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 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ ) เพือศึกษาคุณภาพชีว ิตการทํางานของขา้ราชการครูสังก ัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวดัสงขลา  )  เพือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจ ังหวดัสงขลาจาํแนกตามเพศ    ตาํแหน่ง  
รายได ้ ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดโรงเรียน และ )  เพือศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิต
การทาํงานของขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวิจัย คือ  ขา้ราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ,  และ   จาํนวน       

  คน  ซึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling)  ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ  
ผูบ้ ริหารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ,   และ   และผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ,   และ  รวมทงัสิน   คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  สถิติทีใช้ คือ ค่าเฉลีย  (X ̅)   และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิธีการ
ทดสอบค่าที (t-test)  และวิเคราะห์ดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  เมือพบ
ความแตกต่าง  จะทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe)  และการวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis)  
 ผลการวจิยัพบวา่  

1. คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดั
สงขลา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. คุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดั
สงขลาจาํแนกตามรายได ้ ประสบการณ์ในการทาํงาน  และขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  ยกเวน้จาํแนกตามเพศ  และตาํแหน่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

3. แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  คือ ส่งเสริมให้ขา้ราชการครู  สร้างผลงานทางวิชาการ  ตลอดจนการสร้างสรรค์   
ดา้นต่างๆ  เกียวกับสือการสอนหรือวิธีการสอนส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ทีเชือมโยงนักเรียน ครู และ
ผูป้กครองเขา้ด้วยกัน  รวมทังการส่งเสริมให้ขา้ราชการครู  เป็นครูมืออาชีพ  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
และยดึมนัในจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
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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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