

. ท่านมีเวลาไดพ้กัผอ่นและดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสม .  .  มาก  

. ท่านมีเวลาวา่งอยูก่บัครอบครัวอยา่งเพียงพอ .  .  มาก  

. ท่านสามารถปฏิบติังานไดเ้สร็จทนัตามเวลาทีกาํหนด .  .  มาก  

. ท่านพอใจในความสมดุลของเวลางานและเวลาทีได้
พกัผอ่นจากการทาํงาน .  .  มาก  

. ท่านมีความสุขกบัการใชชี้วติส่วนตวัและชีวติการ
ทาํงาน .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  
 

 จากตารางที 12 พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ด้านภาวะอิสระจากงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก         
(X̅ = 3.80, S.D. = . )  เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่านสามารถปฏิบติังานได้เสร็จทนัตาม
เวลาทีกาํหนด  (X̅ = 4.00, S.D. = . ) และขอ้ท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทาํงาน (X̅ = 4.00, S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด  รองลงมา  คือ ขอ้ท่านพอใจในความ
สมดุลของเวลางานและเวลาทีไดพ้กัผอ่นจากการทาํงาน (X̅ = 3.75, S.D. = . ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย (X ̅) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ดา้นความ
ภูมิใจในองคก์าร 

( n = 370) 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครู  

ด้านความภูมิใจในองค์การ X ̅ S.D. แปล
ความ อนัดับที 

. งานของท่านมีส่วนช่วยใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอื้น .  .  มาก  

. การปฏิบติังานของท่านเป็นทียอมรับของบุคคลใน
โรงเรียน .  .  มาก  
. การเป็นบุคลากรของโรงเรียนแห่งนีทาํใหท้่านรู้สึกภูมิใจ 
และมีเกียรติ .  .  มาก  
.โรงเรียนของท่านมีชือเสียง  เป็นทีรู้จกัและยอมรับจาก
บุคคลภายนอก .  .  มาก  
. การปฏิบติังานในโรงเรียนแห่งนี  ทาํใหท้่านรู้สึกประสบ
ความสาํเร็จในชีวติ .  .  มาก  

รวม .  .  มาก  
 
 จากตารางที  พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ดา้นความภูมิใจในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก              
(X̅ = . , S.D. = . )  เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้งานของท่านมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอื้น (X̅ = . , S.D. = . )  มีค่าเฉลียมากทีสุด  รองลงมา  คือ  ขอ้การเป็นบุคลากรของ
โรงเรียนแห่งนีทาํใหท้่านรู้สึกภูมิใจ และมีเกียรติ (X̅ = . , S.D. = . ) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตอนท ี  ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพนืที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา 
 
ตารางที   ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ 
คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการ

ครู เพศ n X ̅ S.D. แปลความ t p 

. ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน 
ชาย  .  .  มาก . * .  
หญิง  .  .  มาก   

. ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานทีปลอดภยั 

ชาย  .  .  มาก .  .  
หญิง  .  .  มาก   

. ดา้นพฒันาศกัยภาพ 
ชาย  .  .  มาก .  .  
หญิง  .  .  มาก   

. ดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงาน 
ชาย  .  .  มาก .  .  
หญิง  .  .  มาก   

5. ดา้นสงัคมสมัพนัธ์ 
ชาย  .  .  มาก . * .  
หญิง  .  .  มาก   

6. ดา้นธรรมนูญในองคก์าร 
ชาย  .  .  มาก . * .  
หญิง  .  .  มาก   

7. ดา้นภาวะอิสระจากงาน 
ชาย  .  .  มาก . * .  
หญิง  .  .  มาก   

. ดา้นความภูมิใจในองคก์าร 
ชาย  .  .  มาก .  .  
หญิง  .  .  มาก   

รวมคุณภาพชีวติการทาํงานทงั  ด้าน 
ชาย  .  .  มาก . * .  
หญิง  .  .  มาก   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 
 
 จากตารางที  พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ  ทงัเพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นรายไดแ้ละ



 
 

 

ประโยชน์ตอบแทน  ดา้นสังคมสัมพนัธ์  ดา้นธรรมนูญในองคก์าร  และดา้นภาวะอิสระจากงานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   ส่วนดา้นอืนนอกนนัแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .  
 
ตารางที   ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามตาํแหน่ง 
คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้าราชการครู 

ตําแหน่ง 
 n X ̅ S.D. แปล

ความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

. ดา้นรายได ้ ผูบ้ริหาร 17 .  .  มาก . * .  ผูบ้ริหาร>ครู ( .00), 
และ ครู 340 3.63 .68 มาก   ผูบ้ริหาร>พนกังานราช 

ประโยชน์ พนกังานราชการ 6 .  .  ปานกลาง   การ(.01), 
ตอบแทน ครูอตัราจา้ง 7 .  .  ปานกลาง   ผูบ้ริหาร>ครูอตัราจา้ง 
        (.00) 

. ดา้นการ ผูบ้ริหาร 17 .  .  มาก .  .   
สร้างสภาพ ครู 340 .  .  มาก    
แวดลอ้มที พนกังานราชการ 6 .  .  ปานกลาง    
ปลอดภยั ครูอตัราจา้ง 7 .  .  มาก    

. ดา้นพฒันา ผูบ้ริหาร 17 .  .  มาก . * .  ผูบ้ริหาร>ครู (.04), 
ศกัยภาพ ครู 340 .  .  มาก   ผูบ้ริหาร>พนกังานราช 
 พนกังานราชการ 6 .  .  มาก   การ(.03) 
 ครูอตัราจา้ง 7 .  .  มาก    

. ดา้นความ ผูบ้ริหาร 17 .  .  มาก . * .  ผูบ้ริหาร>ครูอตัราจา้ง 
กา้วหนา้และ ครู 340 .  .  มาก   (.00) 
มนัคง พนกังานราชการ 6 .  .  มาก    
 ครูอตัราจา้ง 7 .  .  ปานกลาง    

. ดา้นสังคม ผูบ้ริหาร 17 .  .  มาก . * .  ผูบ้ริหาร>พนกังานราช 
สัมพนัธ์ ครู 340 .  .  มาก   การ(.02) 
 พนกังานราชการ 6 .  .  ปานกลาง    
 ครูอตัราจา้ง 7 .  .  มาก    

. ดา้นธรรม ผูบ้ริหาร 17 .  .  มาก .  .   
นูญในองค ์ ครู 340 .  .  มาก    
การ พนกังานราชการ 6 .  .  มาก    
 ครูอตัราจา้ง 7 .  .  มาก    

 



 
 

 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามตาํแหน่ง (ต่อ) 

คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้าราชการครู 

ตําแหน่ง 
 n X ̅ S.D. แปล

ความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

. ดา้นภาวะ ผูบ้ริหาร 17 4.05 .51 มาก .  .   
อิสระจากงาน ครู 340 .  .  มาก    
 พนกังานราชการ 6 .  .  มาก    
 ครูอตัราจา้ง 7 .  .  มาก    

. ดา้นความ ผูบ้ริหาร 17 .  .  มาก .  .   
ภูมิใจในองค ์ ครู 340 .  .  มาก    
การ พนกังานราชการ 6 .  .  มาก    
 ครูอตัราจา้ง 7 .  .  มาก    
รวมคุณภาพ ผู้บริหาร 17 .  .  มาก . * .  ผู้บริหาร>ครู (.00), 
ชีวิตการทํา ครู 340 .  .  มาก   ผู้บริหาร>พนักงานราช 
งาน ทงั  พนักงานราชการ 6 .  .  มาก   การ(.01) 
ด้าน ครูอตัราจ้าง 7 .  .  มาก    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 
 
 จากตารางที  พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาจาํแนกตาม ตาํแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ผลการทดสอบรายคู่  คือ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มากกว่า ตาํแหน่งครู       
(. ), ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มากกวา่ ตาํแหน่งพนกังานราชการ(. ) 
 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  
คือ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน  ผลการทดสอบรายคู่ คือ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มากกว่า 
ตาํแหน่งครู(. ), ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มากกว่า ตาํแหน่งพนกังานราชการ (. ), ตาํแหน่งผูบ้ริหาร 
มากกว่า  ตาํแหน่งครูอตัราจา้ง (. )  ด้านการพฒันาศกัยภาพ ผลการทดสอบรายคู่ คือ ตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร มากกว่า ตาํแหน่งครู (. ), ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มากกว่า ตาํแหน่งพนกังานราชการ (. ) 
ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน  ผลการทดสอบรายคู่ คือ   ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มากกว่า 
ตาํแหน่งครูอตัราจ้าง (. ) และด้านสังคมสัมพนัธ์ผลการทดสอบรายคู่ คือ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร 
มากกวา่ ตาํแหน่งพนกังานราชการ (. ) ส่วนดา้นอืนนอกนนัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .  
 



 
 

 

ตารางที   ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามรายได ้

คุณภาพชีวติการ
ทํางานของ
ข้าราชการครู 

รายได้ n X ̅ S.D. แปลความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

.ดา้นรายไดแ้ละ ตาํกวา่ ,  บาท 23 3.21 .76 ปานกลาง . * .  , - ,  บาท>ตาํกวา่ 
ประโยชน์ตอบ 15, - ,  บาท 54 .  .  ปานกลาง   ,  บาท(.03), 
แทน , - ,  บาท 29 .  .  มาก   มากกวา่ ,  บาท>ตาํกวา่ 
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก   ,  บาท(.04) 
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    

.ดา้นการสร้าง ตาํกวา่ ,  บาท 23 .  .  มาก .  .   
สภาพแวดลอ้ม 15, - ,  บาท 54 .  .  มาก    
การทาํงานที , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
ปลอดภยั , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    

.ดา้นพฒันา ตาํกวา่ ,  บาท 23 3.80 .40 มาก .  .   
ศกัยภาพ 15, - ,  บาท 54 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    

.ดา้นความกา้ว ตาํกวา่ ,  บาท 23 .  .  มาก . * .  , - ,  บาท>ตาํกวา่ 
หนา้และมนัคง 15, - ,  บาท 54 .  .  มาก   ,  บาท(.02) 
ในงาน , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    
5.ดา้นสงัคม ตาํกวา่ ,  บาท 23 .  .  มาก .  .   
สมัพนัธ์ 15, - ,  บาท 54 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    
6.ดา้นธรรมนูญ ตาํกวา่ ,  บาท 23 3.88 .47 มาก .  .   
ในองคก์าร 15, - ,  บาท 54 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    

 
 



 
 

 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามรายได ้(ต่อ) 

คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้าราชการครู 

รายได้ n X ̅ S.D. แปล
ความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

7.ดา้นภาวะอิสระ ตาํกวา่ ,  บาท 23 .  .  มาก .  .   
จากงาน 15, - ,  บาท 54 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    
8.ดา้นความ
ภูมิใจใน 

ตาํกวา่ ,  บาท 23 .  .  มาก .  .   

องคก์าร 15, - ,  บาท 54 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกวา่ ,  บาท 216 .  .  มาก    
รวมคุณภาพชีวติ ตํากว่า ,  บาท 23 .  .  มาก .  .   
การทาํงานทงั  15, - ,  บาท 54 .  .  มาก    
ดา้น , - ,  บาท 29 .  .  มาก    
 , - ,  บาท 48 .  .  มาก    
 มากกว่า ,  บาท 216 .  .  มาก    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 
 
 จากตารางที  พบวา่  คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามรายได ้โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.  คือ ด้านรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน  ผลการทดสอบรายคู่ คือ รายได้ , - ,  บาท 
มากกว่า รายได้ตาํกว่า ,   บาท (. ), รายได้มากกว่า ,  บาท มากกว่า รายได้ตาํกว่า 

,  บาท (. ) และด้านความก้าวหน้าและมนัคงในงาน  ผลการทดสอบรายคู่  คือ รายได้
, - ,  บาท มากกว่า รายได้ตาํกว่า ,   บาท (. )  ส่วนด้านอืนนอกนนัแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 



 
 

 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้าราชการครู 

ประสบการณ์
ในการทํางาน n X ̅ S.D. แปลความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

.ดา้นรายได ้ ตาํกวา่   ปี  3.47 .80 ปานกลาง .  .   
และประโยชน์ - ปี  .  .  มาก    
ตอบแทน - ปี  .  .  ปานกลาง    
 มากกวา่  ปี  .  .  มาก    

.ดา้นการสร้าง ตาํกวา่   ปี  .  .  มาก 4.13* .00 -  ปี>มากกวา่  ปี 
สภาพแวดลอ้ม - ปี  .  .  มาก   (.01) 
การทาํงานที - ปี  .  .  มาก    
ปลอดภยั มากกวา่  ปี  .  .  มาก    

.ดา้นพฒันา ตาํกวา่   ปี  3.88 .59 มาก .  .   
ศกัยภาพ - ปี  4.07 .68 มาก    
 - ปี  4.08 .63 มาก    
 มากกวา่  ปี  .  .  มาก    

.ดา้นความกา้ว ตาํกวา่   ปี  .  .  มาก .  .   
หนา้และมนัคง - ปี  .  .  มาก    
ในงาน - ปี  .  .  มาก    
 มากกวา่  ปี  .  .  มาก    

.ดา้นสังคม ตาํกวา่   ปี  .  .  มาก .  .   
สัมพนัธ์ - ปี  .  .  มาก    
 - ปี  .  .  มาก    
 มากกวา่  ปี  .  .  มาก    

.ดา้นธรรมนูญ ตาํกวา่   ปี  .  .  มาก .  .   
ในองคก์าร - ปี  .  .  มาก    
 - ปี  .  .  มาก    
 มากกวา่  ปี  .  .  มาก    

.ดา้นภาวะ ตาํกวา่   ปี  3.93 .59 มาก . * .  -  ปี>มากกวา่  ปี 
อิสระจากงาน - ปี  4.10 .80 มาก   (.00) 
 - ปี  3.76 .70 มาก    
 มากกวา่  ปี  3.73 .66 มาก    

 
 



 
 

 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของ
ข้าราชการครู 

ประสบการณ์
ในการทํางาน n X ̅ S.D. แปลความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

.ดา้นความภูมิ ตาํกวา่   ปี  4.17 .60 มาก .  .   
ใจในองคก์าร - ปี  4.35 .57 มาก    
 - ปี  4.19 .69 มาก    
 มากกวา่  ปี  4.15 .53 มาก    
รวมคุณภาพ ตํากว่า   ปี  3.87 .53 มาก .  .   
การทํางาน ทงั - ปี  4.09 .59 มาก    

 ด้าน - ปี  3.96 .52 มาก    
 มากกว่า  ปี  3.87 .46 มาก    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 
 
 จากตารางที  พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  
คือ  ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั  ผลการทดสอบรายคู่  คือ ประสบการณ์ใน
การทาํงาน -  ปี  มากกวา่  ประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า  ปี (. ) และดา้นภาวะอิสระ
จากงาน  ผลการทดสอบรายคู่  คือ  ประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี  มากกวา่ ประสบการณ์ใน
การทาํงานมากกว่า  ปี (. )  ส่วนด้านอืนนอกนันแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที  
ระดบั .  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ตารางที   ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามขนาดโรงเรียน 

คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้าราชการครู 

ขนาดโรงเรียน n X ̅ S.D. แปลความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

.ดา้นรายได ้ ขนาดเลก็ 155 3.66 .65 มาก .  .   
และ ขนาดกลาง 118 3.74 .76 มาก    

ประโยชน์ ขนาดใหญ่ 25 3.47 .73 ปานกลาง    
ตอบแทน ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.51 .65 มาก    

.ดา้นการ ขนาดเลก็ 155 3.75 .56 มาก . * .  ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่(. ), 
สร้างสภาพ ขนาดกลาง 118 3.81 .56 มาก   ขนาดกลาง>ขนาดใหญ่( ), 
แวดลอ้มการ ขนาดใหญ่ 25 3.50 .90 มาก   ขนาดใหญ่พิเศษ>ขนาดเลก็ 
ทาํงานที ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.96 .56 มาก   (. ),ขนาดใหญ่พิเศษ> 
ปลอดภยั        ขนาดใหญ่ (. ) 

.ดา้นพฒันา ขนาดเลก็ 155 4.01 .57 มาก . * .  ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่(. ), 
ศกัยภาพ ขนาดกลาง 118 3.91 .67 มาก   ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่พิเศษ 
 ขนาดใหญ่ 25 3.75 .68 มาก   (.00) 
 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.78 .55 มาก    
4.ดา้นความ ขนาดเลก็ 155 4.04 .60 มาก . * .  ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่พิเศษ 
กา้วหนา้ ขนาดกลาง 118 3.91 .66 มาก   (.04) 
และมนัคงใน ขนาดใหญ่ 25 3.81 .64 มาก    
งาน ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.78 .60 มาก    

.ดา้นสังคม ขนาดเลก็ 155 4.11 .57 มาก 6.38* .00 ขนาดเลก็>ขนาดกลาง(. ),    
สัมพนัธ์ ขนาดกลาง 118 3.93 .62 มาก   ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่พิเศษ 
 ขนาดใหญ่ 25 3.91 .65 มาก   (.00) 
 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.73 .68 มาก    

.ดา้นธรรม ขนาดเลก็ 155 4.12 .54 มาก 3.13* .02 ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่(. ), 
นูญในองค ์ ขนาดกลาง 118 3.99 .66 มาก   ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่พิเศษ 
การ ขนาดใหญ่ 25 3.85 .62 มาก   (.01) 
 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.90 .50 มาก    

 
 



 
 

 

ตารางที  ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามขนาดโรงเรียน (ต่อ) 

คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้าราชการครู 

ขนาดโรงเรียน n X ̅ S.D. แปลความ F p ผลการทดสอบรายคู่ 

.ดา้นภาวะ ขนาดเลก็ 155 3.89 .62 มาก 4.34* .00 ขนาดเลก็>ขนาดใหญ่พิเศษ 
อิสระจาก ขนาดกลาง 118 3.87 .70 มาก   (.00), 
งาน ขนาดใหญ่ 25 3.67 .80 มาก   ขนาดกลาง>ขนาดใหญ่พิเศษ 
 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.57 .70 มาก   (.00) 

.ดา้นความ ขนาดเลก็ 155 4.19 .56 มาก 0.77 .51  
ภูมิใจในองค ์ ขนาดกลาง 118 4.14 .60 มาก    
การ ขนาดใหญ่ 25 4.08 .55 มาก    
 ขนาดใหญ่พิเศษ 72 4.25 .48 มาก    
รวมคุณภาพ ขนาดเลก็ 155 3.97 .45 มาก 2.55 .05  
ชีวิตการทํา ขนาดกลาง 118 3.91 .53 มาก    
งาน ทงั   ขนาดใหญ่ 25 3.75 .56 มาก    
ด้าน ขนาดใหญ่พเิศษ 72 3.81 .48 มาก    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 
 
 จากตารางที  พบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   
 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .
คือ  ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั   ผลการทดสอบรายคู่  คือ  โรงเรียนขนาด
เล็ก  มากกวา่  โรงเรียนขนาดใหญ่ (. ), โรงเรียนขนาดกลาง  มากกวา่ โรงเรียนขนาดใหญ่ (. ), 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มากกว่า  โรงเรียนขนาดเล็ก (. ), โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มากกว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่ (. )  ดา้นพฒันาศกัยภาพผลการทดสอบรายคู่  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก มากกวา่ 
โรงเรียนขนาดใหญ่  ( . ) , โรงเรียนขนาดเล็ก   มากกว่า  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ( . )                
ด้านความก้าวหน้าและมนัคงในงาน  ผลการทดสอบรายคู่  คือ โรงเรียนขนาดเล็ก   มากกว่า  
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (. )  ดา้นสังคมสัมพนัธ์  ผลการทดสอบรายคู่  คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
มากกว่า โรงเรียนขนาดกลาง (. ), โรงเรียนขนาดเล็ก  มากกว่า  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (. )  
ด้านความภูมิใจในองค์การ   ผลการทดสอบรายคู่  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก มากกว่า โรงเรียน      
ขนาดใหญ่ (. ),โรงเรียนขนาดเล็ก  มากกวา่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (. ) และดา้นภาวะอิสระ



 
 

 

จากงาน  ผลการทดสอบรายคู่  คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มากกว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (. ), 
โรงเรียนขนาดกลาง มากกวา่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (. ) ส่วนดา้นอืนนอกนนัแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
ตอนที  ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัด
สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาจังหวดัสงขลา 
 การศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาในครังนี  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์  ผูบ้ริหารสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ,  และ  และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ,  และ   ซึงผลการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลามีดงันี 

1.  แนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านรายได้และ
ประโยชน์ตอบแทน 

  การศึกษาแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นรายได้
และประโยชน์ตอบแทน  พบวา่ขา้ราชการครูในสังกัดเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวดั
สงขลาอาจไดรั้บสวสัดิการหรือค่าตอบแทนทีไม่เท่าเทียมกนั  อนัเนืองจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพืนที  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ  อาํเภอในจงัหวดัสงขลา  ทาํให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของข้าราชการครูในพืนทีเป็นอยา่งมาก ทาํใหข้า้ราชการครูทีปฏิบติัหนา้ทีในเขต
พนืทีสังกดัสาํนกังานการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต   ไดรั้บสวสัดิการเพิมจากขา้ราชการครูที
สังกดัเขตพืนทีการศึกษาเขตอืนๆ  อาทิเช่น ได้รับเงินค่าเสียงภยั ,  ต่อเดือน เงินเพิมพิเศษ
สาํหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ประกนัชีวติและทรัพยสิ์น ,  บาทต่อคน  เป็นตน้  การทีครูสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างเต็มศกัยภาพและมีคุณภาพเพือบรรลุเป้าหมายนนั ครูจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บขวญั
และกาํลงัใจทีดี เนืองจากขวญัและกาํลงัใจเป็นสิงจูงใจอย่างหนึงทีทาํให้บุคลากรมีพลงัและความ
ตอ้งการทีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้  ส่วนสวสัดิการดา้นอืนทีครูตอ้งการการส่งเสริม  
ไดแ้ก่  การส่งเสริมให้ขา้ราชการครูเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู   เนืองจากช่วยให้ครูเก็บ
ออมรายไดข้องตนไวอ้ยา่งมนัคง  นอกจากนีขา้ราชการครูยงัตอ้งการสวสัดิการหรือการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว เช่น  การให้กูสิ้นเชือ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซือ ซึงทรัพยสิ์นแก่
สมาชิก  เป็นตน้ 

   



 
 

 

  เมือพิจารณาการส่งเสริมและการพฒันาด้านวิชาการนนัพบวา่ ผูบ้ริหารสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ,  และ   มีการส่งเสริมให้ขา้ราชการครูสร้าง
ผลงานทางวิชาการ  ตลอดจนการสร้างสรรค์ด้านต่างๆ  เกียวกบัสือการสอนหรือวิธีการสอน  
รวมถึง  การส่งเสริมใหมี้รางวลัตอบแทนแก่ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการตามโอกาสและวาระที
สมควร  ดงัคาํกล่าวของผูบ้ริหาร 2 ท่านต่อไปนี 

  “ขา้ราชการครูทีปฏิบติัหน้าทีในเขตพืนทีสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต  ไดรั้บ สวสัดิการเพิม อาทิ  เงินค่าเสียงภยั ,  ต่อเดือน เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ      
(พ.ส.ร.) ประกนัชีวติและทรัพยสิ์น ,  บาทต่อคน เป็นตน้” (ผูบ้ริหารท่านที , ) 

  “ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู รวมทงัส่งเสริมให้
ขา้ราชการครูมีนิสัยประหยดัและอดออม ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กบัการดาํเนิน
ชีวติประจาํวนั”  (ผูบ้ริหารท่านที , ) 

2.  แนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทาํงานทปีลอดภัย 

  การศึกษาแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสํารวจความตอ้งการของครูใน
ดา้นต่างๆ  เช่น  วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตาํรา  เอกสารต่างๆ  เพือจดัหาสือการเรียนการสอนให้
ทนัสมยั  เพียงพอและสอดคล้องกบัภาระงาน  อีกทงัควรปลูกฝังสํานึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั 
เพือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า  ในส่วนของการพฒันาสิงแวดลอ้มนนัควร
พฒันาสิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้อือต่อการปฏิบติัการสอน  รวมถึงให้มีความปลอดภยัโดยการ
จดัเจา้หน้าทีรักษาความปลอดภยัโรงเรียนละ  คน  อีกทงัการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีก ับผูน้าํ
ชุมชนและประชาชน ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนและชุมชน    

  นอกจากนีควรเปิดโอกาสใหข้า้ราชการครูยา้ยกลบัมาปฏิบติังานในภูมิลาํเนา ดว้ยเชือ
วา่หากครูเป็นคนในพืนทียอ่มมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนเป็นอยา่งดี  ตลอดจนมีจิตสํานึกรักบา้นเกิด  
อนัจะก่อให้เกิดความมุ่งมนัในการพฒันาการเรียนการสอน  อีกทงัยงัลดความหวาดระแวงทีมีต่อ
ชุมชนไดอี้กทางหนึง   อีกทงัควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูทีปฏิบัติหน้าทีในเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต  ซึงถือเป็นเขตพืนทีเสียงภยั  มีการปฏิบติังานอยา่งประสานกบัหน่วยงาน
ความมนัคงในพนืที   เพือใหชุ้ดคุม้กนันกัเรียนและครู  ตาํรวจ  ทหาร  อาสารักษาดินแดน (อ.ส.) ที
หมุนเวยีนผลดัเปลียนกนัมาคุม้กนัความปลอดภยัให้ครูไดอ้ยา่งทวัถึง ในส่วนของการดูแลตนเอง
ของครูนนั  พบวา่มีการฝึกอบรมการใชอ้าวุธปืนเพือให้ครูสามารถดูแลตวัเองได้ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน  ดงัคาํกล่าวของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีวา่ 



 
 

 

  “ขา้ราชการครูทีปฏิบติัหนา้ทีในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในเขต
พืนทีเสียงภยัมีการปฏิบติัร่วมกับหน่วยงานความมันคงในพืนทีมีชุดคุม้กนันกัเรียนและครูจาก
ตาํรวจทหารอาสารักษาดินแดน (อ.ส.) ทีหมุนเวียนผลดัเปลียนกนัมาคุม้กนัความปลอดภยัในส่วน
ของการดูแลตนเองของครูนันมีการฝึกอบรมการดูแลตวัเองในการใช้อาวุธปืนให้แก่ครูเพือให้มี
คุณภาพชีวิตทีปลอดภยัสามารถคุม้กนัตนเองในสถานการณ์ทีไม่ปลอดภยั”  (ผูบ้ริหารท่านที , 

) 
  “สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ครูก็จะเป็นครูของชุมชนเพราะ การ

สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชนนนั จะเป็นการสร้างรัวทียงัยืนและเป็นเกราะกาํบงั
ใหแ้ก่โรงเรียน”  (ผูบ้ริหารท่านที , ) 

3.  แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติการทาํงานในด้านพฒันาศักยภาพ 
  การศึกษาแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นพฒันา
ศกัยภาพ  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนนาํทกัษะความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลมา
ปรับใชใ้นการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศกัยภาพของขา้ราชการครู  โดยมอบหมายงาน
ให้ครูไดเ้หมาะสมกบัเวลา  บุคคลและลกัษณะงาน  มีการจดัคนให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน โดย
การศึกษาขอ้มูลความถนดัของบุคลากร  รวมทงัเปิดโอกาสให้ทุกคนทาํกิจกรรมตามความถนดัและ
ตามความสามารถ โดยการคอยสนบัสนุนและเป็นทีปรึกษา  จดัระบบการศึกษาและฝึกอบรมพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการศึกษาใหท้นัสมยั  เพือพฒันาครูใหส้ามารถใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน อีกทงัยงัส่งเสริมให้มีการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายต่างๆ  เพือเชือมโยงกบัสถิติขอ้มูลทางการศึกษา  และการประมวลผลขอ้มูลทีจาํเป็น
สําหรับใช้ประกอบการตดัสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
นอกจากนียงัมีการส่งเสริมการพฒันากาํลงัคนใหมี้คุณภาพและปริมาณเพียงพอเพือแกไ้ขปัญหาการ
อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ไดข้องนกัเรียนในพืนทีอยา่งจริงจงั ควบคู่ไปกบัการพฒันาและ
เสริมทกัษะด้านภาษาองักฤษเพือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ดงัคาํกล่าวของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทีวา่ 
  “ใช้ทกัษะความรู้ความสามารถ และเทคนิคการทาํงานให้เหมาะสมกบับุคคล เวลา  
และ ลกัษณะการงาน ภารกิจทีกระทาํ” (ผูบ้ริหารท่านที , ) 
  “เปิดโอกาสใหทุ้กคนทาํกิจกรรมตามความถนดัและตามความสามารถ คอยสนบัสนุน
และเป็นทีปรึกษา” (ผูบ้ริหารท่านที 4, ) 
 



 
 

 

4.  แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความก้าวหน้าและ
มันคงในงาน 
  การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานในด้าน
ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน  พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพฒันาตนเองและพฒันางานใน
หนา้ที  ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนไปอยูเ่สมอ   มีการส่งเสริมและการพฒันาดา้นวิชาการ 
ด้วยการส่งเสริมให้ข้าราชการครูสร้างผลงานทางวชิาการ ตลอดจนการสร้างสรรคด์า้นต่างๆ  
เกียวกบัสือการสอนหรือวธีิการสอน  เนืองจากการจดัการเรียนการสอนทีดีมีคุณภาพยอ่มส่งผลให้
นกัเรียนมี ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดีและเป็นนกัเรียนทีมีคุณภาพ  รวมทงัสนบัสนุนให้บุคลากรครู
พฒันาตนเองเพือความก้าวหน้าเมือได้รับการบรรจุและแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งขา้ราชการครู  
โดยให้เตรียมความพร้อมและพฒันาตนเองในตาํแหน่งครูผูช่้วยเป็นเวลา  ปี  ก่อนแต่งตงัให้ดาํรง
ตาํแหน่งครูผูส้อนอยา่งเต็มตวั  เพือช่วยเพิมพูนความรู้  ทกัษะการสอน  และบุคลิกลกัษณะในการ
ปฏิบติัวชิาชีพ  ทงัการปฏิบติังานและการปฏิบติัตนทีเหมาะสมกบัวิชาชีพครู  เช่น  การเขา้รับการ
อบรมเพือเพิมพูนความรู้ความชาํนาญ การสัมมนา การศึกษาดูงาน การทาํผลการทางวิชาการ  
การศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน นอกจากนียงัส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าโดยมีการกาํหนดเส้นทางเดิน 
ของตาํแหน่างาน  เพือไปสู่วิทยฐานะทีความก้าวหน้าขึน ทงันีสามารถทาํได้โดย ) การขอหรือ
เลือนวิทยฐานะ  ) การเปลียนตาํแหน่งและสายงาน  ) การศึกษาต่อทังในและต่างประเทศ  
และ ) การฝึกอบรมการดูงานและการปฏิบติัการวิจยัในต่างประเทศ  ดังคาํกล่าวของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทีวา่ 
  “พฒันาตนเองและสนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเองรวมทงัพฒันางานในหนา้ที  
ให้เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงอยู่เสมอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนไป” (ผูบ้ริหาร
ท่านที 3, ) 
  “การจดัการเรียนการสอนทีดีมีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้นักเรียน ทีผลสัมฤทธิทาง 
การเรียนทีดีและเป็นนกัเรียนทีมีคุณภาพ”  (ผูบ้ริหารท่านที 4, ) 

5.  แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติการทาํงานในด้านสังคมสัมพนัธ์ 
  การศึกษาแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นสังคม

สัมพนัธ์  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนใหโ้อกาสขา้ราชการครูแสดงความรู้ความสามารถแก่สาธารณชน
ทงัภายในองคก์รและภายนอก  รวมทงัส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ทีเชือมโยงนกัเรียน ครู และ
ผูป้กครองเขา้ด้วยกนั โดยเปิดโอกาสให้มีการร่วมกิจกรรมขององค์กร  และทีสําคญัตอ้งสร้าง
เสริมใหข้า้ราชการครูมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีของตนเอง รวมทงักระตุน้ให้ขา้ราชการครูมี
ความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึงของโรงเรียนด้วยการสร้างสัมพนัธภาพทีดีในการทาํงาน และ



 
 

 

บรรยากาศในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมระหว่างคณะครูกบัผูบ้ริหาร  เนืองจากภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึกของครูมีผลในการสร้างผลงานให้กบัองคก์รเป็นอยา่งมาก หากครูมีสุขภาพจิตทีดียอ่มให้
ความร่วมมือในการทาํงานและมีความมุ่งมนัในการร่วมพฒันาองคก์รอยูต่ลอดเวลา  แต่หากเกิด
สัมพนัธภาพทีไม่ดีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรก็จะนอ้ยลง ดงันนั
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงให้ความสาํคญัต่อสัมพนัธภาพในองคก์รเป็นอนัดบัตน้ๆ  ดว้ยการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียน โดยการจดักิจกรรมต่างๆ ซึงมีการเปิดโอกาสให้ครูได้
พบปะและทาํกิจกรรมร่วมกนัมากยงิขึน  เช่น กิจกรรมกีฬา  การร่วมพฒันาชุมชน หรืองานสังสรรค ์ 
เป็นตน้  ผูบ้ริหารหลายท่านสือถึงความสาํคญัของการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ในดา้นสังคมสัมพนัธ์  ผา่นคาํกล่าวทีวา่ 

 “ให้โอกาสขา้ราชการครูแสดงความรู้ความสามารถแก่สาธารชนทงัในองค์การและ
ภายนอก ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ทีเชือมโยงนักเรียน ครู และผูป้กครองเขา้ดว้ยกนั” 
(ผูบ้ริหารท่านที 4, ) 
 “มีสัมพนัธภาพในการทาํงาน และบรรยากาศในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมระหวา่งครู
กบัผูบ้ริหาร และเพือนร่วมงาน” (ผูบ้ริหารท่านที 5, ) 

6.  แนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านธรรมนูญใน
องค์การ   
  การศึกษาแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นธรรมนูญ
ในองค ์การ  พบว ่าผู บ้ ริหารควรให้ความเสมอภาคในการปฏิบตั ิง าน  พิจารณาผลการ
ปฏิบติังานประจาํปีอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพือให้ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัทงัหมดไดน้าํไป
ถือปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ และเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน ดังนันผูบ้ริหารควรตระหนักในการให้ความสําคญัใน
ประเด็นนี ดว้ยเพราะมีผลกระทบโดยตรงทงัต่อความสําเร็จขององค์กรและความสุขในการทาํงาน  
พร้อมทงัเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้สนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น  และการตดัสินใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการเปิดโอกาสให้มีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจใดๆ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัภาระหนา้ทีการงานทีผูน้นัรับผดิชอบอยู ่  ซึงจะเป็นการเพิม
ความรู้สึกว่าผูใ้ต้บ ังคับบัญชามีความหมายและเป็นส่วนหนึงขององคก์รไดม้ากยงิขึน รวมทงั
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความเห็นอกเห็นใจกนั  ร่วมมือและช่วยเหลือเกือกลูกนัดว้ยความเต็มใจ   และ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  ให้ความเคารพในอุดมการณ์และความเชือความศรัทธา
ของผูอื้น  ตลอดทงัให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่เพือนครูทงัทางเรืองส่วนตวั  ครอบครัว  และการงาน



 
 

 

ตามโอกาสอยา่งเหมาะสม   แกปั้ญหาร่วมกนั  และมีการจดัประชุมประจาํในทุกเดือน ผา่นคาํกล่าว
ทีวา่ 
  “ปฏิบติั และบงัคบัใช้ระเบียบ อย่างเสมอภาค และยุติธรรม ยอมรับความคิดเห็นทีมี
เหตุผล แกไ้ขปรับปรุงงาน ทีบกพร่อง”  (ผูบ้ริหารท่านที , ) 
  “ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางวิธีการปฏิบติัตน ปฏิบติังานอนัจะส่งผลให้เกิดพลงัและ
ศกัยภาพในการพฒันาวชิาชีพครูอีกทางหนึงดว้ย” (ผูบ้ริหารท่านที 6, ) 

7.  แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติการทาํงานในด้านภาวะอสิระจากงาน 
  การศึกษาแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในด้านภาวะ
อิสระจากงาน  พบวา่ ขา้ราชการครูมีภาวะอิสระจากงานนอ้ย  เนืองจากครูมีภาระงานค่อนขา้งมาก 
ไดแ้ก่   สอนประมาณ -  คาบต่อสัปดาห์   อีกทงัตอ้งทาํงานเกียวกบัเอกสาร การปรับการสอน
เพือใหส้อดรับกบัหลกัสูตรใหม่อยูเ่สมอ การทาํงานวิจยัในชนัเรียน หรือไปเขา้รับการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน ทาํผลการทางวิชาการ ปัญหาจากภาระงานโดยเฉพาะภาระงานอยา่งอืนซึงนอกเหนือจาก
การสอนทีมากเกินไป   ส่งผลให้ครูไม่สามารถปฏิบตัิงานสอนได้อย ่างเต็มทีและมีคุณภาพ     
จากการศึกษา  พบว่า  ผูบ้ริหารหรือขา้ราชการครูเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาวา่ควรลด
ภาระงานอืนนอกเหนือจากการสอนให้น้อยลง และควรจดัสรรบุคลากรสายสนับสนุนเพือ
รับผิดชอบงานเหล่านีโดยตรง  เช่น  จดับุคลากรทีมีความรู้มาทาํงานด้านธุรการ  เพือช่วยลด
ภาระของครูในด้านอืนทีไม่ใช่การจ ัดการเ รียนการสอนสําหรับนักเรียน เพือให้ครูสามารถ
ปฏิบติัหนา้ทีการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ย่างเต็มที และกาํหนดช่วงเวลาใน
การทาํงานทีชดัเจนตามความยากง่ายของงาน ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดความเร่งด่วนของงานและ
แจ้งให้ครูเข ้าใจอย่างชดัเจนถึงกรอบเวลาทีตอ้งการให้งานเสร็จ    ควรแบ่งงานและเฉลียความ
รับผิดชอบของครูแต่ละคนอย่างเหมาะสมและสร้างทีมทีคอยช่วยเหลือกัน ตลอดจนร่วมกัน
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียนดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ให้ครูมีโอกาสไดพ้บปะ 
และทาํกิจกรรมร่วมกนัมากยิงขึน  เช่น  กิจกรรมกีฬา  การพฒันาชุมชน หรืองานสังสรรคร่์วมกนั  
เป็นตน้ 
  นอกจากนีควรกาํกบัดูแลให้ครูสร้างสมดุลระหวา่งเรืองงานและชีวิตส่วนตวั กาํหนด
และบริหารตารางเวลาในการดาํเนินชีวติของตนเองใหมี้สัดส่วนทีเหมาะสมกบังาน ครอบครัว  และ
การดาํเนินชีวติในสังคม ส่งเสริมการเปลียนค่านิยมจากเดิมทีเคยให้คุณค่ากบัการทาํงานเกินเวลา
ทาํงานปกติไปสู่การใหคุ้ณค่ากบัผลสัมฤทธิของการปฏิบติังาน และชีวิตด้านอืนนอกทีทาํงานของ
บุคลากรใหม้ากขึน  ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารศึกษาทีวา่ 



 
 

 

  “การลดภาระงานอืนนอกเหนือจากการสอนใหน้อ้ยลง และจดับุคลากรทีมีความรู้มา
ทาํงานดา้นธุรการ เพือช่วยลดภาระของครูในดา้นอืนทีไม่ใช่งานหนา้ทีหลกั คือ การจดัการเรียนการ
สอนสาํหรับนกัเรียน” (ผูบ้ริหารท่านที 3, ) 
  “กาํหนดช่วงเวลาในการทาํงานทีชดัเจนตามความยากง่ายของงาน ให้สามารถหยุดพกั 
ผ่อนคลายในความกงัวล มีทีปรึกษา สร้างทีมทีช่วยเหลือกนัและร่วมกนัทาํ” (ผูบ้ริหารท่านที 6, 

) 
8.  แนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความภูมิใจใน

องค์การ 
  การศึกษาแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในด้านความ
ภูมิใจในองคก์าร  พบวา่  ขา้ราชการครูควรมีความภูมิใจในวชิาชีพครู  ควรมีความศรัทธาและจริงใจ
ต่อวิชาชีพ มีความยินดีกบัเพือนครูทีประสบความสําเร็จเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน รักษา
ชือเสียงและเกียรติภูมิของวิชาชีพครู  และปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน  ส่วนความ
ภาคภูมิใจในการทาํงานของครูทีสาํคญันนัคือการเห็นลูกศิษยเ์ป็นคนทีมีคุณภาพ  สามารถดาํรงชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ซึงครูมีทศันะวา่การเป็นครูนันไม่ใช่แค่เพียงสอนเนือหาสาระตาม
หลกัสูตรเท่านนั  แต่ตอ้งสอนเนือหาควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษว์ฒันธรรมใน
ทอ้งถิน  และปลูกฝังคุณธรรม  อีกทงัยงัตอ้งสร้างวินยั  ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังอุดมการณ์ความยึด
มนัจงรักภกัดีในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ การมีจิตสาธารณะ  ความตระหนกัถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้งในหลกัการ
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอื้น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ 
และความเชือ  รวมทงัรู้คุณค่าและสืบสานวฒันธรรมและขนบประเพณีอนัดีงามของไทย นอกจากนี
ยงัพบวา่การยึดมนัในหลกัคุณธรรมและสถาบนัหลกัของชาติส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมนัในจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบการผลิตครูใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการและเหมาะสมกบั
อตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู
ให้เอือต่อการเพิมโอกาสให้มีบุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสมมีโอกาสเขา้มาใน
ระบบการศึกษา  ดังคาํกล่าวของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีวา่ 

  “ความภาคภูมิใจในการทาํงานของครูทีสําคญันนัคือเห็นลูกศิษยเ์ป็นคนทีมีคุณภาพ  
สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข”  (ผูบ้ริหารท่านที 1, ) 

  “ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยดึมนัในจรรยาบรรณของวชิาชีพ” (ผูบ้ริหารท่านที 2, ) 



 

 
บทที  

สรุปผลการวจัิย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา” เป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research)                 
มีวตัถุประสงค์การวิจยั คือ ) เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ) เพือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ 
ตาํแหน่ง รายได ้ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดโรงเรียน และ ) เพือศึกษาแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสงขลา  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัคือ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ,  และ   จาํนวน  คน  ซึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน 
(Stratified Random Sampling) ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ,   และ  และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต ,  และ  รวมทงัสิน  คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจ ัย  เ ป็นแบบสอบถามและ    
แบบสัมภาษณ์  สถิติทีใช้คือ ค่าเฉลีย (X̅) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิธีการทดสอบค่าที  
(t-test)  และวิเคราะห์ดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมือพบ
ความแตกต่าง จะทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) และ       
การวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)  
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติทีได้จากการศึกษา “คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา”  สรุปผลของการวิจยั
ดงันี 

1. คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาแยกตามดา้นคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานพบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี ดา้นความภูมิใจใน
องค์การ  ด้านธรรมนูญในองค์การ  ด้านสังคมสัมพนัธ์   ด้านความก้าวหน้าและมนัคงในงาน       



 
 

 

ดา้นพฒันาศกัยภาพ  ดา้นภาวะอิสระจากงาน  ดา้นการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั
และดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน 

2. คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จงัหวดัสงขลา  จาํแนกตามรายได ้ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ยกเวน้จาํแนกตามเพศ  และตาํแหน่งงานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 .  การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขา้ราชการครูสังกดัเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  พบว่าผูบ้ริหารสังกดัเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ส่งเสริมให้ขา้ราชการครูสร้างผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการ
สร้างสรรคด์า้นต่างๆ เกียวกบัสือการสอนหรือวิธีการสอน ครูผูส้อนควรให้ความสําคญักบัสือการ
สอนและพฒันาสือการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน เพราะสือการสอนนนัเป็นสิงทีทาํให้นกัเรียน
เขา้ใจบทเรียนมากยิงขึน และสือการสอนนันสามารถจะเปลียนมุมมองทีเป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม เพือง่ายต่อการเข้าใจ  ส่วนในเรืองความปลอดภยันันมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ครูก็จะเป็นครูของชุมชนเพราะการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนนนั จะเป็นการสร้างรัวทียงัยืนและเป็นเกราะกาํบงัให้แก่ครูและโรงเรียน และเปิดโอกาสให้
ทุกคนทาํกิจกรรมตามความถนัดและตามความสามารถ โดยผูบ้ริหารคอยสนับสนุนและเป็นที
ปรึกษา  รวมทงัพฒันาตนเองและสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเองรวมทงัพฒันางานในหนา้ทีให้
เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงอยูเ่สมอและให้โอกาสขา้ราชการครูแสดงความรู้ความสามารถแก่สา
ธารชนทงัในองคก์ารและภายนอก รวมทงัส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ทีเชือมโยงนกัเรียน ครู 
และผูป้กครองเขา้ดว้ยกนั ในเรืองการปฏิบติัตน และบงัคบัใชร้ะเบียบอยา่งเสมอภาค และยุติธรรม 
ยอมรับความคิดเห็นทีมีเหตุผล แกไ้ขปรับปรุงงานทีบกพร่อง  และกาํหนดช่วงเวลาในการทาํงานที
ชดัเจนตามความยากง่ายของงาน  ให้สามารถหยุดพกัผอ่นคลายในความกงัวล มีทีปรึกษา สร้างทีม
ทีช่วยเหลือกนัและร่วมกนัทาํ และทีสาํคญัคือส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยดึมนัในจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจยัเรือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา” ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผล ดงัต่อไปนี 
 . คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาจากผลการวิจยัพบวา่  คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดั



 
 

 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยผลดงักล่าว
อาจเนืองมาจากขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐบาลและจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  ทาํใหข้า้ราชการครูมีขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน รวมทงัปัจจุบนั มีการประเมินผลงานของขา้ราชการครูอยา่งต่อเนืองจึงทาํ
ใหข้า้ราชการครูในจงัหวดัสงขลามีความกระตือรือร้นในการทาํผลงานและพฒันาตนเองตลอดเวลา 
ปัจจัยเหล่านีจึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของมาสโลว ์
กล่าวถึง พืนฐานความตอ้งการของมนุษย ์  ขนั คือ ) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological 
Needs)  2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)   3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs)   
4) ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง (Esteem Needs) 5) ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-
Actualization Needs)  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ทีกล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตการทาํงานส่งผลต่อองค์การสามประการ คือ ประการทีหนึง ช่วยเพิมผลผลิตของ
องคก์าร ประการทีสอง ช่วยเพิมขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน และประการทีสาม ช่วยพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
 . เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่งงาน รายได ้ประสบการณ์ในการณ์
ทาํงานและขนาดโรงเรียน ดงัรายละเอียดดงันี                                                                                                                
  .  เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามเพศ พบวา่ทงัเพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นรายไดแ้ละ
ประโยชน์ตอบแทน  ดา้นสังคมสัมพนัธ์  ดา้นธรรมนูญในองค์การ  และดา้นภาวะอิสระจากงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ส่วนด้านอืนนอกนันแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Comings and Worley ( ) ไดก้ล่าววา่ 
คุณภาพชีวติการทาํงานเป็นเรืองของบุคคลกบังานทีทาํ โดยเฉพาะความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกนั  และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิชิต กิจชอบ ( ) ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของครูโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาพงังา อาํเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา  พบว่า  
ครูทีมีเพศต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .001 
        .  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามตาํแหน่งงาน คือ ผูบ้ริหาร ครู พนกังานราชการ 



 
 

 

และครูอตัราจ้าง โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .   สอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Walton (1973) ทีกล่าวว่า พนกังานมีความตอ้งการในการพฒันาอยู่  ประเด็น คือ 
ตอ้งการพฒันาความสามารถในการทาํงานให้สูงขึน ตอ้งการนาํความรู้มาใชใ้นงาน ตอ้งการกา้วสู่
ตาํแหน่งทีสูงขึน และตอ้งการทีจะมีรายไดที้มนัคงเหมาะสมกบัตาํแหน่ง   
      .  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัสงขลา จาํแนกตามรายได้  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารี  สังข์ศิลป์ชยั  ( ) ไดศึ้กษาเรือง 
คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม  
พบว่า อตัราเงินเดือน ของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัเขตพืนทีการศึกษานครปฐม  มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานไม่ต่างกนั   
  .  เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทิมา หสันีย ์( ) ศึกษา
เรืองการวเิคราะห์องคป์ระกอบของขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูในจงัหวดัยะลา พบวา่
ครูทีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานในองคป์ระกอบดา้น
ความมนัคงปลอดภยั สวสัดิการทีไดรั้บและความกา้วหนา้ในอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดับ .  และองค์ประกอบด้านความสัมพนัธ์กับชุมชน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
  .  เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิพนธ์  เลาหภารากร ( ) ศึกษาเรือง 
“คุณภาพชีวิตการทาํงานของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู
ประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  จาํแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 . แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา พบวา่  ดา้นการส่งเสริมรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน  มีการ
ส่งเสริมให้ขา้ราชการครูสร้างผลงานทางวิชาการ  ตลอดจนการสร้างสรรค์ดา้นต่างๆ  เกียวกบัสือ
การสอนหรือวิธีการสอน  รวมถึงการส่งเสริมให้มีรางวลัตอบแทนแก่ผูส้ร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการตามโอกาสและวาระทีสมควร  สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ที



 
 

 

กล่าววา่  ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็นธรรม เป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้บุคคลปฏิบติังานดว้ยความ
เตม็ใจ และเตม็ความสามารถไดก้็ตอ้งใหบุ้คคลนนัเกิดความพึงพอใจกบัสิงตอบแทนทีจะไดรั้บ เพือ
เป็นกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
       ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทีปลอดภยันัน  การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ครูก็จะเป็นครูของชุมชนเพราะ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน จะเป็นการสร้างรัวทียงัยืนและเป็นเกราะกาํบงัให้แก่โรงเรียน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ทีกล่าววา่ ผูป้ฏิบติังานทีไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มที
เหมาะสม  มีความสะอาด มีความปลอดภยั ก็จะมีผลต่องานทีปฏิบติั 
      ดา้นพฒันาศกัยภาพ  ผูบ้ริหารโรงเรียนนาํทกัษะความรู้ความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาปรับใช้ในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศกัยภาพของขา้ราชการครู  
โดยมอบหมายงานใหค้รูไดเ้หมาะสมกบัเวลา  บุคคลและลกัษณะงาน  มีการจดัคนให้เหมาะสมกบั
ตาํแหน่งงาน โดยการศึกษาขอ้มูลความถนดัของบุคลากร  รวมทงัเปิดโอกาสให้ทุกคนทาํกิจกรรม
ตามความถนดัและตามความสามารถ โดยการคอยสนบัสนุนและเป็นทีปรึกษา  จดัระบบการศึกษา
และฝึกอบรมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการศึกษาใหท้นัสมยั  เพือพฒันาครูให้สามารถ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and 
Cummings ( ) ทีกล่าววา่ การพฒันาความสามารถของบุคคลนนั การทีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาส
พฒันาขีดความสามารถของตนจากงานทีทาํโดยพิจารณาจากลกัษณะงานทีปฏิบติั 
      ดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงาน  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีความกา้วหนา้โดยมีการ
กาํหนดเส้นทางเดิน ของตาํแหน่างาน  เพือไปสู่วิทยฐานะทีความกา้วหนา้ขึน อาทิเช่น การขอหรือ
เลือนวิทยฐานะ  การเปลียนตาํแหน่งและสายงาน  การศึกษาต่อทงัในและต่างประเทศ  และการ
ฝึกอบรมการดูงานและการปฏิบติัการวิจยัในต่างประเทศ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Huse 
and Cummings ( ) ทีกล่าววา่ ความรู้สึกเชือมนัต่อความมนัคงในหนา้ทีการงาน  และโอกาสที
จะไดรั้บความกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ที  ทงัในเรืองรายไดแ้ละตาํแหน่ง    
      ด้านสังคมสัมพนัธ์  ผูบ้ริหารโรงเรียนให้โอกาสข้าราชการครูแสดงความรู้
ความสามารถแก่สาธารณชนทงัภายในองคก์รและภายนอก  รวมทงัส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ 
ทีเชือมโยงนกัเรียน ครู และผูป้กครองเขา้ดว้ยกนั โดยการจดักิจกรรมต่างๆ ซึงมีการเปิดโอกาสให้
ครูไดพ้บปะและทาํกิจกรรมร่วมกนัมากยิงขึน  เช่น กิจกรรมกีฬา  การร่วมพฒันาชุมชน เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ทีกล่าววา่ ผูป้ฏิบติัไดรั้บการยอมรับและมี
โอกาสสัมพนัธ์กบัผูอื้นมีความรู้สึกวา่ตนเองประสบความสาํเร็จและมีคุณค่า 



 
 

 

     ดา้นธรรมนูญในองค์การ  ผูบ้ริหารให้ความเสมอภาคในการปฏิบติังาน พิจารณาผล
การปฏิบติังานประจาํปีอยา่งชดัเจนและโปร่งใส เพือให้ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัทงัหมดไดน้าํไป
ถือปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกวา่ไดรั้บความยติุธรรมยอ่มก่อใหเ้กิดความพึง
พอใจ และเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ที
กล่าววา่ ความยุติธรรมในการบริหารงานนนั  การปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม  ผูป้ฏิบติังาน
ได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็น 
บรรยากาศขององคก์รมีความเสมอภาคและยติุธรรม  มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
     ดา้นภาวะอิสระจากงาน  ผูบ้ริหารหรือขา้ราชการครูเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาว่าควรลดภาระงานอืนนอกเหนือจากการสอนให้น้อยลง และควรจัดสรรบุคลากรสาย
สนบัสนุนเพือรับผดิชอบงานเหล่านีโดยตรง  เช่น  จดับุคลากรทีมีความรู้มาทาํงานดา้นธุรการ  เพือ
ช่วยลดภาระของครูในดา้นอืนทีไม่ใช่การจดัการเรียนการสอนสําหรับนกัเรียน เพือให้ครูสามารถ
ปฏิบติัหนา้ทีการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเต็มที สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
Huse and Cummings ( ) ทีกล่าววา่ บุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการทาํงานกบัช่วงเวลา
ดาํเนินชีวติโดยรวม มีช่วงเวลาทีไดค้ลายเครียดจากภาวะหนา้ทีทีรับผดิชอบ 
  ดา้นความภูมิใจในองค์การ ขา้ราชการครูควรมีความภูมิใจในวิชาชีพครู  ควรมี
ความศรัทธาและจริงใจต่อวิชาชีพ มีความยินดีกบัเพือนครูทีประสบความสําเร็จเกียวกบัการจดัการ
เรียนการสอน รักษาชือเสียงและเกียรติภูมิของวิชาชีพครู  และปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
โรงเรียน  ส่วนความภาคภูมิใจในการทาํงานของครูทีสําคญันันคือการเห็นลูกศิษย์เป็นคนทีมี
คุณภาพ  สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Huse and 
Cummings ( ) ทีกล่าววา่  ความรู้สึกของพนกังานทีมีความภูมิใจทีไดป้ฏิบติังานในองคก์ารทีมี
ชือเสียง และไดรั้บรู้วา่องคก์ารอาํนวยประโยชน์และรับผดิชอบต่อสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการนําผลวจัิยไปใช้ 
 ในการศึกษาครังนีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะทีสําคญัได้จากการศึกษาในครังนี เพือ
นาํไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารการศึกษานาํไปใช้ในการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสงขลา ให้มีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานทีดีขึน ดงันี 
 . ผูบ้ริหารและขา้ราชการครูควรจดัการพฒันาครู เพือให้การปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู สูงขึน โดยการจดัอบรมหรือประชุมร่วมกนั กาํหนดแผนเพือพฒันาวชิาชีพครู  



 
 

 

 . ผูบ้ริหารควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาระงานของขา้ราชการครูโดยเฉพาะ
ภาระงานอย่างอืนนอกเหนือจากการสอนทีมากเกินไปจนทาํให้ครูไม่สามารถปฏิบติังานสอนได้
อยา่งเตม็ทีและมีคุณภาพ  โดยการจดับุคลากรสายสนบัสนุนเพือรับผิดชอบงานเหล่านีโดยตรง เช่น  
จดับุคลากรทีมีความรู้มาทาํงานธุรการ พสัดุ การเงินเพือช่วยลดภาระของครูในดา้นอืนทีไม่ใช่งาน
หนา้ทีหลกั 
 . ครูผูส้อนควรใหค้วามสาํคญักบัสือการสอนและพฒันาสือการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึน เพราะสือการสอนนนัเป็นสิงทีทาํให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนมากยิงขึน และสือการสอนนนั
สามารถจะเปลียนมุมมองทีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เพือง่ายต่อการเขา้ใจ ดงันนัครูตอ้งรู้จกั
คิดคน้หาสือใหม่ๆ ทีทนัสมยั หลากหลายมาเพือปรับใช้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเกิดความเขา้ใจ
มากยงิขึน 
 ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 . ควรจะศึกษาปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัดา้นบริหาร ปัจจยัการดูแลตนเอง ดา้นจิตใจ และ
ขอ้คิดเห็นทีมีผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการครูในเขตพืนทีอืนๆ เพือจะไดน้าํขอ้มูล
มาพฒันาใหข้า้ราชการครูมีคุณภาพการทาํงานทีดีขึน 
 . ควรมีการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพดา้นการปฏิบติัตนของครูในสถานศึกษาเพือจะได้
ทราบถึงการปฏิบติัตนของครูและเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 
 . ควรมีการศึกษาในรูปแบบ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) ของ
ขา้ราชการครูในเขตพืนทีอืนๆ เพือจะไดเ้รียนรู้จากชุมชน อนัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจชุมชนไดดี้ขึน 
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แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหา ( IOC ) ของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อแบบสอบถาม      
 เรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนที 

การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 
 

 
นิยาม 

รายการคําถาม 
ผู้เชียวชาญคนที 

รวม IOC 
   

ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน 
             คุณภาพชีวิตการ
ทํางานด้านรายได้และ
ประโยชน์ ตอบแทน 
หมายถึง ความเพียงพอของ
รายได้และค่าตอบแทนที
ได้รับ ความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน ความรู้และ
ความสามารถทีมีอยู ่รายได้
พิเศษ ความยติุธรรมในการ
จ่ายเงิน และความสะดวกที
ไดรั้บในการเบิกจ่ายเงินที
รักษาพยาบาล 
 

. ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเพียงพอ
ต่อความต้องการขันพืนฐานในการ
ดาํรงชีวติ     .00 

. ค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์    3 1.00 

. ค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสมกับ
ปริมาณงานทีได้รับมอบหมายและ
ความรับผดิชอบ    3 1.00 

. ท่านไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทน
ทีเป็นธรรมเมือเปรียบเทียบกบัเพือน
ร่วมงานทีปฏิบติังานในลกัษณะและ
ปริมาณทีใกลเ้คียงกนั    3 1.00 

. มีแหล่งทางการเงิน เพือขอความ
ช่วยเหลือ เมือเกิดปัญหา    2 .67 
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นิยาม รายการคําถาม 
ผู้เชียวชาญคนที รวม IOC    

ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทปีลอดภัย 
           คุณภาพชีวิต การ
ทํางานด้ านการสร้ าง
สภาพแวดล้อมการทาํงาน
ทีปลอดภยั หมายถึง ความ
เพี ยงพอของเครืองมือ 
เครืองใชใ้นการทาํงาน การ
จดัสถานที สภาพแวดลอ้ม
ของสถานทีทาํงาน และการ
เตรี ยมพร้ อมรั บเหตุ
ฉุกเฉิน 
 

. มีวสัดุอุปกรณ์ ตาํรา เอกสารต่างๆ
ตลอดจนเครืองมือทีทนัสมยั  เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน     .  

. สถานทีทาํงาน ทาํใหท้่านมี
สภาพแวดลอ้มทีดีและถูกสุขลกัษณะ     .  

. ท่านรู้สึกปลอดภยัระหวา่งการ
เดินทางไป-กลบัและปฏิบติังานใน
โรงเรียน     .  

. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมือออก
ปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน     .  

. สถานทีทาํงานมีมาตรการรักษา
ความปลอดภยัภายในเป็นอยา่งดี     .  

ด้านพฒันาศักยภาพ  
          คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานดา้นพฒันาศกัยภาพ 
หมายถึง การมีโอกาสใช้
ทกัษะความรู้ ความสามารถ 
การใชเ้ทคนิคต่างๆ  ในการ
ทาํงาน การสนับสนุนใน
การเพิมความรู้ และความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน 
 

. งานทีท่านปฏิบติัเปิดโอกาสใหใ้ช้
ความรู้ความสามารถอยา่งเต็มที     .  

. การสนบัสนุนใหศึ้กษาดูงาน  
อบรม  สัมมนา  ในส่วนทีเกียวขอ้งกบั
งานอยา่งต่อเนือง     .  

. การสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อเพือ
ปรับวฒิุหรือเพิมพนูความรู้     .  

. ท่านมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
การทาํงานในโรงเรียน     .  

. การไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ทีทา้ทายความสามารถและเหมาะสม
กบัศกัยภาพ     .  
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นิยาม รายการคําถาม 
ผู้เชียวชาญคนที รวม IOC    

ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน 
           คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานด้านความก้าวหน้า
และมนัคงในงาน หมายถึง 
การขึนเงินเดือน โอกาส
และการพิจารณา   การเลือน
ตาํแหน่ง    การสนับสนุน
การเตรียมความรู้สําหรับ
การเลือนตาํแหน่ง และการ
แสดงความคิดเห็น 

. หน่วยงานมีกรอบตาํแหน่งพร้อม
ทีจะใหท้่านกา้วขึนไปตามลาํดบั     .  

.ท่านรู้สึกวา่งานทีทาํช่วยทาํให้
คุณภาพชีวติดีขึน     .  

. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในการทาํ
ผลงานเพือกา้วไปสู่ตาํแหน่งหนา้ทีที
สูงขึน     .  

.ถา้เปรียบเทียบกบัโรงเรียนอืนท่าน
รู้สึกวา่โรงเรียนนีมีความมนัคง กวา่     .  

. ไดรั้บการพิจารณาเลือนขนั เลือน
ตาํแหน่ง เหมาะสมกบัผลงาน     .  

ด้านสังคมสัมพนัธ์ 
            คุณภาพชีวิต การ
ทาํงานดา้นสังคมสัมพนัธ์ 
หมายถึง  การทีผูป้ฏิบัติ
ได้รับการยอมรับและมี
โอกาสสัมพนัธ์กบัผูอื้น มี
ความรู้สึกวา่ตนเองประสบ
ความสาํเร็จและมีคุณค่า  
 

. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกบั
ประชาชนในชุมชนใกลเ้คียงกบั
โรงเรียนเป็นประจาํ     .  

. ท่านสามารถปฏิบติังานจนเป็นที
ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอืนๆ
ทีเกียวขอ้ง     .  

. ท่านมีความสัมพนัธ์และมีความ
เขา้ใจอนัดีกบัผูป้กครอง  ชุมชน  และ
ผูน้าํทอ้งถิน     .  

. ท่านไดรั้บความร่วมมือและความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกบั
ชุมชน     .  

. โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ปฏิบติังานของโรงเรียน     .  
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นิยาม รายการคําถาม 
ผู้เชียวชาญคนที 

รวม IOC    
ด้านธรรมนูญในองค์การ 
            คุณภาพชีวิตการ
ทํางานด้านธรรมนูญใน
องคก์าร หมายถึง การแสดง
ความคิดเห็นเกียวกบังาน 
การรับฟังปัญหาและแกไ้ข
ปรับปรุงของผู ้บริหาร 
ความยุ ติ ธรรมในการ
พิจารณาผลการปฏิบติังาน 
ความเสมอภาค และการ
พิจารณาโทษด้วยความ
ยติุธรรม 

. ท่านปฏิบติังานไดต้ามระเบียบ
แบบแผนและขอ้บงัคบัทางราชการ     .  

. ท่านไดรั้บการปฏิบติัจาก
ผูบ้งัคบับญัชาอยา่ง เท่าเทียมกนั     .  

. ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน  ตรง
ตามความสามารถของท่าน     .  

. ท่านปฏิบติังานในโรงเรียนทีมี
ความเสมอภาคในการมอบหมายงาน     .  

. ท่านปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีการ
รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
ของท่าน     .  

ด้านภาวะอสิระจากงาน 
            คุณภาพชีวิตการ
ทาํงานดา้นภาวะอิสระจาก
งาน หมายถึง การมีเวลา
พักผ่อน ลดความกังวล 
และความเครียดจากการ
ทาํงาน 

. ท่านมีเวลาไดพ้กัผอ่นและดูแล
สุขภาพอยา่งเหมาะสม     .00 

. ท่านมีเวลาวา่งอยูก่บัครอบครัว
อยา่งเพียงพอ 1 1 1 3 1.00 

. ท่านสามารถปฏิบติังานไดเ้สร็จ
ทนัตามเวลาทีกาํหนด 1 0 1 2 .67 

. ท่านพอใจในความสมดุลของ
ช่วงเวลางานและช่วงเวลาทีไดเ้ป็น
อิสระจากงาน 0 1 1 2 .67 

. ท่านมีความสุขกบัการใชชี้วติ
ส่วนตวัและชีวติการทาํงาน 1 1 1 3 1.00 
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นิยาม รายการคําถาม 
ผู้เชียวชาญคนที รวม IOC    

ด้านความภูมิใจในองค์การ 
            คุณภาพชี วิ ตการ
ทาํงานด้านความภูมิใจใน
องค์การ หมายถึง ชือเสียง
ขององค์การ การประสบ
ความสําเร็จ ความมันคง
ขององค์การ ความภูมิใจ 
ความชอบในงานทีได้รับ 
และความภูมิใจในองคก์าร 

. งานของท่านมีส่วนช่วยใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น     .  

. การปฏิบติังานของท่านเป็นที
ยอมรับของบุคคลในโรงเรียน     .  

. การเป็นบุคลากรของโรงเรียนแห่ง
นีทาํใหท้่านรู้สึกภูมิใจ และมีเกียรติ     .  

. โรงเรียนของท่านมีชือเสียง เป็นที
รู้จกัและยอมรับจากบุคคลภายนอก     .  

. การปฏิบติังานในโรงเรียนแห่งนี
ทาํใหท้่านรู้สึกประสบความสาํเร็จใน
ชีวติ     .  
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แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหา  ( IOC) ของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อแบบสัมภาษณ์      
เรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

จงัหวดัสงขลา 

คําถามสัมภาษณ์ ผู้เชียวชาญคนที รวม IOC    
. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานในดา้นความเพียงพอของรายไดแ้ละ
ค่าตอบแทนทีไดรั้บ อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 
2. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานในดา้นสิงแวดลอ้มทีปลอดภยัและ ความ
เพียงพอของเครืองมือ เครืองใชใ้นการทาํงาน อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 

. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานในดา้นโอกาสใชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถ 
การใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการทาํงาน อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 

. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานในดา้นความกา้วหนา้และมนัคงในงาน 
อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 

. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานดา้นกิจกรรมทีทาํร่วมกนั และชุมชนสัมพนัธ์ 
อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 
6. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานดา้น การแสดงความคิดเห็นเกียวกบังาน การ
รับฟังปัญหา  ความเสมอภาค และความยติุธรรมในการ
พิจารณาผลการปฏิบติังาน อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 

. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานดา้นเวลาพกัผอ่น ความกงัวล จากการทาํงาน 
อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 
. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การทาํงานดา้นความภูมิใจในองคก์าร   อยา่งไร 1 1 1 3 1.00 
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ภาคผนวก ง 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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แบบสอบถาม 
เรือง  คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา 

ประถมศึกษาจังหวดัสงขลา 
 
 แบบสอบถามฉบบันี มีวตัถุประสงค์เพือใช้เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
สาํหรับการวจิยั เรือง  “คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา” ขอ้มูลทีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่าต่อการวิจยัครังนี และจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิงต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา ขอ้มูลทีท่านตอบแบบสอบถามฉบบันีถือเป็นความลบั และ
ไม่มีผลกระทบใดๆ ทงัสินต่อการปฏิบติังานของท่าน จึงขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดตอบ
แบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
 แบบสอบถามฉบบันี แบ่งเป็น  ตอน ดงันี 
 ตอนที   ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที   แบบสอบถามเกียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน  
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่จะไดรั้บความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอยา่งดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีดว้ย 
 
 
 
 
 
 

                                                                              นางสาวเพญ็ศรี  เวชประพนัธ์ 
                                                                               นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาพฒันศึกษา 

                                                                               ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
                                                                             มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี   ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง  ใหเ้ลือกตอบโดยทาํเครืองหมาย    ลงใน   หนา้ขอ้ความทีตรงกบัความเป็นจริงของ
สถานภาพท่านมากทีสุด 
  

. เพศ    
   ชาย      หญิง 

 
. ตาํแหน่ง  

   ผูบ้ริหาร     ครู 
   พนกังานราชการ              ครูอตัราจา้ง 
   อืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
 

. รายได/้เดือน   
   ตาํกวา่ ,  บาท       15,  – ,   บาท 
   ,  – ,  บาท    ,  – ,  บาท 
   มากกวา่ ,  บาท 
 

. ประสบการณ์การทาํงาน 
   ตาํกวา่ ปี      –  ปี 
    –  ปี     มากกวา่  ปี 
 
5. ขนาดโรงเรียน 
   ขนาดเล็ก  ( มีนกัเรียนตงัแต่  คนลงมา ) 
   ขนาดกลาง  ( มีนกัเรียนตงัแต่   –   คน ) 
   ขนาดใหญ่  ( มีนกัเรียนตงัแต่  – ,  คน ) 
   ขนาดใหญ่พิเศษ  ( มีนกัเรียนตงัแต่ ,  คนขึนไป ) 
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ตอนท ี   แบบสอบถามเกียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
คําชีแจง  โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปนีแลว้เขียนเครืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นที
ตรงกบัความรู้สึก  หรือสภาพความเป็นจริงทีท่านประสบอยูใ่นปัจจุบนัวา่อยูใ่นระดบัใด  

  หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั มากทีสุด                                               
  หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั มาก                                                
  หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั ปานกลาง                                               
  หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั นอ้ย                                               
  หมายถึง  คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 

 
 

ข้อ 
ที คุณภาพชีวติการทาํงาน 

ระดับความคิดเห็น 
 

มาก 
ทสุีด 

 
มาก 

 

 
ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

 

 
น้อย 
ทสุีด 

          ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเพียงพอต่อความ

ตอ้งการขนัพืนฐานในการดาํรงชีวติ 
     

. ค่าตอบแทนทีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ  ปริมาณงานทีไดรั้บมอบหมาย 
และประสบการณ์ 

     

. ท่านไดรั้บการพิจารณาค่าตอบแทนทีเป็นธรรม
เมือเปรียบเทียบกบัเพือนร่วมงานทีปฏิบติังานใน
ลกัษณะและปริมาณทีใกลเ้คียงกนั 

     

. ท่านไดรั้บความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน ค่า
รักษาพยาบาล 

     

. มีแหล่งทางการเงิน  เพือขอความช่วยเหลือ เมือ
ท่านเกิดปัญหา 
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ข้อ 
ที คุณภาพชีวติการทาํงาน 

ระดับความคิดเห็น 
 

มาก 
ทสุีด 

 
มาก 

 

 
ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

 

 
น้อย 
ทสุีด 

          ด้านสิงแวดล้อมทีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
. มีวสัดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตาํรา เอกสารต่างๆ 

ทีทนัสมยั เพียงพอต่อการจดัทาํสือการสอน 
     

. สถานทีทาํงาน ทาํใหท้่านมีสภาพแวดลอ้มทีดี
และถูกสุขลกัษณะ 

     

. ท่านรู้สึกปลอดภยัระหวา่งการเดินทางไป-กลบั
และปฏิบติังานในโรงเรียน 

     

. ท่านรู้สึกปลอดภยัเมือออกปฏิบติังานร่วมกบั
ชุมชน 

     

. สถานทีทาํงานมีมาตรการรักษาความปลอดภยั
ภายในเป็นอยา่งดี 

     

           ด้านโอกาสพฒันาศักยภาพ 
. งานทีท่านปฏิบติัเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามรู้

ความสามารถอยา่งเตม็ที 
     

. มีการสนบัสนุนใหศึ้กษาดูงาน  อบรม  สัมมนา  
ในส่วนทีเกียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเนือง 

     

. มีการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อเพือปรับวุฒิหรือ
เพิมพนูความรู้ 

     

. ท่านมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาการทาํงานใน
โรงเรียน 

     

. การไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานทีทา้ทาย
ความสามารถและเหมาะสมกบัศกัยภาพ 

     



 
 

125 

 

 
 
 
 

ข้อ 
ที คุณภาพชีวติการทาํงาน 

ระดับความคิดเห็น 
 

มาก 
ทสุีด 

 
มาก 

 

 
ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

 

 
น้อย 
ทสุีด 

          ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน 
. หน่วยงานมีกรอบตาํแหน่งพร้อมทีจะใหท้่านกา้ว

ขึนไปตามลาํดบั 
     

. ท่านรู้สึกวา่  งานทีทาํช่วยทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีขึน      

. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในการทาํผลงานเพือ
กา้วไปสู่ตาํแหน่งหนา้ทีทีสูงขึน 

     

19. ท่านรู้สึกมีความมนัคงในอาชีพทีปฏิบติังานอยู ่      
. ท่านไดรั้บการพิจารณาเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง 

เหมาะสมกบัผลงาน 
     

          ด้านสังคมสัมพนัธ์ 
. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกบัประชาชนใน

ชุมชนใกลเ้คียงกบัโรงเรียนเป็นประจาํ 
     

. ท่านสามารถปฏิบติังานจนเป็นทียอมรับของ
ชุมชนและหน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้ง 

     

. ท่านมีความสัมพนัธ์และมีความเขา้ใจอนัดีกบั
ผูป้กครอง  ชุมชน  และผูน้าํทอ้งถิน 

     

. ท่านไดรั้บความร่วมมือและความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกบัชุมชน 

     

. โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบติังานของโรงเรียน 
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ข้อ 
ที คุณภาพชีวติการทาํงาน 

ระดับความคิดเห็น 
 

มาก 
ทสุีด 

 
มาก 

 

 
ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

 

 
น้อย 
ทสุีด 

           ด้านธรรมนูญในองค์การ 
. ท่านปฏิบติังานไดต้ามระเบียบแบบแผนและ

ขอ้บงัคบัทางราชการ 
     

. ท่านไดรั้บการปฏิบติัจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่ง เท่า
เทียมกนั 

     

. ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน  ตรงตาม
ความสามารถของท่าน 

     

29. ท่านปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีความเสมอภาคใน
การมอบหมายงาน 

     

. ท่านปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีการรับฟังความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของท่าน 

     

           ด้านภาวะอสิระจากงาน 
. ท่านมีเวลาไดพ้กัผอ่นและดูแลสุขภาพอยา่ง

เหมาะสม 
     

. ท่านมีเวลาวา่งอยูก่บัครอบครัวอยา่งเพียงพอ      

. ท่านสามารถปฏิบติังานไดเ้สร็จทนัตามเวลาที
กาํหนด 

     

. ท่านพอใจในความสมดุลของเวลางานและเวลาที
ไดพ้กัผอ่นจากการทาํงาน 

     

. ท่านมีความสุขกบัการใชชี้วติส่วนตวัและชีวติ
การทาํงาน 
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ขอขอบพระคุณทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
ที คุณภาพชีวติการทาํงาน 

ระดับความคิดเห็น 
 

มาก 
ทสุีด 

 
มาก 

 

 
ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

 

 
น้อย 
ทสุีด 

          ด้านความภูมิใจในองค์การ 
. งานของท่านมีส่วนช่วยใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและผูอื้น 
     

. การปฏิบติังานของท่านเป็นทียอมรับของบุคคล
ในโรงเรียน 

     

. การเป็นบุคลากรของโรงเรียนแห่งนีทาํใหท้่าน
รู้สึกภูมิใจ และมีเกียรติ 

     

39. โรงเรียนของท่านมีชือเสียง  เป็นทีรู้จกัและ
ยอมรับจากบุคคลภายนอก 

     

. การปฏิบติังานในโรงเรียนแห่งนี  ทาํใหท้่านรู้สึก
ประสบความสาํเร็จในชีวติ 
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แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

สําหรับผู้บริหารสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาจังหวดัสงขลาเขต ,  และ             
และผู้บริหารโรงเรียนเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาจังหวดัสงขลาเขต ,  และ  
เรือง  คุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา 

ประถมศึกษาจังหวดัสงขลา 
 

ตอนท ี  ข้อมูลทวัไปเกียวกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชือ-สกุล .........................................................................................................  เพศ ............................ 
อาย ุ............. ปี ศาสนา........................................... วฒิุการศึกษา ....................................................... 
ทีอยู ่..................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง/หนา้ที .......................................................... หน่วยงาน ...................................................... 
ระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง ...................ปี ตงัแต่................................................................................... 
 
ตอนท ี  ข้อมูลเกยีวกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของข้าราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวดัสงขลา 

1. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในด้านความ
เพียงพอของรายไดแ้ละค่าตอบแทนทีไดรั้บ อยา่งไร 

2. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นสิงแวดลอ้มที
ปลอดภยัและ ความเพียงพอของเครืองมือ เครืองใชใ้นการทาํงาน อยา่งไร 

3. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นโอกาสใช้
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ การใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการทาํงาน อยา่งไร 

4. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นความกา้วหน้า
และมนัคงในงาน อยา่งไร 

5. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นกิจกรรมภายใน
องคก์าร  การปรึกษาและรับฟังขอ้คิดเห็นของเพือนร่วมงาน และกิจกรรมทีทาํร่วมกนั  อยา่งไร 

6. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านการแสดง
ความคิดเห็นเกียวกบังาน การรับฟังปัญหาและแก้ไขปรับปรุงของผูบ้ริหาร ความเสมอภาค และ
ความยติุธรรมในการพิจารณาผลการปฏิบติังาน อยา่งไร 
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7. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านเวลาพกัผ่อน 
ความกงัวล จากการทาํงาน อยา่งไร 

8. ท่านมีแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความภูมิใจใน
องคก์าร ความชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย  อยา่งไร 
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