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เพ็ญศรี เวชประพันธ์: คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึ กษาจังหวัดสงขลา. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิ ริธรรม, รศ.ดร.นริ น ทร์
สังข์รักษา และผศ.ดร.ธีรศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ. 32 หน้า.
การวิ จัย ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ) เพื อศึ ก ษาคุ ณภาพชี ว ิต การทํา งานของข้า ราชการครู ส ัง กัด
สํา นัก งานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ กษาจังหวัดสงขลา ) เพือเปรี ยบเที ยบคุ ณ ภาพชี ว ิต การทํา งานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด สงขลาจํา แนกตามเพศ ตําแหน่ ง
รายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรี ยน และ ) เพือศึ กษาแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
การทํางานของข้าราชการครู สงั กัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การวิจัย คื อ ข้าราชการครู สังกัดสํา นักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต , และ จํานวน
คน ซึ งได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ ง ชัน (Stratified Random Sampling) ส่ ว นผู ใ้ ห้สัม ภาษณ์ คื อ
ผู บ้ ริ ห ารสํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต , และ และผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนสัง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต , และ รวมทังสิ น คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิ ติทีใช้ คื อ ค่าเฉลี ย (X̅) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิธีการ
ทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ดว้ ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมือพบ
ความแตกต่าง จะทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สงขลา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สงขลาจําแนกตามรายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ . ยกเว้นจําแนกตามเพศ และตําแหน่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
3. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึ กษาจังหวัดสงขลา คือ ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู สร้ างผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างสรรค์
ด้านต่างๆ เกี ยวกับสื อการสอนหรื อวิธีการสอนส่ งเสริ มกิ จกรรมชุ มชนสัมพันธ์ ที เชื อมโยงนักเรี ยน ครู และ
ผูป้ กครองเข้าด้วยกัน รวมทังการส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู เป็ นครู มื อ อาชี พ มี จิ ต วิญ ญาณของความเป็ นครู
และยึดมันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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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 (X̅), 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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