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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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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การทํางานมีความสําคัญต่อชี วิตมนุษย์เป็ นอย่างยิง อาจกล่าวได้วา่ การทํางานเป็ นส่ วน
หนึ งของชี วิต ทีปฏิ บตั ิมากกว่ากิจกรรมใดๆ คาดกันว่ามนุ ษย์ได้ใช้เวลาหนึ งในสามของชี วิตเป็ น
อย่างน้อยอยูใ่ นสํานักงานหรื อทีทํางาน และยังเชือว่าในอนาคตอันใกล้มนุษย์จาํ เป็ นต้องใช้เวลาของ
ชี วิตเกี ยวข้องกับการทํางานเพิมขึ นไปอี ก การทํางานเป็ นสิ งทีให้ประสบการณ์ ทีมีคุณค่าต่อชี วิต
มนุษย์ เพราะเป็ นโอกาสทีทําให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูร้ ่ วมงานกับบุคคลอืนๆกับสถานที
และเรื องราวต่างๆตลอดจนความคิดเห็ นทังหลายจากผูเ้ กี ยวข้อง ดังนันการทํางานจึงเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้แสดงออกถึงเชาวน์ปัญญา ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ อันจะนํามาซึ งเกี ยรติภูมิและความ
พึงพอใจในชี วิต และในปั จจุบนั การบริ หารองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
นัน จะต้องมีการบริ หารจัด การทรั พ ยากรขององค์ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด มีปัจจัยในการบริ หารหลายประการทีจะผลักดันให้องค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ อันได้แก่ คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นทรัพยากรทางการบริ หารทีมีความสําคัญลําดับต้น
ขององค์กร ดัง คํา กล่า วว่า “คนเป็ นทรั พย์สินที มี ค่ายิงขององค์การ ที สามารถสร้ างคุ ณูปการแก่
องค์การอย่างมหาศาล” (สุ รชัย แก้วพิกุล, 2552: 1)
ทรั พ ยากรบุ ค คลถื อเป็ นทรั พ ยากรที สํา คัญ ต่อองค์กร บุคคล คือ ผูจ้ ุดประกายความคิด
สรรค์สร้างสิ งต่างๆ ให้เกิดขึนในองค์กร ในปั จจุบนั ความสําคัญของ “คน” ในองค์กรถือว่าคนเป็ น
“ทรัพยากร” ทีมีค่าจึงเกิดคําว่า “การบริ หารทรัพยากรบุคคล” ขึนหรื อในบางองค์การมองไปไกล
กว่ า นั น กล่ า วคื อ มองเห็ น ว่ า คนเป็ น “ต้น ทุ น ” ที สํ า คัญ ขององค์ ก ารจึ ง เกิ ด คํา ใหม่ ขึ นมาว่ า
“การบริ หารทรัพยากรบุคคลทีเป็ นต้นทุน” หรื อ “การบริ หารทุนมนุษย์” หรื อ “Human Capital
Management” (สี มา สี ม านันท์, 2550: 3) การพัฒนาคนและพัฒนาทุ นมนุ ษ ย์ที เข้มแข็ง คือสิ ง
สํ า คัญ ที สุ ด เป็ นปั จ จัย พื นฐานในการขับ เคลื อนและพัฒ นาประเทศ การพัฒ นาคนอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และให้เกิดผลสัมฤทธิ ทีเป็ นรู ปธรรมนัน ต้องเริ มต้นจากการสร้างคนให้เป็ นมนุษย์ที
สมบูรณ์ พร้อมด้วยมี กายะ จิตตะ ปั ญญา และดํารงตนอย่างมี คุณค่า คือ เป้ าหมายของสังคมและ
ประเทศอย่างยังยืน (ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์,
: 5) ซึ งในองค์การภาครัฐทรัพยากรบุคคล
คื อ ข้าราชการทุ กคนนันเอง อาจกล่ าวได้ว่าข้าราชการเป็ นทรั พยากรบุคคลของภาครั ฐที มี ค่ายิง

เพราะข้าราชการเป็ นผูท้ าํ งานรับใช้ประชาชน รับใช้ชาติบา้ นเมืองโดยการปฏิบตั ิหน้าทีตามกลไก
ของรัฐ มีบทบาทหน้าทีหนุ นนํานโยบายรัฐบาล ไปสู่ การปฏิ บตั ิร่วมกับประชาชนทุกภาคส่ วน มี
เป้ าหมายเพือพัฒนา คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ ทีดีขึน ส่ งผลถึงประเทศเจริ ญก้าวหน้า ทังด้า น
การเมือ ง เศรษฐกิ จ สังคม ดังนันหากข้าราชการมีคุณภาพชี วิตที ดีนัน ย่อมส่ งผลให้มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน และนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จได้อย่างไม่ยากเย็น
ข้าราชการครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญของชาติในด้านการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
เพือให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน สังคมและประเทศชาติจะมีความเจริ ญก้าวหน้าและมี
การพัฒนาไปในทิศทางใดนัน ก็ย่อมขึนกับคุณภาพและวิธีการของแต่ละบุคคลทีได้รับการศึกษา
ดังนัน ปั จจัยทีมีความสําคัญซึ งสามารถทําให้บุคคลในสังคมและประเทศชาติ เป็ นผูท้ ีมีคุณภาพได้
ก็คือ ครู โดยเฉพาะครู ประถมศึกษา ซึ งเป็ นการศึกษาขันพืนฐานสําหรับการดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคม
ได้ อ ย่ า งสง่ า งามและมอบวิ ช าความรู ้ สํ า หรั บ เป็ นพื นฐานในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ที สู งขึ น
ครู ประถมศึกษา จึงเป็ นผูท้ ีมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงในการอบรม สังสอน ให้ความรู ้ คุณธรรม และ
จริ ย ธรรมตามความต้องการของสั ง คม และครู มิใ ช่ เป็ นเพี ย งผูท้ ี มี ค วามรู ้ ความสามารถในการ
สังสอนอบรมเพียงเท่านัน แต่ครู จะต้องมีคุณธรรมประจําใจเพือเป็ นต้นแบบให้กบั นักเรี ยนซึ งจะ
เติบโตเป็ นกําลังทีสําคัญของประเทศอีกด้วย (สัมฤทธิ อุภยั พงศ์, 2549: 1)
การเป็ นต้ น แบบหรื อแบบอย่ า งที ดี ข องครู นั นขึ นอยู่ ก ั บ ปั จจั ย หลายประการ
โดยปั จจัยพืนฐานทีมีส่วนสําคัญในการส่ งเสริ มให้ครู มีพฤติกรรมการเป็ นต้นแบบหรื อแบบอย่างทีดี
คือ ชีวติ ทีมีคุณภาพสําหรับครู เป็ นลักษณะการดําเนิ นชีวติ ทีมีความเป็ นอยูส่ อดคล้องกับระดับความ
ต้องการพืนฐานทีจําเป็ นต่อการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์อย่างมีคุณค่า โดยเป็ นชี วิตทีมีการกิ นดี อยู่ดี
ถู ก ต้อ งตามสุ ข ลัก ษณะ มี สุ ข ภาพอนามัย สมบู รณ์ แข็ง แรง มี ง านทํา ที สามารถเลี ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ โดยไม่ตอ้ งเป็ นภาระของผูใ้ ด ทังเป็ นพลเมืองดี มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม วัฒนธรรม
อันดี งาม สํานึ กในหน้าทีรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครั ว และสังคม ส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่ วนรวมได้อย่างเต็มที ตามกําลังความสามารถ และสถานภาพของ
ตนเอง และสุ ดท้ายสามารถดําเนิ นชี วิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามคุ ณภาพชี วิต
ของครู ก็ขึนอยู่กบั การปฏิ บตั ิภารกิจต่างๆ ตามบทบาทและหน้าทีหรื อกล่าวได้อีกอย่างหนึ งก็คือ
การทํางานเป็ นส่ วนหนึ งของการแสดงถึงการมีคุณภาพชี วิต โดยทีทุกคนไม่สามารถแยกกิ จกรรม
การทํางานออกจากการดําเนินชีวติ ประจําวันได้แนวคิดนีจึงเรี ยกว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality
of Work Life) เป็ นแนวคิดในการทํางานทีบอกว่า งาน และชี วิตจะเกี ยวข้องผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน โดยคํานึ งถึงรู ปแบบงานทีทําให้ครู มีการทํางานทีดี มีความรู้ สึกพึงพอใจในการทํางาน
มี ก ารดําเนิ นชี วิตที มี ค วามสุ ข พร้ อมทังมี ก ารทํา งานร่ ว มกันที ก่ อให้เกิ ด ผลดี ตามเป้ าหมายของ

โรงเรี ยนทีตังไว้ดงั นันถ้าครู มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีดี ก็จะส่ งผลให้การดําเนิ นการเกียวกับการ
เรี ยนการสอนบรรลุ วตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนดไว้ แต่ใน
ปัจจุบนั พบว่า ครู ส่วนใหญ่ตอ้ งเผชิญปั ญหาเกียวกับคุณภาพชี วิตในการทํางานอย่างรุ นแรงในหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านสิ งแวดล้อมที ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านธรรมนูญ
ในองค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ ซึ งจากปั ญหาคุณภาพชี วิตใน
การทํางานของครู พบว่า ส่ งผลกระทบคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรการเรี ยน ดังนัน การมุ่งเน้นพัฒนาครู โดยเฉพาะครู ประถมศึกษา
จึงเป็ นหัวใจสําคัญยิงของการพัฒนาการศึกษา เพราะโดยบทบาทและหน้าทีของครู แล้ว ครู มีหน้าที
ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนทังร่ างกายและจิ ตใจเพือให้เจริ ญเติ บโตเป็ นคนดี มีทกั ษะในการ
ดํารงชี วิต และประกอบวิชาชี พทีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ครู ทีมีคุณภาพชี วิตในการทํางานดีจะ
ช่วยพัฒนาเด็กตามพืนฐานให้เต็มศักยภาพของเขาให้การศึกษาเพือให้เขาคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหา
เป็ น มีความรู ้จกั ตนเองอย่างถูกต้อง ใฝ่ ก้าวหน้าสร้างสรรค์หนั เข้าหาสังคม เป็ นคนทีมีคุณภาพและ
ใช้ชีวติ ทีมีคุณภาพในทีสุ ด (วิชิต กิจชอบ,
: 1)
จากการศึกษางานวิจยั ของกนกวรรณ ชูชีพ ( : บทคัดย่อ) ซึ งได้ศึกษาคุณภาพชี วิต
การทํางานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ) ข้าราชการทีปฏิ บตั ิงานในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความเห็นเกียวกับคุณภาพชี วิตการทํางานของตนเองในปั จจัยด้านต่าง ๆ ในระดับ
ทีพึงพอใจ ) ความต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่าสิ งทีข้าราชการเหล่านี ต้อง
มี ค วามต้อ งการมากที สุ ด ได้แ ก่ ด้า นสวัส ดิ ก ารพิ เ ศษเรื องการเพิ มเบี ยเลี ยงหรื อ เบี ยเสี ยงภัย
รองลงมา คื อ เรื องอุ ป กรณ์ ป้ องกัน ภัย อัน ตรายจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ แนวทางและ
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการทีปฏิ บตั ิงานในพืนที
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็ น แนวทาง คือ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย ได้แก่ ) ส่ งเสริ มการใช้
หลักนิ ยมให้ขา้ ราชการมุ่งไปสู่ ก ารมี เกี ย รติ และศัก ดิ ศรี ภายใต้หลักการดํารงชี วิตแบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง ส่ งเสริ มการออมเพือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ) มีมาตรการที
สร้ างความเป็ นธรรมและโปร่ ง ใสในการพิ จารณาความดี ค วามชอบมี หลักการประเมิ นใหม่ ที มี
ประสิ ท ธิ ภาพเป็ นธรรม ) การประสานกันระหว่า งหน่ ว ยงานหลัก ในการให้ค วามช่ วยเหลื อ
สนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ) ให้รัฐบาลมีนโยบายทีให้ความสําคัญกับเรื องคุณภาพชี วิตการทํางาน
อย่างจริ งจัง การสร้างกลไก ติดตาม ประเมินผล และให้รางวัล ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทิมา
หัสนี ย ์ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการวิเคราะห์ องค์ประกอบของขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดยะลา พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดยะลา

ประกอบด้วย องค์ประกอบทังหมด องค์ประกอบ คือ ความสัมพันธ์กบั ชุมชน นโยบายการบริ หาร
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมันคงปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน สวัสดิการทีได้รับ
ความก้าวหน้าในอาชีพและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
กล่าวได้วา่ ถึงแม้ขา้ ราชการครู ส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในวิชาชีพหลายๆด้าน แต่ก็
ยัง มี ค วามต้อ งการให้ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานในบางด้า นเพิ มเติ ม เช่ น
ข้าราชการครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ้ งการให้ภาครัฐเพิมสวัสดิการเบียเสี ยงภัย อุปกรณ์ป้องกัน
ภัยจากสถานการณ์ ความไม่สงบชายแดนใต้ ส่ งเสริ มเรื องชุ มชนสัมพันธ์ และมาตรการทีสร้ าง
ความเป็ นธรรมและโปร่ งใสในการพิจารณาความดีความชอบ กล่าวได้ว่าข้อเสนอแนะเหล่านี มี
คุณค่าหากนําไปสู่ การส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตข้าราชการครู ให้ตรงตามความต้องการ เพราะหากให้
การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ขา้ ราชการครู มีคุณภาพชี วิตทีดีและสอดคล้องกับความต้องการแล้วนัน
การทํางานจะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิงขึน อีกทังยังเป็ นการกระตุน้ ให้ใช้ความรู ้
ความสามารถ และทักษะทีมีอยูไ่ ด้เต็มที ดังนัน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรให้ความสําคัญ พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของข้าราชการครู ให้ตรงตามความต้องการมากยิงขึน
จากองค์ความรู้ทีได้ประมวลมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษา “คุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” ด้วยเห็นว่า
คุณภาพชี วิตของครู ประถมศึกษามีผลต่อการพัฒนาเยาวชนอันเป็ นกําลังสําคัญของชาติ การศึกษา
คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สงขลามีความน่าสนใจยิง เนืองจากจังหวัดสงขลาเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของภาคใต้ในทุ กๆด้าน
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เนื องจากจังหวัดสงขลาเป็ นแหล่งผลิตพืชผลทางเกษตร
หลายชนิ ด เช่ น ข้าว ยางพารา รวมทังเป็ นแหล่งผลิ ตและแปรรู ปอาหารทะเลทีสําคัญของภาคใต้
ในส่ ว นของการท่ อ งเที ยว เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวที มี ชื อเสี ย งและได้ รั บ การยอมรั บ ทังในและ
ต่างประเทศเรื องความสวยงามและความหลากหลายทางการท่ องเที ยว ด้านการศึ กษา จัง หวัด
สงขลา เป็ นศูนย์ก ลางการศึ กษาของภาคใต้ทีมี การจัดการศึ กษาทุ ก ระดับ ที มี คุณภาพ ส่ งผลให้
จังหวัดสงขลามีค่าครองชีพสู งเมือเทียบกับจังหวัดอืนๆ ในภาคใต้ดว้ ยกัน ความเจริ ญซึ งเป็ นจุดแข็ง
บวกกับยุทธศาสตร์ เมืองชายแดนใต้นีเองทีส่ งผลให้ประชาชนในเมืองใหญ่แห่งนีได้รับผลกระทบ
จากความเสี ยงหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางสังคม เช่น พฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด อีกทังความไม่ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินในรู ปแบบต่างๆ
รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ อําเภอในจังหวัดสงขลา
ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวติ และทรัพย์สินของข้าราชการครู ในพืนที

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมุ่งศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํา งานของข้า ราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” ซึ งผลจากการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึง
คุณภาพชี วิตของครู ในประเด็นสําคัญ เช่น การได้รับผลตอบแทนทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ครองชีพ (สวัสดิ การ สิ ทธิ ประโยชน์ การปรับอัตราเงิ นเดื อนและค่าครองชี พ ที สอดรับกับสภาพ
เศรษฐกิจ) การส่ งเสริ มให้พ นัก งานมี ค วามก้าวหน้า ในหน้า ที การงาน การมีระบบทีดี และมีความ
ยุติธรรม ความภาคภูมิใจต่อหน่ วยงานความสัมพันธ์ ภายในองค์กร ฯลฯ เพือนําผลการวิจยั เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา อีกทังยังนําผลการวิจยั ไปปรับ ใช้ใ นการพัฒนาสํา นัก งานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาอืนๆต่อไป ซึ งข้อมูลเหล่านี จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชี วิตของข้าราชการครู เพือให้มีขวัญและกําลังใจในการอบรมบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้
เป็ นทังคนดีและคนเก่งต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครังนี เพือศึกษาคุณภาพชี วิตข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ตามแนวคิดของ ฮิวส์และคัมมิง (Huse and Cummings,
: - )
โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้ า ราชการครู สั ง กั ด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ได้แก่
. คุณภาพชีวติ การทํางานด้านรายได้และประโยชน์
ตอบแทน
. คุณภาพชีวติ การทํางานด้านการสร้างสภาพแวดล้อม
การทํางานทีปลอดภัย
. คุณภาพชีวติ การทํางานด้านพัฒนาศักยภาพ
. คุณภาพชีวติ การทํางานด้านความก้าวหน้าและมันคง
ในงาน
. คุณภาพชีวติ การทํางานด้านสังคมสัมพันธ์
. คุณภาพชีวติ การทํางานด้านธรรมนูญในองค์การ
. คุณภาพชีวิตการทํางานด้านภาวะอิสระจากงาน
. คุณภาพชีวติ การทํางานด้านความภูมิใจในองค์การ

. เพศ
. ตําแหน่ง
. รายได้
. ประสบการณ์ใน
การทํางาน
. ขนาดโรงเรี ยน

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
แผนภูมิที กรอบแนวคิดการวิจยั

คําถามการวิจัย
1. คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้า ราชการครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลาอยูใ่ นระดับใด
2. คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานข้ า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ตําแหน่ง รายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาด
โรงเรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่
3. แนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้า ราชการครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
2. เพือเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ตําแหน่ง รายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน
และขนาดโรงเรี ยน
3. เพื อศึ กษาแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต การทํางานของข้า ราชการครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) โดยการรวบรวมข้อมูล
ทังเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ เพือศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ซึ งผูว้ จิ ยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จํานวน , คน (กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล ปี
สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ )
2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดสํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จังหวัดสงขลา จํานวน
คน ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการคํานวณตามวิธีของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamame,
1967) โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื อนจากการสุ่ มได้ไม่เกินร้ อยละ มีค่าความเชื อมันร้อยละ
และดําเนินการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling)

3. ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลาจําแนก ดังนี
3.1.1 เพศ
. . ตําแหน่ง
3.1.3 รายได้
3.1.4 ประสบการณ์ในการทํางาน
3.1.5 ขนาดโรงเรี ยน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามแนวคิด เรื องคุณภาพชี วิตการทํางานของฮิวส์และ
คัมมิง ได้แก่
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านพัฒนาศักยภาพ
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านสังคมสัมพันธ์
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านธรรมนูญในองค์การ
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านภาวะอิสระจากงาน
. . คุณภาพชีวติ การทํางานด้านความภูมิใจในองค์การ
การวิจัยเชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิ ง คุ ณภาพผูใ้ ห้ข ้อมูลสํา คัญ ได้มาจากวิธีก ารเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Selective) ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยทําการ
สัมภาษณ์ ขา้ ราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึ ก ษาจังหวัดสงขลา ซึ งได้แก่
ผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ รวมทังสิ น คน เพือศึกษา
ข้อมูลเกียวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วิต การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ซึ งครอบคลุมเนื อหาจากตัวแปร ด้านคุณภาพชี วิตการ
ทํางานทัง ด้าน

นิยามศัพท์เฉพาะ
คุณภาพชี วิตการทํางาน หมายถึ ง ความพึงพอใจต่อสภาพและลักษณะการทํางานของ
บุ คคลในด้า นต่า งๆ ได้แก่ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านสิ งแวดล้อมที ปลอดภัยและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์
ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ ซึ งระดับความพึงพอใจ
ของแต่ละคนอาจไม่เท่ากันขึนอยูก่ บั เกณฑ์ทีแต่ละคนได้กาํ หนดไว้
คุณภาพชีวติ การทํางานด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน หมายถึง ความเพียงพอของ
รายได้และค่าตอบแทนที ได้รับ ความเหมาะสมกับปริ มาณงาน ความรู ้ และความสามารถที มี อยู่
รายได้พิเศษ ความยุติธรรมในการจ่ายเงิน และความสะดวกทีได้รับในการเบิกจ่ายเงินทีรักษาพยาบาล
คุณภาพชี วิต การทํางานด้านการสร้ างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย หมายถึ ง
ความเพียงพอของเครื องมือ เครื องใช้ในการทํางาน การจัดสถานที สภาพแวดล้อมของสถานที
ทํางาน และการเตรี ยมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
คุ ณภาพชี วิต การทํางานด้านพัฒนาศักยภาพ หมายถึ ง การมี โอกาสใช้ทกั ษะ ความรู้
ความสามารถ การใช้เ ทคนิ ค ต่า งๆ ในการทํา งาน การสนับ สนุ น ในการเพิมความรู ้ และความ
กระตือรื อร้นในการทํางาน
คุ ณ ภาพชี ว ิต การทํา งานด้า นความก้า วหน้า และมันคงในงาน หมายถึ ง การขึ น
เงินเดือน โอกาสและการพิจารณาการเลือนตําแหน่ง การสนับสนุ นการเตรี ย มความรู ้ สํา หรับ การ
เลือนตําแหน่ง และการแสดงความคิดเห็น
คุณภาพชีวติ การทํางานด้านสังคมสัมพันธ์ หมายถึง การทีผูป้ ฏิบตั ิได้รับการยอมรับและ
มีโอกาสสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน มีความรู ้สึกว่าตนเองประสบความสําเร็ จและมีคุณค่า
คุ ณภาพชี วิต การทํา งานด้า นธรรมนู ญ ในองค์ก าร หมายถึ ง การแสดงความคิ ด เห็ น
เกียวกับงาน การรับฟังปั ญหาและแก้ไขปรับปรุ งของผูบ้ ริ หาร ความยุติธรรมในการพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความเสมอภาค และการพิจารณาโทษด้วยความยุติธรรม
คุณภาพชี วิตการทํางานด้านภาวะอิสระจากงาน หมายถึ ง การมีเวลาพักผ่อน ลดความ
กังวล และความเครี ยดจากการทํางาน
คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานด้า นความภูมิ ใ จในองค์ก าร หมายถึ ง ชื อเสี ย งขององค์ก าร
การประสบความสํา เร็ จ ความมันคงขององค์ก าร ความชอบในงานที ได้รับ และความภูมิ ใจใน
องค์การ

ข้ าราชการครู หมายถึง บุคคลซึงประกอบวิช าชี พหลัก ทางด้า นการเรี ย นการสอนและ
การส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยนด้ว ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขันพืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ
ประโยชน์ ทจะได้
ี รับ
1. ทําให้ทราบถึ งระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
2. ทํา ให้ ท ราบถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานข้า ราชการครู สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ตําแหน่ง รายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน
และขนาดโรงเรี ยน แตกต่างกันหรื อไม่
3. เพื อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานของข้า ราชการครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

บทที
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื อง “คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” เพือศึกษาคุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้า ราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้องและได้นาํ เสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี
1. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
2. บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของครู
3. ข้อมูลสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวกับคุณภาพชี วติ การทํางาน
. ความหมายของคุณภาพชี วติ การทํางาน
นักวิชาการ นักคิด นักทฤษฎี ได้ให้ความหมาย หรื อคํานิยามของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไว้อย่างน่าสนใจหลายประเด็น ดังนี
หลุยส์ (Louis, 1998: 6) ได้ให้ความหมายคุ ณภาพชี วิตการทํางานไว้วา่ หมายถึง
ความสามารถที จะจัดการชี วิตส่ วนตัว กับชี วิตการทํางานให้เกิดความสมดุลกัน ซึ งบริ ษทั ควรจะมี
ทีมงานในการทํางานและให้ความสนใจกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
แคสซิ โก (Cascigo, 1995: 20) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต การทํางานว่า
หมายถึง สภาพและการปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในองค์การ เช่น การเพิมเนื องาน การจัดการอย่างเป็ น
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่ วมในการทํางานของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โรบินสัน (Robinson, 1991: 670) ได้ให้ความหมายคุ ณภาพชี วิตการทํางานว่า
หมายถึง กระบวนการทีองค์การได้ทาํ การตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน จากการพัฒนา
กลไกต่างๆ ทีเอืออํานวยให้พนักงานมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในสิ งที มีผลกระทบต่อการทํางาน
ของพนักงานหรื อคุณภาพชีวติ ในการทํางาน เปรี ยบเสมือนแนวคิดทีครอบคลุมปั จจัยต่างๆ ทีจําเป็ น
ในการกํา หนดเป้ าหมายร่ วมกัน ในการทํา ให้ องค์การมีความเป็ นมนุ ษ ย์ ความเจริ ญ และการมี
ส่ วนร่ วมด้วย

สโกรแวน (Skrovan, 1983: 11) ได้ใ ห้ค วามหมายคุ ณ ภาพชี วิต การทํางานว่า
หมายถึ ง กระบวนการทีองค์การใช้ในการทําให้สมาชิกทุกระดับขององค์การได้มีส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมขององค์ก าร วิธี ก ารทํา งานและผลลัพ ธ์ จ ากการทํางาน กระบวนการนีมี
วัตถุ ประสงค์เพือมุ่งไปสู่ เป้ าหมายในการส่ ง เสริ ม ความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลขององค์การ
และการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ในขณะทํางานของพนักงาน
วอลตัน (Walton, 1974: 12) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานว่า หมายถึง
ลัก ษณะการทํา งานที ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณา
คุณลักษณะแนวทางความเป็ นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรื อสังคม ขององค์การทีทําให้งานประสบ
ความสําเร็ จ
ติน ปรั ชญพฤทธิ (2538: 334) ได้ให้ค วามหมายคุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานว่า
หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานเป็ นแนวคิดทีเน้นคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ทีท้าทาย ค่าตอบแทน
ยุติธรรม ความปลอดภัยและการมีสุขภาพทีดี โอกาสทีจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ อนาคตทีเจริ ญ
งอกงามและมันคง การป้ องกัน สิ ท ธิ ส่ ว นบุค คล การแสดงออกอย่างเสรี และการมีความสมดุ ล
ระหว่างการทํางานและการดําเนินชีวติ ส่ วนตัว
ผจญ เฉลิมสาร (2540: 23) กล่าวว่า คุณภาพชี วิตการทํางาน (Quality of Working
Life) เป็ นองค์ประกอบหรื อเป็ นมิติหนึงทีสําคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวความคิด
เกี ยวกับ คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานได้กาํ เนิ ด และแพร่ ห ลายในประเทศอุตสาหกรรม หากกล่าวถึง
ความหมายของคําว่า คุณภาพชี วิตการทํางานแล้ว เราจะพบว่า มีผรู ้ ู ้ นักวิชาการ หรื อผูเ้ กียวข้องได้
ให้ความหมาย หรื อคํานิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็น คือ
1. เป็ นการสร้างสรรค์บรรยากาศทีจะทําให้ผใู้ ช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการ
ทํางานสู งขึน โดยผ่านการเข้ามามีส่ วนร่ ว มในกระบวนการตัด สิ น ใจและแก้ไ ขปั ญ หาสําคัญของ
องค์การ ซึ งจะมีผลกระทบต่อชี วิตการทํางานของพวกเขา นันคือ หมายความรวมถึงการปรับปรุ ง
การบริ หารเกี ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยทําให้มีประชาธิ ปไตยในสถานทีทํางานเพิมมากขึน เพือ
ก่อให้เกิ ดการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ผลขององค์การ ทังนี เป็ นการเปิ ดโอกาสใหม่ๆ ให้ผู ้ ปฏิ บตั ิงาน
ทุกระดับได้นาํ เอาสติปัญญา ความเชียวชาญ ทักษะและความสามารถอืนๆ มาใช้ ในการทํางานย่อม
ทําให้พนักงานหรื อกําลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสู งขึน ซึ งจะส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทาง
ทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การขึน เช่น การขาดงานลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึน
การกวดขันเกียวกับวินยั ผ่อนคลายลง ความคับข้องใจลดลง เป็ นต้น
2. คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานมี ค วามหมายทังทางกว้างและทางแคบ ซึ งได้รวบรวม
ความหมาย ของคุณภาพชีวติ การทํางานไว้ในประเด็นต่างๆ ดังนี

2.1 คุณภาพชี วิตการทํางานในความหมายทีกว้าง หมายถึ งสิ งต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง
กับชี วิตการทํา งาน ซึ งประกอบด้ว ย ค่ า จ้า ง ชั วโมงการทํา งาน สภาพแวดล้อ มการทํางาน
ผลประโยชน์และบริ ก าร ความก้า วหน้าในการทํางาน และการมี มนุ ษยสั มพันธ์ สิ งเหล่ านี ล้วน
แล้วแต่สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจสําหรับคนงาน
2.2 คุณภาพชี วิตการทํา งานในความหมายอย่า งแคบ คื อ ผลที มี ต่อ คนงาน ซึ ง
หมายถึ ง การปรั บ ปรุ ง ในองค์ก ารและลัก ษณะงาน โดยเฉพาะอย่า งยิ งพนัก งานควรได้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษสําหรับการส่ งเสริ มระดับคุ ณภาพชี วิตการทํา งานของแต่ละบุคคล และรวมถึง
ความต้องการของพนักงานในเรื องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทีจะมีผลต่อ
สภาพการทํางานของเขาด้วย
2.3 คุ ณภาพชี วิตการทํางานในแง่มุมทีหมายถึ งการคํานึ งถึ งความเป็ นมนุ ษย์ใน
การทํางาน (Humanization of Work) ซึ งประเทศฝรังเศสและประเทศที พูดภาษาฝรั ง ใช้คาํ ว่า
การปรับปรุ งสภาพการทํางาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคมนิยม ใช้คาํ ว่า
การคุม้ ครองแรงงาน (Workers' Protection) กลุ่มประเทศสแกนดิ เนเวีย หรื อในญีปุ่ น ใช้คาํ ว่า
สภาพแวดล้อมการทํางาน (Working Environment) และความเป็ นประชาธิ ปไตยในสถานทีทํางาน
(Democratization of the Workplace) คุณภาพชี วิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ
แนวปฏิบตั ิหรื อเทคโนโลยีทีส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมในการทํางานทีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึน
ในการปรับปรุ งผลลัพธ์ทงขององค์
ั
การและปัจเจกบุคคล ตามลําดับ
ทิพวรรณ ศิริคูณ ( : 18) กล่าวว่า คุณภาพชี วิตการทํางาน เป็ นความรู้ สึกของ
บุคคลในองค์การ ทีมีความต้องการทีจะให้ตนเองทํางานในองค์การได้อย่างมีความสุ ข เกิดความพึง
พอใจในการทํางาน ทําให้งานบรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างมีประสิ ธิภาพ ซึ งมีองค์ประกอบทังทีเป็ น
ปั จจัยภายนอกและปั จ จัย ภายใน ซึ งปั จจัย ภายใน ได้แก่ ความพร้ อมทางด้า นร่ างกายและจิตใจ
ส่ วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี การบริ หารงานทีมีคุณธรรม
จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า คุณภาพชี วิตการ
ทํางาน หมายถึง ความพึงพอใจต่อสภาพและลักษณะการทํางานของบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
รายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านสิ งแวดล้อมทีปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านธรรมนู ญในองค์การ ด้าน
ภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ ซึ งระดับความพึงพอใจของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน
ขึนอยูก่ บั เกณฑ์ทีแต่ละคนได้กาํ หนดไว้

. แนวคิดเกียวกับคุณภาพชี วติ การทํางาน
วอลตัน (Walton, 1974: 22-27) กล่าวถึงคุณภาพชีวติ การทํางานว่า ประกอบด้วย
คุณสมบัติ 8 ประการ ดังนี
1. รายได้แ ละประโยชน์ ต อบแทนที เป็ นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair
Compensation) หมายถึง การทีผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับค่าจ้าง เงินเดื อน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
อืนๆ อย่าง เพียงพอกับการมีชีวติ อยูไ่ ด้ตามมาตรฐานทียอมรับกันโดยทัวไป และต้องเป็ นธรรม เมือ
เปรี ยบเทียบกับงานหรื อองค์การอืนๆ ด้วย
2. สิ งแวดล้อมทีถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง
สิ งแวดล้อมทังทางกายภาพและทางด้านจิ ต ใจ นันคื อ สภาพการทํา งานต้อ งไม่มีลกั ษณะทีต้อง
เสี ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
อนามัย
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี (Development
of Human Capacities) งานทีปฏิบตั ิอยูน่ นจะต้
ั
องเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิ งานได้ใช้และพัฒนาทักษะ
ความรู ้อย่างแท้จริ งและรวมถึงการมีโอกาสได้ทาํ งานทีตนยอมรับว่าสําคัญและมีความหมาย
4. ลัก ษณะงานที ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ เติ บ โตและความมันคงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
(Growth and Security) นอกจากงานจะช่วยเพิมพูนความรู ้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมันคงในอาชี พ ตลอดจนเป็ นทียอมรับทังของเพือนร่ วมงานและ
สมาชิกในครอบครัวของตน
5. ลักษณะงานมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ด้า นบู ร ณาการทางสั ง คมของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Social
Integration) ซึ งหมายความว่า งานนันช่วยให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานได้มีโอกาสสร้ า งสัม พันธภาพกับบุคคล
อืนๆ รวมถึงโอกาสทีเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าทีตังอยูบ่ นฐานของระบบคุณธรรม
6. ลัก ษณะงานที ตั งอยู ่บ นฐานของกฎหมายหรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
(Constitutionalism) ซึ งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การจะส่ งเสริ มให้ เกิดการเคารพ
สิ ทธิ ส่วนบุคคลมีความเป็ นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทังโอกาสทีแต่ละ
คนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย มีเสรี ภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครอง
ด้วยกฎหมาย
7. ความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทํางานโดยส่ วนรวม (The Total Life Space)
เป็ นเรื องของการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ใช้ชีวิตในการทํางานและชี วิตส่ วนตัวนอก องค์การ
อย่างสมดุ ล นันคือต้องไม่ปล่ อยให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้รับความกดดันจากการปฏิ บตั ิ งานมากเกิ นไป

ด้วยการกําหนดชัวโมงการทํางานทีเหมาะสมเพือหลี กเลี ยง การทีต้องครําเคร่ งอยู่กบั งานจนไม่มี
เวลาพักผ่อน หรื อได้ใช้ชีวติ ส่ วนตัวอย่างเพียงพอ
8. ลักษณะงานมีส่วนเกียวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (Social Relevance) ซึ ง
นับเป็ นเรื องทีสําคัญประการหนึงทีผูป้ ฏิ บตั ิงานจะต้องรู ้สึก และยอมรับว่าองค์การทีตนปฏิบตั ิงาน
อยูน่ นรั
ั บผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทังในด้านผลผลิ ต การจํากัดของเสี ย การรักษาสภาพแวดล้อม
การปฏิบตั ิเกียวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด
ฮิวส์และคัมมิง (Huse and Cummings, 1995: 273 – 279) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับ
เกณฑ์บ่งชี และองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตของการทํางานไว้ 8 ประการ ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มา
กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าเกียวกับคุณภาพชีวติ การทํางาน ดังนี
1. ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม (Adequate and Fair Compensation) เป็ น
ปั จจัยสําคัญทีทําให้บุคคลปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถได้ก็ตอ้ งให้บุคคลนัน
เกิดความพึงพอใจกับสิ งตอบแทนทีจะได้รับ เพือเป็ นกําลังใจในการปฏิ บตั ิงาน และสิ งตอบแทน
เบืองต้นทีทําให้ขา้ ราชการหรื อบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน ก็คือ เงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างทีเหมาะสมเพียงพอ ยุติธรรม นอกจากนันยังจะต้องพิจารณาถึง ค่าตอบแทนในรู ปแบบอืน ๆ
ต่ อ ไปอี ก เพื อให้ เ พี ย งพอกับ ค่ า ครองชี พ และค่ า ใช้ จ่ า ยที จํา เป็ นต่ อ การปฏิบตั ิงาน ซึ งจะต้องมี
ความสัมพันธ์ กบั ระดับความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์ ในการทํางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย
2. การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย (Safe and Healthy Environment)
หมายถึ ง การที ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านได้ป ฏิ บ ัติ ง านในสภาพแวดล้อ มที เหมาะสม มีความสะอาด มีความ
ปลอดภัย จัดหา ติ ดตัง และมี อุปกรณ์ เครื องไม้เครื องมือทีเอืออํานวยต่อการปฏิ บตั ิ งาน และไม่มี
สภาพทีก่อให้เกิดอันตรายใดๆ อีกทังยังต้องมีแผนระวังภัยทีดีดว้ ย
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Developing of Human Capacities) หมายถึง
การทีผูป้ ฏิบตั ิงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานทีทําโดยพิจารณาจากลักษณะ
งานทีปฏิบตั ิ ในการพัฒนาทักษะและความรู ้ของตนเอง ซึ งจะส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิเกิดความรู ้สึกว่าตนมี
คุณค่า และมีความรู้สึกท้าทายจากการทํา งานของตนเอง การพัฒ นาข้า ราชการจะช่ ว ยเสริ มให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมทีจะปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีคุณภาพ ถึงแม้วา่ การดํา เนิ น งานพัฒ นาข้า ราชการและเจ้า หน้า ที จะไม่ได้ผลเต็มทีตาม
องค์การต่าง ๆ ก็จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที เนื องจากประเทศชาติ
จะเจริ ญก้าวหน้าและมีความมันคงได้นนั ส่ วนหนึ งอยู่ทีคุ ณภาพของข้าราชการนันเอง การพัฒนา
ข้าราชการทีปฏิ บ ตั ิ ก ารเป็ นส่ ว นมาก คื อ จัด ฝึ กอบรม ทังนี เพื อให้ข า้ ราชการมี คุ ณ ภาพในการ

ปฏิบตั ิงานทีดีขึ น อันเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและองค์ก ารในด้านปริ มาณ คุณภาพของงาน และ
สุ ขภาพจิต
4. ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง ความรู้สึก
เชือมันต่อความมันคงในหน้าทีการงาน และโอกาสทีจะได้รับ ความก้าวหน้า ในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที
ทังในเรื องรายได้และตําแหน่ง
5. บูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง การทีผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นทียอมรับ
ของผูร้ ่ ว มงานที ทํา งาน มี บ รรยากาศเป็ นมิต ร มี ค วามอบอุ่น เอื ออาทร ปราศจากการแบ่ง แยก
เป็ นหมู่เหล่า ผูป้ ฏิบตั ิได้รับการยอมรับและมีโอกาสสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน มีความรู ้ สึกว่าตนเองประสบ
ความสําเร็ จและมี คุ ณค่า ซึ งเป็ นความต้องการขันพื นฐานของมนุ ษ ย์นนประการหนึ
ั
ง คือ ความ
ต้องการเป็ นส่ วนหนึ งของสังคม และการยอมรับจากผูอ้ ื น คนทีมีความโน้มเอี ยงไปในทางความ
ต้องการทางสั ง คมมากจะมี ล ัก ษณะเป็ นคนโอนอ่ อนต่อสั ง คม ความต้อ งการนี เป็ นเหตุ จูงใจให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ปฏิบตั ิงานด้วยความพึงพอใจและอยากจะทํางานนันให้มีคุณภาพยิงขึน
6. การมีธรรมนูญในองค์การ (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมใน
การบริ หารงาน มีการปฏิบตั ิต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผูป้ ฏิ บตั ิงานได้รับการเคารพในสิ ทธิ และ
ความเป็ นปั จเจกบุคคล ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับฟั งความคิดเห็น บรรยากาศขององค์กรมีความเสมอ
ภาคและยุติธรรม มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
7. การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space) หมายถึง การแบ่งเวลาให้เหมาะสม
ในการดํารงชีวติ เวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน เวลาส่ วนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และ
เวลาทีให้กบั สังคม จะเห็นได้วา่ การทํางานเป็ นรากฐานของชีวติ สังคม เป็ นเหตุและปั จจัยให้มนุ ษย์มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน จากการศึกษาพบว่า การทํางานช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิต การทํางานเป็ น
การแสดงออกถึงอํานาจของมนุษย์ที จะสามารถบรรลุถึงความใฝ่ ฝันและความปรารถนาของมนุษย์
ได้ การปฏิบตั ิงานสามารถจะเป็ นสิ งทีสร้างความพึงพอใจให้กบั ตนเองได้อย่างลึกซึง
8. ความภาคภูมิใจในองค์การ (Organizational Pride) หมายถึง ชือเสี ยงขององค์การ
การประสบความสําเร็ จ ความมันคงขององค์การ ความภูมิใจ ความชอบในงานทีได้รับ และความ
ภูมิใจในองค์การ
กรี นเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron, 1995: 646-647) กล่าวว่า โดยทัวไป
แผนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานจะเน้นถึ ง การมี ส่ วนร่ ว มในการตัดสิ นใจ และหลายๆ
แนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตการทํางาน จะมีเป้ าหมายในเรื องการเน้นความเป็ นมนุษย์ใน
การทํางาน (Humanizing the Workplace) สําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานทีได้รับ
ความสนใจมากแนวหนึ ง คื อ การออกแบบโครงสร้ า งงานใหม่ (Work Restructuring) ได้แก่

การทํางานให้มีคุณค่า (Job Enrichment) การเพิมงาน (Job Enlargement) และแบบจําลองลักษณะ
งาน (Job Characteristic model) ซึ งจะมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางาน นอกจากนันแนวทางการสร้าง
กลุ่มคุณภาพ นับเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทํางานอีกด้วย
. ประโยชน์ ของการสร้ างเสริมคุณภาพชี วติ การทํางาน
สโกรแวน (Skrovan, 1983: 492) ได้สรุ ปประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้
9 ข้อ ดังนี
1. เพิมความพึงพอใจในการทํางานสู งสุ ด เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน
2. ทําให้ผลผลิตเพิมขึนอย่างน้อยทีสุ ด ก็เกิดจากอัตราการขาดงานทีน้อยลง
3. ประสิ ทธิภาพในการทํา งานสู งขึ น จากการที พนักงานมี ส่วนร่ วมและสนใจงาน
มากขึน
4. ลดความเครี ยด อุบตั ิเหตุ และความเจ็บป่ วยจากการทํางานซึ งจะส่ งผลต่อการลด
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล รวมถึ ง ต้น ทุ น ค่ า ประกัน ด้า นสุ ข ภาพ และการลดอัต ราและการจ่าย
ผลตอบแทนคนงาน
5. ความยืดหยุน่ ของกําลังคนมีมาก และความสามารถในการสลับเปลียนพนักงานมี
มากขึ นซึ งเป็ นผลมาจากความรู ้ สึ ก ในการเป็ นเจ้าขององค์การ และการมีส่วนร่ วมในการทํางานที
เพิมขึน
6. อัตราการสรรหาและคัด เลื อกพนัก งานทีดีขึน เนื องจากความน่าสนใจทีเพิมขึน
ขององค์การจากความเชือถือเรื องคุณภาพชีวติ การทํางานทีดีขององค์การ
7. ลดอัตราการขาดงานและการเปลียนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานทีดี
8. ทําให้พ นัก งานรู ้ สึ ก สนใจงานมากขึ น จากการให้พ นัก งานมี ส่ ว นร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ การให้สิทธิออกเสี ยง การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและเคารพสิ ทธิของพนักงาน
9. ทําให้เกิดมาตรฐานคุณภาพชี วติ ทีดี ตามมาตรฐานความเป็ นอยูท่ ีดี
ผจญ เฉลิมสาร (2540: 4) กล่าวว่า เมือแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวติ การทํางานอยูก่ บั สิ งที
ตนเองพอใจก็จะทําให้มีสภาพจิ ตใจ และอารมณ์ ทีดี ซึ งส่ งผลให้ทาํ งานดี ตามไปด้วย ดังนันจึ ง
จําเป็ น อย่างยิงทีแต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรื อแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของ
ความพึงพอใจระหว่าง พนักงานและองค์การ เพือให้องค์การสามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด เราคงได้
ยินได้ฟังหรื อเห็นภาพความขัดแย้งภาพการหยุดงานเพือประท้วงหรื อเรี ยกร้องสิ ทธิ อนั พึงมีพึงได้
ของผูใ้ ช้ แรงงานอยูเ่ สมอ หรื อเหตุการณ์ในบางประเทศทีมีการประท้วงจนเกิดเรื องราวใหญ่โตขึน
นันเป็ นเพราะ ผูใ้ ช้แรงงานมีความรู ้สึกว่ากําลังถูกลิ ดรอนสิ ทธิ คุณภาพชี วิตการทํางานตําลง ผลที
ตามมาคือ ความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวงทีเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของการผลิตทีต้อง หยุดชะงัก

จนมีผลทําให้การส่ งออกไม่สามารถดําเนิ นการไปตามเป้ าหมายได้ ซึ งนอกจากองค์การจะสู ญเสี ย
รายได้จาํ นวนมหาศาลแล้ว พนักงานเองก็ ต้องประสบความลํา บาก และขาดรายได้ อีกทังส่ งผล
กระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมด้วย
. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วติ การทํางาน
มอนดีและโน (Mondy and Noe, 1996: 283) ได้เสนอแนวทางทีใช้เป็ นหลักในการ
เริ มต้นการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเป็ นแผนงานในระยะยาว และต้องดําเนินงาน
อย่างจริ งจัง
2. องค์การจะต้องกําหนดความหมายทิศทางการทํางาน เมือเริ มนําแผนการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ การทํางานมาใช้
3. พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่ วมในโครงการ
4. ผูน้ าํ องค์การจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริ งจัง
5. องค์ก ารจะต้อ งมี ค วามสามารถในการนํา เป้ าหมายกลยุท ธ์ ม าปฏิ บ ัติ ใ นงาน
ประจําวัน
6. ทังฝ่ ายบริ ห ารและผูน้ าํ แรงงาน จะร่ ว มลงประชามติ ใ นเรื องราวและปั ญหาที
เกิดขึนเป็ นการร่ วมกันแก้ไขปัญหา (ในกรอบและขอบเขตทีฝ่ ายบริ หารกําหนด) จะได้แนวทางและ
กระบวนการทํางานใหม่ทีมีคุณภาพชีวติ การทํางานดีขึน
สรพรรค ภักดีศรี (2543: -73) ได้ชีให้เห็นว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานต้องกระทําเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื อง เรี ยกว่า การอบรมถ่ ายทอดทางสังคมของ
องค์การ ซึงประกอบด้วย 9 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 การแสวงหาและคัดเลื อก เป็ นระยะก่ อนการเป็ นบุ ค ลากรเพือสื บเสาะหา
ทําความรู ้ จ ัก และเข้า ใจกัน ระหว่า งองค์ก ารและบุ ค คล อาจได้ม าจากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น
สื อสิ งพิมพ์ หรื อบุคคลที ทํางานในองค์การ เพือถ่ายทอดสังคมขององค์การให้บุคคลที เข้ารั บการ
คัดเลือกเข้าทํา งาน ซึ งเป็ นการพิจ ารณาคุ ณ สมบัติข องผูส้ มัค ร การทดสอบ การสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติโดยทัวไป ได้แก่ ระดับการศึกษา ผลการเรี ยน สาชาวิชา ประสบการณ์ ทัศนคติ รวมทัง
ความสมประกอบทางกายและจิตใจ ซึ งก็คื อ จิ ต ลัก ษณะรากฐาน โดยใช้เ ป็ นพืนฐานเพือรับการ
พัฒนาขององค์การต่อไป
ขันที 2 ขันบรรจุเข้าทํา งาน เป็ นระยะระหว่า งก่ อ นการเป็ นบุ ค ลากรกับ การเป็ น
บุคลากรใหม่ ซึ งอาจมีการถ่ายทอดสังคมแบบเป็ นทางการ เช่ น การปฐมนิ เทศ การเลียง ต้อนรั บ
เพือชี แจงระเบียบนโยบาย สวัสดิการ แนะนําสถานทีบุคคล ข้อผูกมัด รวมทังการมอบหมายงาน

หรื อฝึ กงาน ซึ งทําให้เกิ ดการถ่ายทอดสังคมขององค์การไม่ว่าจะเป็ นการปลูกฝั งทัศนคติ ค่านิ ยม
ต่อองค์การให้บุ ค ลากรใหม่ ซึ งเป็ นกระบวนการที สามารถสร้ า งภาพพจน์ ห รื อ ก่ อ ให้เ กิ ด ความ
ประทับใจครังแรกได้
ขันที 3 ขันการเรี ยนรู ้ ในระยะนี บุค ลากรใหม่จ ะรั บ การถ่ ายทอดสัง คมที ไม่เป็ น
ทางการจากเพือนร่ วมงาน รวมทังระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ งช่ วยให้เข้าใจการทํางาน และสามารถ
ลดข้อผิดพลาดลงได้ แต่สิงทีต้องตระหนักคือ ถ้าได้รับการถ่ายทอดจากเพือนร่ วมงานทีปฏิบตั ิตวั
ไม่เหมาะสม อาจทําให้พฤติกรรมเบียงเบนได้ ดังนัน ในระยะนี ควรมี การเสริ มสร้ างจิ ตลักษณะ
อย่างน้อย 3 ประการ คื อ มุ่งอนาคตควบคุ มตน เชื อในอํานาจตน และทัศนคติ ทีดี ต่อการทํางาน
ซึ งเหมาะสําหรับการพัฒนาให้แก่บุคลากรใหม่
ขันที 4 ขันยอมรับ เป็ นระยะทีเป็ นบุคลากรโดยสมบูรณ์ ซึ งทัศนคติ ค่านิ ยม มีการ
เปลียนแปลงไปในทางทีสอดคล้องกับองค์การ เนื องจากได้ศึกษาเรี ยนรู ้และ ถ่ายทอด มาบ้างแล้ว
ซึ งบุคลากรเริ มมีสิทธิ เท่าเทียมกับบุคคลอืนๆ ยังสามารถรับรู ้ขอ้ มูลทีไม่เปิ ดเผย ต่อบุคคลภายนอก
ทํา ให้มีค วามรู ้ สึ ก ผูก พัน กบองค์ก ารมากขึ น ขันนี ควรมี ก ารอบรมถ่ า ยทอดสัง คมขององค์ก าร
2 ประการ คือ การจัดการควบคุมดูแลงานทีทําอยู่ และการปรับตัวให้เข้ากับค่านิ ยมของกลุ่มบุคคล
ในองค์การ
ขันที 5 ขันดํารงรักษา บุคลากรทีสมบูรณ์ แล้วจะรู้ สึกสบายใจมากขึนและสามารถ
ปฏิบตั ิงานด้วยความรู ้ความสามารถและเชียวชาญ หากละเลยการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ซึ งอาจเกิดผลเสี ยกับ
งานได้ องค์การเองก็อาจละเลย หรื อมีการคาดหวังว่าบุคลากรสามารถทํางานอืนๆ โดยมิได้จดั ให้มี
การอบรมให้แก่บุคลากร ซึ งอาจทํา ให้รู้สึ ก กดดัน เกิ ดปั ญหา และความเครี ย ด และอาจมองหา
งานใหม่ เพือป้ องกันและแก้ไข องค์การควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมเสนอข้อคิดวางแผนกับ
องค์การ ข้อเสนอด้า นรายได้ ผลตอบแทน ตํา แหน่ ง งานที เหมาะสม รวมทังการจัด สันทนาการ
การสังสรรค์ตามเทศกาล งานกีฬา การปรับเปลียนสภาพแวดล้อมเพือให้ตืนตัวและเพิมพลัง ในการ
ทํางาน และมีการจัดฝึ กอบรมวิทยาการสมัยใหม่หรื อจัดอบรมเพือเตรี ยมรับงานใหม่
ขันที 6 ขันหันเห ช่วงทีบุค ลากรรู ้ สึ ก อยากเปลี ยนงานและมองหางานใหม่ ซึ งมี
สาเหตุจากความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมบางประการ ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างาน ทีควรเป็ น
สื อกลางให้คาํ ปรึ ก ษาแนะนํา ให้เ วลาคิ ด ทบทวน หรื อ หมุ น เวีย นให้ทาํ หน้า ที อื นเพื อโน้ม น้า ว
สร้างแรงจูงใจไม่ให้หนั เหและมุ่งมันทํางานต่อไป
ขันที 7 ขันทบทวน ระยะทีบุคลากรต้องทบทวนและพิจารณาความต้องการทีแท้จริ ง
ของตนเอง องค์การเองเมือไม่สามารถเรี ยกความผูกพันของบุคลากรได้ ก็อาจ ต้องมีการเจรจา สร้าง
ข้อผูกมัด ทบทวนบทบาท และพิจารณาปัญหาทีมีอยู่ ซึ งอาจต้องมีการเปลียนแปลงบางอย่างเกิดขึน

เพือให้เป็ นทีพอใจทังสองฝ่ ายและความร่ วมมือทีร่ วมทํางานเพือความก้าวหน้าขององค์การสําหรับ
บุคลากรทีจะเกษียณอายุ องค์การก็ควรมีการอบรมเพือให้บุคลากรเหล่านันเข้าใจและปรับเปลี ยน
ทัศนคติตามทิศทางความเป็ นจริ ง
ขันที 8 ขันออกจากงาน องค์การทีดีตอ้ งมีระเบียบทีชัดเจน เช่น ระเบียบ สวัสดิการ
และค่าตอบแทน เช่น บําเหน็จ บํานาญ การจัดงานเกษียณอายุ ยกย่องเชิดชู เพือให้เกิดความทรงจําที
ดีต่อกัน กรณี ทีองค์การให้บุคลากรออกจากงาน องค์การต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน รวมทังให้
คําปรึ กษาและอบรมเพือให้ปรับหรื อสร้างเสริ มจิตลักษณะทีเหมาะสม
ขันที 9 ขันจดจําความหลัง ระยะนีแม้บุคลากรจะไม่มีบทบาทหน้าทีต่อองค์การแล้ว
อดีตที น่ าจดจํา และไม่น่าจดจํา ยังอยู่ใ นความทรงจําของทังบุ ค ลากรและองค์ก าร องค์ก าร ควร
ตระหนักในเรื องนี และควรกล่าวถึงและยกย่องอดีตบุคลากรทีดี เพือเป็ นแบบอย่างให้บุคลากรใหม่
เจริ ญรอยตามและเป็ นแนวทางให้เห็นความสําคัญของการทําสิ งทีดีต่อไป
. แนวคิดเกียวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการทํางาน
สมิธ ออแกน และเนี ยร์ (Smith, Organ and Near, 1983: 653-663) ได้กาํ หนด
แนวคิดของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การไว้ 2 รู ปแบบ คือ
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมในการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอืนทีประสบปั ญหา หรื อกําลังต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น การให้ความ
ช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานในส่ วนของเพือนร่ วมงานทีไม่มาปฏิบตั ิงาน การช่วยเหลือเพือนร่ วมงานที
กําลังมีงานล้นมือ เป็ นต้น
2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตั ิตาม (Generalized Compliance) หมายถึง การปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบขององค์การและการประพฤติตนอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่ น การมาปฏิบตั ิงาน
ตรงเวลา ไม่ใช้เวลางานในการคุยโทรศัพท์ส่วนตัว เป็ นต้น
ออแกน (Organ, 1987: 4) ได้จาํ แนกรู ป แบบพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ทีดีของ
องค์การเป็ นพฤติกรรมต่างๆ ดังนี
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็ นการให้ความช่วยเหลือ เช่น ช่วย
เพือนร่ วมงานทันทีทีเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน ช่วยแนะนําพนักงานใหม่เกี ยวกับวิธีการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ต่างๆ
2. พฤติกรรมการคํานึ งถึงผูอ้ ืน (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการคํานึงถึงบุคคลอืน
ซึงมีจุดหมายเพือป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาทีเกียวข้องกับการทํางาน เนื องจากการทํางานในองค์การนัน
ทุกคนต้องพึงพาอาศัยซึงกันและกัน การกระทําและการตัดสิ นใจของบุคคลหนึ งย่อมมีผลต่อบุคคล
อืนทังสิ น เช่น การเคารพในสิ ทธิและความต้องการของผูอ้ ืน

3. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน (Sportsmanship) หมายถึง การทีพนักงานมีความ
อดทนอดกลันต่อความคับข้องใจ การถูกรบกวน หรื อความเครี ยด ความกดดันต่างๆ ด้วยความเต็ม
ใจเนืองจากในการปฏิบตั ิงานนันจําเป็ นต้องมีการพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน ทังทีมีสิทธิ ทีจะเรี ยกร้อง
สิ ทธิ และความเป็ นธรรม หรื อร้องทุกข์ได้ แต่เนืองจากการร้องทุกข์จะเพิมภาระให้กบั ผูบ้ ริ หารและ
จะเกิดการโต้เถียงกันจนละเลยความสนใจในการปฏิบตั ิงาน เขาจึงอดทนด้วยความเต็มใจ
4. พฤติกรรมความสํานึ กในหน้าที (Conscientiousness) หมายถึง การทีพนักงาน
ปฏิบตั ิต ามระเบี ย บและสนองนโยบายขององค์ก าร ความตรงต่ อ เวลา การดูแลรักษาเครื องมือ
เครื องใช้ขององค์การไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานไปกับงานส่ วนตัว ซึ งคนทีมีความสํานึ กในหน้าที
จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และนโยบายขององค์การได้เป็ นอย่างดี
5. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ (Civic Virtue) เป็ นพฤติกรรมของพนักงานที
แสดงถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานขององค์การ เช่น การเข้าประชุ มการ
เสนอแนะความคิด และคําแนะนําต่างๆ ทีเหมาะสมกับองค์การ เป็ นต้น
โพดสคอฟฟ์ , อเฮียร์ เน่ และ แม็คเคนนี (Podsakoff, Ahearne and MacKenzie, 1997:
262-270) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก ที ดี ข ององค์ก ารมี ส่ ว นช่ ว ยในการพัฒ นาทรัพยากร
มนุ ษย์ในองค์การ ทําให้บุคคลมีผลการปฏิบตั ิงานทีดี มีคุณภาพชี วิตในการทํางานในระดับสู ง อัน
จะนํามาซึงความสําเร็ จขององค์การ ดังต่อไปนี
1. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดี ขององค์การ ส่ งผลให้เกิดความเต็มใจทีจะร่ วมมือ
กับระบบขององค์การ ด้านผลของการปฏิบตั ิงานพบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ
ช่วยเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานและผลการปฏิบตั ิงาน พฤติกรรมดังกล่าวส่ งผลให้
พนักงานทํางานตรงเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ พยายามทีจะทําให้ผลงานสําเร็ จทังใน
ด้านของปริ มาณและคุณภาพอีกด้วยจากการศึกษาผลของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ
ต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การมีอิทธิ พลทางตรง
ในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ผลขององค์การเนืองจาก
1.1 เป็ นการลดจํานวนทรัพยากรบุคคลทีปฏิ บตั ิงานเพียงหน้าทีเดียว ให้บุคลากร
สามารถทํางานได้หลายบทบาท
1.2 ช่วยเสริ มสร้างผลิตภาพในด้านการจัดการ
1.3 มีการช่วยเหลือการทํางานของผูร้ ่ วมงานทังภายในและภายนอกกลุ่มงาน
1.4 มีกาํ ลังแรงงานเพิมขึนโดยไม่ตอ้ งเพิมจํานวนบุคลากร
1.5 สามารถรักษาและดึงดูดให้บุคลากรทีดีคงอยูก่ บั องค์การต่อไป
1.6 เพิมเสถียรภาพในการปฏิบตั ิงานในองค์การ

1.7 เพิมประสิ ทธิ ภาพในการปรับตัวขององค์การ
2. การประยุกต์ใช้พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การสู่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ในองค์การ อันจะช่วยเพิมประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรให้เ ป็ นผูพ้ ฒ
ั นาตนในเกิ ด ศัก ยภาพ
ในการทํางานอย่างเต็มที และจะช่วยสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพทีดีของบุคลากรในองค์การ
ได้เป็ นอย่างดี
สรุ ป คุณภาพชี วิต การทํา งานเป็ นเรื องของความรู ้ สึ ก เป็ นเรื องของการรับรู้ของ
บุคลากรในแต่ละหน่ วยงานทีเขาได้รับจากการปฏิบตั ิงาน ถ้าเขามีความรู ้สึกพึงพอใจต่อองค์กรใน
แต่ละด้าน ก็จะบอกว่าคุ ณภาพชี วิตการทํางานของเขาอยู่ใ นเกณฑ์ดี คุ ณ ภาพชีวิตการทํางานเป็ น
เรื องของการสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรในองค์กร
. ทฤษฏีทเกี
ี ยวข้ องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน มีหลายทฤษฎีและแตกต่างกันไป ทุกทฤษฎีต่างก็
มีความคล้ายคลึงกันเป็ นทฤษฎี ทางจิตวิทยาทีศึกษาเกี ยวกับพฤติ กรรมของมนุ ษย์ เนื อหาทฤษฎี ที
เน้นกระบวนการทีสําคัญ และเกียวข้องกับการศึกษา มีดงั นี
1.6.1 ทฤษฎีความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Needs Theory)
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Abraham Harold Maslow, 1980) อับราแฮม
มาสโลว์ เป็ นนักจิตวิทยาอยูท่ ีมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ ได้พฒั นาทฤษฎีการจูงใจทีรู ้จกั กันมากทีสุ ด
ทฤษฎีหนึงขึนมา มาสโลว์ระบุวา่ บุคคลจะมีความต้องการทีเรี ยงลําดับจากระดับพืนฐานมากทีสุ ด
ไปยังระดับสู งสุ ด ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยูบ่ นพืนฐานของสมมุติฐานรากฐานสามข้อ คือ
1. บุคคล คือ สิ งมีชีวิตทีมีความต้องการ ความต้องการของบุคคลสามารถมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเข้าได้ ความต้องการทียังไม่ถูกตอบสนองเท่า นันสามารถมี อิท ธิ พ ล
ต่อพฤติกรรมความต้องการทีถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ งจูงใจ
2. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรี ยงลําดับตามความสําคัญ หรื อเป็ นลําดับ
ชันจากความต้องการพื นฐาน (เช่ น อาหารและที อยู่อาศัย ) ไปจนถึ งความต้องการทีซับซ้อน
(เช่น ความสําเร็ จ)
3. บุคคลทีจะก้าวไปสู่ ความต้องการระดับต่อไปเมือความต้องการระดับตําลง
มาได้ถูกตอบสนองอย่ า งดี แ ล้ ว เท่ า นั น นั นคื อ คนงานจะมุ่ ง การตอบสนองความต้องการ
สภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัยก่อน ก่อนทีจะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่ การตอบสนองความต้องการ
ทางสังคม

ลําดับขันความต้ องการของ มาสโลว์
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางร่ างกาย
จะอยู่ลาํ ดับตําทีสุ ด ความต้องการพืนฐานมากทีสุ ดทีระบบโดยมาสโลว์ ความต้องการเหล่านี จะ
หมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพืนฐาน เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ นํา และทีอยูอ่ าศัย เพือ
การตอบสนองความต้องการเหล่านี บริ ษทั จะต้องให้เงิ นเดื อนอย่างเพีย งพอแก่ บุค คลทีพวกเขา
จะรับภาระสภาพการดํารงชี วิตอยูไ่ ด้ (เช่น อาหารและทีอยูอ่ าศัย) ในทํานองเดียวกันเวลาพักจะเป็ น
คุ ณ ลัก ษณะที สํ า คัญ อย่ า งหนึ งของงานด้ว ยที เปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลตอบสนองความต้อ งการ
ทางร่ างกายของพวกเขาได้มากขึน บริ ษทั ทีกําลังมีโครงการออกกําลังกายนี จะช่วยให้พนักงานมี
สุ ข ภาพดี ด้ว ยการตอบสนองความต้อ งการทางร่ า งกายของพวกเขา บุคคลทีหิ วจนเกินไปหรื อ
เจ็บป่ วยจนเกิ นไปยากทีจะมีส่วนช่ วยต่อบริ ษทั ของพวกเขาได้อย่างเต็มที โดยทัวไปความต้องการ
ทางร่ างกายจะถูกตอบสนองด้วยรายได้ทีเพียงพอและสภาพแวดล้อมของงานทีดี เช่ น ห้องนําสะอาด
แสงสว่างทีเพียงพอ อุณหภูมิทีสบายและการระบายอากาศทีดี
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการลําดับทีสองของมาสโลว์ จะถูกกระตุน้ ภายหลังจากที ความต้องการทางร่ างกายถูก
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัย จะหมายถึ งความต้องการสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย
ปราศจากอันตรายทางร่ างกายและจิตใจ บริ ษทั สามารถทําได้หลายสิ งหลายอย่างเพือทีจะตอบสนอง
ความต้องการความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น บริ ษทั อาจจะให้การประกันชี วิตและสุ ขภาพ สภาพแวดล้อม
การทํางานทีปลอดภัย กฎและข้อบังคับทียุติธรรมและสมควร และการยอมให้มีสภาพแรงงาน
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการทางสังคมคือ ความ
ต้องการระดับ สามที ระบุ โดยมาสโลว์ ความต้องการทางสั ง คมจะหมายถึ ง ความต้องการทีจะ
เกียวพันการมีเพือนและการถูกยอมรับโดยบุ ค คลอื น เพื อการตอบสนองความต้องการทางสังคม
บริ ษทั อาจจะกระตุน้ การมี ส่ วนร่ ว มภายในกิ จกรรมทางสัง คม เช่ น งานเลี ยงของสํานักงาน ทีม
ฟุตบอลหรื อโบว์ลิงของบริ ษทั จะให้โอกาสของการตอบสนองความต้องการทางสังคมด้วย การเป็ น
สมาชิ กสโมสรของบริ ษทั จะให้โอกาสทีดีแก่ผบู ้ ริ หารเพือ “การสร้างเครื อข่าย” กับผูบ้ ริ หารคนอืน
ในขณะทีตอบสนองความต้องการทางสังคมของพวกเขาได้ดว้ ย ก่อนหน้านีเราได้กล่าวถึงโครงการ
สุ ขภาพจะช่วยตอบสนองความต้องการทางร่ างกายได้ โครงการสุ ขภาพนี สามารถช่ วยตอบสนอง
ความต้องการทางสังคมได้ดว้ ย ความจริ งแล้วการทํา งานหรื อการเล่ นกี ฬ ากับเพื อนร่ วมงานจะให้
โอกาสทีดีเยียมต่อการมีเพือน การวิจยั แสดงให้เห็ นว่าความต้องการทางสังคมจะถูกกระตุน้ ภายใต้
สภาวะที “ความไม่แน่นอนทางองค์กร” มีอยู่ เช่น เมือความเป็ นไปได้ของการรวมบริ ษทั ได้คุกคาม

ความมันคงของงาน ภายใต้สภาวะเช่นนีบุคคลจะแสวงหาความเป็ นมิตรจากเพือนร่ วมงาน เพือทีจะ
รวบรวมข้อมูลเกียวกับสิ งทีกําลังเป็ นไปอยู่
4. ความต้องการเกี ย รติย ศชื อเสี ย ง (Esteem Needs) ความต้อ งการ
เกี ย รติย ศชื อเสี ยง คือ ความต้องการระดับทีสี ความต้องการเหล่านี หมายถึ ง ความต้องการของ
บุคคลทีจะสร้างการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอืน ความต้องการชื อเสี ยงและการยกย่อง
จากบุคคลอืนจะเป็ นความต้องการประเภทนี ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะได้รับเชิ ญงานเลียงเพือทีจะ
ยกย่องความสําเร็ จที ดี เด่น การพิมพ์เรื องราวภายในจดหมายข่าวของบริ ษทั เพือทีจะพรรณนา
ความสําเร็ จของบุค คล การให้กุญแจห้อ งนําแก่ ผูบ้ ริ ก าร การให้ที จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และ
การประกาศ “บุคคลดี เด่น” ประจําเดือน ล้วนแต่เป็ นตัวอย่างของสิ งทีสามารถกระทําเพือการ
ตอบสนองความต้องการเกียรติยศชื อเสี ยง การให้รางวัลเป็ นนาฬิ ก าและเพชรแก่ ก ารบริ ก ารที ดี
และรางวัลราคาถูก เช่น ที-เชิต และเหยือกเบียร์ จะมีประโยชน์ต่อการยกย่องด้วย
5. ความต้องการความสมหวัง ของชี วิต (Self-Actualization Needs) ความ
ต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสู งสุ ด บุคคลมักจะต้องการโอกาสทีจะคิด
สร้างสรรค์ภายในงาน หรื อพวกเขาอาจจะต้องการความเป็ นอิสระและความรับผิดชอบ บริ ษทั ได้
พยายามจูงใจบุคคลเหล่านีด้วยการเสนอตําแหน่งทีท้าทายแก่พวกเขา
ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการทีจะบรรลุความสมหวัง
ของตนเองด้วยการใช้ค วามสามารถ ทัก ษะ และศัก ยภาพอย่า งเต็ม ที บุ ค คลที ถู ก จูง ใจด้วยความ
ต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานทีท้าทายคามสามารถของพวกเขา การเปิ ดโอกาสให้
พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรื อการคิดค้นสิ งใหม่
มาสโลว์เ ชื อว่า ความต้อ งการเหล่ า นี จะถู ก เรี ย งลํา ดับ จาก “ตําสุ ด” ไปยัง
“สู งสุ ด” มาสโลว์ กล่าวว่า เมือต้องการ ณ ระดับ “ตําสุ ด” ร่ างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการ ณ ระดับ “สู งขึน” ต่อไป ความปลอดภัย จะมีความสําคัญมากทีสุ ดและต่อไปตามลําดับ
ตามทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว บุ ค คลจะถู ก จูงใจให้ตอบสนองความต้องการ
ระดับตําก่อนทีพวกเขาจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับสู ง ยิงกว่านันเมือความต้องการ
อย่างหนึงถูกตอบสนองแล้วความต้องการนีจะไม่เป็ นสิ งจูงใจทีมีพลังต่อไปอีก
ทฤษฎีของมาสโลว์จะถูกสร้างขึนมาบนพืนฐานทีว่าความต้องการทียังไม่ได้
ถูกตอบสนองจะเป็ นปัจจัยทีปลุ กเร้ าพฤติ กรรมของบุคคล เมือความต้องการได้ถูก ตอบสนองตาม
สมควรแล้วความต้องการเหล่านีจะหยุดเป็ นสิ งจูงใจพฤติกรรม

ในการนํา ทฤษฎี ล ํา ดับ ขันความต้อ งการของมาสโลว์ไ ปใช้ใ นหน่ ว ยงาน
ผูบ้ ริ หารต้องคํานึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ ความต้องการในระดับตําอาจได้รับการตอบสนอง
เพียงบางส่ วน และในส่ วนทีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เกิ ดแรงจูง ใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
เช่น ในหน่วยงานทีจัดให้มีรายได้พอสมควรแล้วและสภาพแวดล้อมของงานดีแล้ว การปรับปรุ งสิ ง
เหล่านีให้ดีขึนจะไม่เพิมแรงจูงใจเลยเนืองจากบุคคลส่ วนใหญ่ได้รับการตอบสนองความต้องการใน
ระดับนีเป็ นอย่างดีแล้ว
สรุ ป จากทฤษฎี ค วามต้องการของมาสโลว์ แสดงให้เห็ นว่า บุ ค คลมี ค วาม
ต้องการเป็ นลํา ดับ ขัน และมนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการที ไม่ สิ นสุ ด และความต้อ งการนันก่ อ ให้เ กิ ด
พฤติกรรมเพือตอบสนองความต้องการดังกล่าว เมือได้รับการตอบสนองแล้ว จะเริ มลดความสําคัญ
นันลงและเกิดความต้องการใหม่
. . ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg, 1982: 260-263) เป็ นทฤษฎีที
เกียวข้องกับการพิจารณาถึงความต้องการของบุคลากรในองค์กร หรื อการจูงใจจากการทํางาน ซึ ง
ประกอบด้วย
1. ปั จจัยจูงใจ ( Motivation factor ) เป็ นปั จจัยทีจูงใจให้คนชอบและรักงานที
ทําหากสิ งเหล่านี ไม่มีอยู่ ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะไม่มีความพอใจในงาน โดยมีปัจจัยทีเกียวข้อง
คือ
1.1 ความสําเร็ จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็ จทีได้รับเมือ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เกิ ดความรู้สึกว่าเขาทํางานสําเร็ จหรื อมีความต้องการทีจะทํางานให้สําเร็ จ สิ งทีจําเป็ น
นันก็คือ งานนันควรเป็ นงานทีท้าทายความสามารถ
1.2 การได้รับการยอมรับ นับ ถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได้รับ การ
ยอมรับนับถือจากผูบ้ งั คับบัญชา เพือน ผูม้ าขอรับบริ การ ซึ งการยอมรับนี อาจจะอยูใ่ นรู ปของการ
ยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกอืนใดทีบอกถึงการยอมรับใน
ความสามารถ เมื อได้ทาํ งานอย่า งใดอย่า งหนึ งบรรลุ ผ ลสําเร็ จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่ใน
ความสําเร็ จของงานด้วย
1.3 ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ (Work ltself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานที
ต้องอาศัยความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือปฏิ บตั ิ เป็ นงานทีสามารถทําตังแต่ตน้ จนจบได้
โดยลําพัง

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที โดยไม่มี
การตรวจสอบหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการเลือนขัน เลือน
ตําแหน่งให้สูงขึนของบุคคลในองค์กร การมีโอกาสศึกษาหาความรู ้เพิมเติม หรื อได้รับการฝึ กอบรม
2. ปัจจัยคําจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปั จจัยทีเกียวกับการมาทํางาน หรื อ
การขาดงานของพนักงาน เป็ นปัจจัยภายนอกที ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ พ นัก งานเกิ ด ความไม่ พ อใจในการ
ทํางาน ประกอบด้วย
2.1 นโยบายและการบริ หารงาน (Company policy and administration
policies) หมายถึง ความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณ์ต่างๆของการทํางาน ซึ งสะท้อนให้เห็ น
นโยบายทังหมดของหน่วยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริ หารให้สอดคล้องกับนโยบาย
2.2 การบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง สถานการณ์ทีผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผูท้ าํ งานได้ ไม่วา่ จะเป็ นสถานการณ์ ที มี ล ัก ษณะอยู่ในขอบเขต
หรื อเป็ นการทํางานอิสระก็ตาม
2.3 เงิ น เดื อ น (Salary) หรื อ ค่ า ตอบแทน (Compensation) หมายถึง
ผลตอบแทนจากการทํางาน ซึ งอาจจะเป็ นในรู ปของค่าจ้าง เงิ นเดือนหรื อสิ งอืนๆ ทีได้รับจากการ
ปฏิบตั ิงาน
2.4 ความสัม พันธ์ ระหว่า งบุค คล (Interpersonal relations) หมายถึง การ
ติดต่อสื อสาร การสังสรรค์ การแสดงถึงความสัมพันธ์ ทีดี ต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกันได้และมี
ความเข้าใจซึ งกันและกัน
2.5 ความมันคงในงาน (Security) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของบุคคลทีมีต่อ
ความมันคงในการทํางาน ความยังยืนของอาชีพ หรื อความมันคงขององค์กร
2.6 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพเป็ นทียอมรับนับถือของสังคม
มีเกียรติ และมีศกั ดิศรี
2.7 สภาพการทํางาน (Working conditions) หมายถึง สภาพในการทํางาน
ปริ มาณงานทีได้รับมอบหมาย หรื อความสะดวกทีเหมาะสมทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสี ยง
อากาศ ชัวโมงการทํางาน รวมทังลักษณะสิ งแวดล้อมอืนๆ เช่น อุปกรณ์ และเครื องมือต่างๆ
2.8 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู ้สึกทีดีหรื อไม่ดีขึน
เป็ นผลที ได้จ ากงานในหน้า ที เช่ น การทีบุคคลต้องย้ายไปทํางานในทีแห่ งใหม่ ซึ งห่ างไกลจาก
ครอบครัว ทําให้ไม่มีความสุ ข และไม่พอใจกับงานในทีแห่งใหม่

2.9 โอกาสเจริ ญเติบ โต (Possibility of growth ) หมายถึ ง สถานการณ์ที
บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
จากทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก สรุ ปได้วา่ การทีองค์กรจะรักษาบุคลากร
ให้อยูก่ บั องค์กรได้นนั จะต้องนําหลักของปั จจัยจูงใจมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากร ทําให้
บุคลากรเกิดความพอใจในงาน ถ้ามีความพึงพอใจแล้วก็ จ ะทํา ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนําหลักปั จจัยคําจุนมาใช้เพือป้ องกันมิให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจในงาน
ซึ งจะเป็ นส่ วนช่ วยในการส่ งเสริ มบุคลากรปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด เพือขับเคลือนให้องค์กรก้าวหน้าต่อไป
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ของ สุ ร ชั ย แก้ว พิ กุ ล ( : 21-22) ได้ศึกษาเรื อง
คุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ได้เปรี ยบเทียบระหว่างทฤษฎีการจูงใจ
ของมาสโลว์ ทฤษฎี แ รงจูง ใจของ เฮอร์ ซ เบิร์ ก และคุ ณภาพชี วิต ในการทํา งานตามแนวคิดของ
วอลตัน ดังตารางที
ตารางที การเปรี ยบเทียบระหว่างทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์กและ
คุณภาพชีวติ การทํางานตามแนวคิดของ วอลตัน
คุณภาพชีวติ การทํางานของ
ทฤษฎีของมาสโลว์
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก
วอลตัน
ความสําเร็ จในชีวติ
1. งานทีท้าทาย (Challenging
. ด้านความก้าวหน้าและมันคง
(Self- actualization)
work)
ในงาน
. ความสําเร็ จ (Achievement)
. ด้านสมดุลระหว่างงาน
การยกย่อง (Esteem)
3. ความเจริ ญก้าวหน้าในงาน
กับชีวติ ส่ วนตัว
(Growth in the job)
3. ด้านลักษณะงานทีมีความ
4. ความรับผิดชอบ
สําคัญต่อองค์กร
(Responsibility)
4. ด้านลักษณะงานทีเป็ น
5. ความก้าวหน้า (Advancement) ประโยชน์ต่อสังคม
6. การยอมรับ (Recognition)

ตารางที การเปรี ยบเทียบระหว่างทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์กและ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานตามแนวคิดของ วอลตัน(ต่อ)
คุณภาพชี วติ การทํางานของ
ทฤษฎีของมาสโลว์
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก
วอลตัน
ความรักและความเป็ น 1. สถานะ (Status)
. ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ
เจ้าของ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2. ด้านสถานทีทํางานทีมีความ
(Belongingness and
(Interpersonal relations)
ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
Love needs)
3. คุณภาพของการควบคุม
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความปลอดภัย (Safety) (Quality of supervision)
สมรรถภาพของบุคคล
. นโยบายและการบริ หารของ 4. ด้านการทํางานร่ วมกันและ
บริ ษทั (Company policy and
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
ด้านร่ างกาย
administration)
(Physiological)
5. สภาพการทํางาน (Workiog
Conditions)
6. ความมันคงในการทํางาน
(Job security)
7. เงินเดือน (Salary)
ทีมา: สุ รชัย แก้วพิกุล, “คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารและนโยบายสวัสการสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
), จากการศึ ก ษาทฤษฎี ข องมาสโลว์ และทฤษฎี แ รงจู ง ใจของเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก
ข้า งต้น นัน ผู้วิ จ ัย มี ค วามเห็ น ว่ า การศึ ก ษาทฤษฎี ท ังสอง มี ค วามครอบคลุ ม ในการศึ ก ษา
เรื อง คุณภาพชีวติ การทํางาน ตามแนวคิดของฮิวส์และคัมมิง (Huse and Cummings, 1995) สําหรับ
การวิจยั ครั งนี ได้นํา ทฤษฎี ท งสองมาประยุ
ั
กต์ใช้ โดยนํา มาเปรี ย บเที ยบในเรื องคุ ณภาพชี วิต
การทํางาน ดังตารางที

ตารางที การเปรี ยบเทียบระหว่างทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์กและ
คุณภาพชีวติ การทํางานตามแนวคิดของฮิวส์และคัมมิง
คุณภาพชี วติ การทํางานของ
ทฤษฎีของมาสโลว์ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก
ฮิวส์ และคัมมิง
ความสําเร็ จในชี วติ
1. งานทีท้าทาย
. ด้านความก้าวหน้าและมันคง
(Self- actualization) (Challenging Work)
ในงาน
. ความสําเร็ จ (Achievement)
. ด้านภาวะอิสระจากงาน
การยกย่อง (Esteem) 3. ความเจริ ญก้าวหน้าในงาน
. ด้านธรรมนูญในองค์การ
(Growth in the job)
4. ด้านความภูมิใจในองค์การ
4. ความรับผิดชอบ
(Responsibility)
5. ความก้าวหน้า
(Advancement)
6. การยอมรับ (Recognition)
ความรักและความเป็ น 1. สถานะ (Status)
. ด้านรายได้และประโยชน์ตอบ
เจ้าของ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แทน
(Belongingness and
(Interpersonal relations)
. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม
Love needs)
3. คุณภาพของการควบคุม
การทํางานทีปลอดภัย
ความปลอดภัย (Safety) (Quality of supervision)
. ด้านพัฒนาศักยภาพ
. นโยบายและการบริ หารของ . ด้านสังคมสัมพันธ์
บริ ษทั (Company policy and
ด้านร่ างกาย
administration)
(Physiological)
5. สภาพการทํางาน (Workiog
Conditions)
6. ความมันคงในการทํางาน
(Job security)
7. เงินเดือน (Salary)

2. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของครู
2.1 ความหมายของครู
พระเทพวิ สุ ทธิ เ มธี (พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ,
: 92-94) อธิ บ ายความหมายและ
ความเป็ นมาของคําว่าครู ไว้วา่
คําว่า ครู ในสมัยโบราณในประเทศอินเดี ย ซึ งเป็ นเจ้าของคําคํานี เป็ นคําทีสู งมาก
เป็ นผูเ้ ปิ ดประตูทางวิญญาณ แล้วก็นาํ ให้เดินทางวิญญาณ ไปสู่ คุณธรรมเบืองสู ง เป็ นเรื องทางจิตใจ
โดยเฉพาะ มิได้หมายถึ ง วัตภุ หรื อมรรยาท หรื อแม้แ ต่อาชี พ จึง มี น้อยมาก ครู นันมักจะไปทํา
หน้าทีเป็ นปุโรหิ ตของพระราชา หรื ออิสระชนซึ งมีอาํ นาจวาสนา มีหน้าทีการงานอันใหญ่หลวง
คําว่า ครู มักแปลกันมาแต่เพียงว่าเป็ นผูค้ วรเคารพ หรื อมีความหนัก ทีเป็ นหนี อยู่
เหนือศีรษะ เป็ นเจ้าหนีอยูเ่ หนือศรี ษะคนทุกคน แต่เดียวนีได้กลายมาเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างหนึง
จากคําอธิ บ ายดัง กล่ า วนันในอดี ตครู เป็ นตําแหน่ ง ทีสังคมยกย่อง เป็ นผูเ้ ปิ ดประตู
ทางวิ ญ ญาณ วิ ญ ญาณศิ ษ ย์ ท ังหลายยัง ปิ ดอยู่ ด้ ว ยอวิชชา เป็ นการช่วยให้ศิษย์ได้ทาํ ลายอวิชชา
ทังหลายเพือได้พฒั นาความเป็ นมนุษย์ มีชีวติ จิตใจทีสู งกว่าสัตว์ทงหลาย
ั
ยนต์ ชุ่ ม จิ ต ( : 49-55) ได้อธิ บ ายความหมายของครู “ครู ” ตามหน้าที และ
ความรับผิดชอบ ตามรู ปแบบคําในภาษาอังกฤษ “TEACHERS” ซึ งได้อธิ บาย ความหมายของ
พยัญชนะแต่ละตัวในคํากล่าว ดังนี
T (Teachering) การสอน หมายถึง การอบรมสังสอนศิษย์ให้มีความรู ้ความสามารถ
ในวิชาการทังหลายทังปวง
E (Ethics) จริ ยธรรม หมายถึง หน้าทีในการอบรมจริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยน
A (Cultural Heritage) การสื บทอดวัฒนธรรม หมายถึง ต้องมีหน้าทีรับผิดชอบ
เกียวกับ การสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่ นหนึงให้ตกไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึง หรื อรุ่ นต่อๆ ไป
H (Human Relationship) มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การมีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดีงาม
ทางครู ต่อบุคคลทัว ๆ ไป
E (Evaluation) การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรี ยนการสอนนักเรี ยน
R (Research) การวิจยั หมายถึง ต้องเป็ นนักแก้ปัญหา
กูด (Good , : 586) ได้ให้ความหมายของครู “ครู ” (Teacher) ไว้ใน Dictionary
of Education ดังนี
1. ครู คือ บุคคลทีทางราชการจ้างไว้ เพือทําหน้าทีในการแนะนํา หรื ออํานวยการ
ในการจัดประสบการณ์การเรี ยน สําหรับนักเรี ยนหรื อนักศึกษาในสถาบันไม่วา่ จะเป็ นของรัฐหรื อ
เอกชน

2. ครู คื อ บุ คคลทีมี ประสบการณ์ หรื อการศึก ษามาก หรื อดี เป็ นพิ เศษ หรื อมี ท งั
ประสบการณ์และการศึกษาดีเป็ นพิเศษในสาขาใดวิชาหนึง ทีสามารถช่วยให้บุคคลอืนๆ เกิดความ
เจริ ญงอกงามและพัฒนาการก้าวหน้าได้
3. ครู คือ บุคคลทีสําเร็ จหลักสู ตรวิช าชี พ จากสถาบันฝึ กหัดครู และการศึ ก ษา
อบรมนัน ได้รับการรั บรองอย่างเป็ นทางการ โดยการมอบประกาศนี ย บัตรทางการสอนให้แก่
บุคคลนัน
4. ครู คือ บุคคลทีสังสอนอบรมคนอืนๆ
ธี รศักดิ อัครบวร ( : 28) อธิ บายความหมายของครู วา่ ครู เป็ นฐานะหนึ งของ
บุคคลผูซ้ ึงสังคมคาดหวังว่า จะเป็ นผูท้ ีมีบทบาทในการพัฒนาคุณค่าของมนุ ษย์ โดยเฉพาะการยกระดับ
จิ ตใจหรื อวิญญาณให้สู ง ขึ นตามบรรทัด ฐานของสังคมนันๆ ครู ตอ้ งตระหนักในความเป็ นมนุ ษย์
เป็ นกัลยาณมิตร เป็ นผูช้ ีทางปัญญา เป็ นผูท้ รงศาสตร์และศิลป์ แห่งวิชาชีพครู
ผกา สัตยธรรม ( : 1) ได้ให้ความหมายของครู ไว้วา่ “ครู ” คือ ผูท้ ีให้ความรู้
และอบรมสังสอนให้ลูกศิ ษย์เป็ นบุคคลทีมีความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กนั ไป คือ ทังให้
ความรู ้ และให้แนวทางทีจะประพฤติตนเป็ นคนดีไปด้วย การทีครู สร้างคนให้มีความรู ้คู่ คุณธรรม
สังคมทีเป็ นทีอยูอ่ าศัยก็จะมีความสงบสุ ขและเจริ ญก้าวหน้า
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ ( : ) ได้ให้ความหมายของครู วา่ “ครู ”
บุคคลซึงประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในสถานศึ ก ษาปฐมวัย ขันพืนฐาน และอุ ด มศึ ก ษาที ตํากว่า ปริ ญ ญาทังของรัฐและ
เอกชน
จากความหมายของครู ขา้ งต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ครู หมายถึ ง ผูส้ ังสอนศิษย์หรื อ
ถ่ายทอดความรู ้เกียวกับวิชาความรู ้หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิ บตั ิและแนวทางในการทํางาน
ให้แก่ศิษย์ โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคํานึ งถึงพืนฐานความรู ้ ความสามารถและ
เป้ าหมายของศิษย์แต่ละคน
2.2 มาตรฐานวิชาชี พครู
ข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ ( : - ) ได้กล่าวถึ ง “มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดเกียวกับความรู ้และประสบการณ์ในการ
จัดการเรี ยนรู้ หรื อการจัดการศึกษา ซึ งผูต้ อ้ งการประกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาต้องมี เพีย งพอที
สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อเทียบเท่า
หรื อมีคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี
1.1 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี
1.1.1 ความเป็ นครู
1.1.2 ปรัชญาการศึกษา
1.1.3 ภาษาและวัฒนธรรม
1.1.4 จิตวิทยาสําหรับครู
1.1.5 หลักสู ตร
1.1.6 การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชันเรี ยน
1.1.7 การวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู้
1.1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.1.9 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้
1.1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.11 คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
2.1 มาตรฐานประสบการณ์ วิชาชี พ ผ่านการปฏิ บตั ิการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษา เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตั ิการ
สอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี
1.2.1 การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรี ยน
1.2.2 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ทางการ
บริ หารการศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท่า หรื อ มี คุ ณ วุฒิ อื นที คุ รุ ส ภารั บ รอง โดยมี ม าตรฐานความรู ้ และ
ประสบการณ์วชิ าชีพดังต่อไปนี
2.1 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี
2.1.1 การพัฒนาวิชาชีพ
2.1.2 ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
2.1.3 การบริ หารสถานศึกษา
2.1.4 หลักสู ตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
2.1.5 กิจการและกิจกรรมนักเรี ยน
2.1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
2.1.7 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

2.2 มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี
2.2.1 มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
2.2.2 มีป ระสบการณ์ ด ้า นปฏิ บ ัติ ก ารสอนและต้อ งมี ป ระสบการณ์ ใน
ตําแหน่งหัวหน้าหมวด หรื อหัวหน้าสาย หรื อหัวหน้างาน หรื อตําแหน่งบริ หารอืน ๆ ในสถานศึกษา
มาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา ต้องมี คุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ทางการ
บริ หารการศึก ษา หรื อเทีย บเท่า หรื อมี คุณวุฒิอืนที คุ รุส ภารับรอง โดยมี มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพดังต่อไปนี
3.1 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี
3.2.1 การพัฒนาวิชาชีพ
3.2.2 ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
3.2.3 การบริ หารการศึกษา
3.2.4 การส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษา
3.2.5 การประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.6 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
3.2 มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี
3.2.1 มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าแปดปี หรื อ
3.2.2 มีประสบการณ์ในตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสาม
ปี หรื อ
3.2.3 มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืนตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวงมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อ
3.2.4 มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืนทีมีประสบการณ์
การบริ หารไม่ตากว่
ํ าหัวหน้ากลุ่ม หรื อผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม หรื อเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อ
3.2.5 มีป ระสบการณ์ ด้า นปฏิ บ ตั ิ ก ารสอน และมีประสบการณ์ในตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อบุคลากรทางการศึกษาอืน ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง หรื อบุคลากร
ทางการศึกษาอืนทีมีประสบการณ์การบริ หารไม่ตากว่
ํ าหัวหน้ากลุ่ม หรื อผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม หรื อ
เทียบเท่า รวมกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าแปดปี
4. ผูป้ ระกอบวิชาชี พศึกษานิ เทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาโททางการศึกษา
หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี

4.1 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี
4.2.1 การพัฒนาวิชาชีพ
4.2.2 การนิเทศการศึกษา
4.2.3 แผนและกิจกรรมการนิ เทศ
4.2.4 การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้
4.2.5 การวิจยั ทางการศึกษา
4.2.6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
4.2.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
4.2.8 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
4.2 มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี
4.2.1 มีป ระสบการณ์ ด้า นปฏิ บ ัติ ก ารสอนมาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่าห้าปี หรื อมี
ประสบการณ์ ด้า นปฏิ บ ัติ ก ารสอนและมี ป ระสบการณ์ ใ นตํา แหน่ ง ผู ้บ ริ ห ารสถานศึกษา หรื อ
ผูบ้ ริ หารการศึกษา รวมกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
4.2.2 มีผลงานทางวิชาการทีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่
5. สาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ ( : - ) ได้กล่าวถึง “มาตรฐาน
การปฏิ บ ตั ิงาน” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี ยวกับคุ ณลัก ษณะหรื อการแสดงพฤติ ก รรมการ
ปฏิบตั ิงานและการพัฒนางาน ซึ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิ บตั ิตามเพือให้เกิ ดผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรี ยนรู้ หรื อการจัดการศึกษา รวมทังต้องฝึ กฝนให้มีทกั ษะหรื อความ
ชํานาญสู งขึนอย่างต่อเนือ
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี
1.1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเพือพัฒนาวิชาชีพครู ให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
1.2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
1.3 มุ่งมันพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ
1.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้จริ งในชันเรี ยน
1.5 พัฒนาสื อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
1.6 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดย
เน้นผลถาวรทีเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
1.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ

1.8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู ้ รี ยน
1.9 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
1.10 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
1.11 แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
1.12 สร้างโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ในทุกสถานการณ์
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา ต้องมีมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี
2.1 ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเพื อพัฒ นาวิ ช าชี พ การบริ ห ารการศึ ก ษาให้
ก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
2.2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดขึนกับการพัฒนาของ
ผูเ้ รี ยนบุคลากร และชุมชน
2.3 มุ่งมันพัฒนาผูร้ ่ วมงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มศักยภาพ
2.4 พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสู ง สามารถปฏิบตั ิให้เกิดผลได้จริ ง
2.5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริ หารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสู งขึนเป็ นลําดับ
2.6 ปฏิบตั ิงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร
2.7 ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็ นระบบ
2.8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี
2.9 ร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอืนอย่างสร้างสรรค์
2.10 แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
2.11 เป็ นผูน้ าํ และสร้างผูน้ าํ ทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้
2.12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี
3.1 ปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมทางวิช าการเพื อพัฒ นาการนิเทศการศึกษา เพือให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสมําเสมอ
3.2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมการนิเทศก์การศึกษา โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดแก่ผรู ้ ับ
การนิเทศ
3.3 มุ่งมันพัฒนาผูร้ ับการนิ เทศก์ให้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ
3.4 พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสู ง สามารถปฏิบตั ิให้เกิดผลได้จริ ง

3.5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิ เทศการศึกษาจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสู งขึน
เป็ นลําดับ
3.6 จัดกิจกรรมการนิเทศก์การศึกษาโดยเน้นผลถาวรทีเกิดแก่ผรู ้ ับการนิเทศก์
3.7 ดําเนิ นการและรายงานผลการนิ เทศการศึ กษาให้มีคุณภาพสู งได้อย่างเป็ น
ระบบ
3.8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี
3.9 ร่ วมพัฒนางานกับผูอ้ ืนอย่างสร้างสรรค์
3.10 แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
3.11 เป็ นผูน้ าํ และสร้างผูน้ าํ ทางวิชาการ
3.12 สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ ( : - ) ได้กล่าวถึง “มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชี พทีกําหนดขึนเป็ นแบบแผนในการประพฤติตน
ซึงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึก ษาต้องปฏิ บ ตั ิตาม เพือรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณชื อเสี ยง และ
ฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทางการศึ ก ษาให้เป็ นที เชื อถื อศรัท ธาแก่ผรู ้ ับบริ การและสังคมอันจะ
นํามาซึ งเกียรติและศักดิศรี แห่งวิชาชี พผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.3 บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของครู
กระทรวงศึกษาธิ การ (2553: 4-7) ได้กล่าวถึง ในการประกอบวิชาชี พครู นอกจาก
จะมี มาตรฐานวิชาชี พครู เป็ นแนวทางการดําเนิ นงานแล้ว พ.ร.บ. การศึ กษาแห่ งชาติ ได้กาํ หนด
แนวทางจัดการศึกษา เพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของผูม้ ีหน้าทีจัดกระบวนการเรี ยนรู้ไว้ดว้ ย ซึ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู จะต้องยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เช่นเดียวกัน ซึ งมีดงั นี
1. จัดการเรี ยนการสอน โดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด รวมถึ งจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
2. จัดสาระการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสําคัญทังความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา กล่าวคือ
2.1 ความรู้เ กี ยวกั บ ตนเอง และความสั ม พัน ธ์ ข องตนเองกั บ สังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุ มชนชาติ สังคมโลก รวมทังความรู ้เกียวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของสังคมไทย
และระบบการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

2.2 ความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทังความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ เรื องการจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมอย่างสมดุลยังยืน
2.3 ความรู ้ เกี ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2.4 ความรู้ และทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านภาษา เน้น การใช้ภ าษาไทยอย่าง
ถูกต้อง
2.5 ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ข
3. จัดเนือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้ มาใช้เพือป้ องกันและแก้ปัญหา
5. จัดกิ จกรรม ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ ให้ทาํ ได้
คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง
6. จัดการเรี ย นการสอน โดยผสมผสานสาระความรู ้ ด้านต่างๆ อย่า งได้สัดส่ วน
สมดุลกัน รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
7. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพือให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ และมีความรอบรู ้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนรู ้
ทังนี ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน จากสื อการเรี ยนการสอน และวิทยากรประเภทต่างๆ
8. จัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิดขึ นได้ทุกเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่ วมมือกับ
บิดา มารดา ผูป้ กครอง และบุคลากรในชุมชน ทุกฝ่ าย เพือร่ วมกันพัฒนาการเรี ยน ตามศักยภาพ
9. จัดการประเมินผูเ้ รี ย น โดยพิจ ารณาจากพัฒ นาการของผูเ้ รี ย น ความประพฤติ
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา
10. จัดทําสาระ ของหลักสู ตรในส่ วนที เกี ยวกับสภาพปั ญหาในชุ มชน และสังคม
ภูมิปัญญาท้องถินรวมทังคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ เพื อให้ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิ ก ทีดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยสาระของหลักสู ตร ทังทีเป็ นวิชาการและวิชาชี พ ต้องมุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสมดุล ทังด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
11. ร่ วมกับบุ ค คล ครอบครั ว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอืน

ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุ มชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ภายในชุ มชน เพือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ
เพือพัฒนาชุ ม ชนให้ส อดคล้องกับ สภาพปั ญหาและความต้องการ รวมทังหาวิธีการสนับสนุ นให้
มีการแลกเปลียนประสบการณ์ การพัฒนา ระหว่างชุมชน
12. พัฒนากระบวนการเรี ย นการสอน ทีมีประสิ ท ธิ ภาพ และดําเนิ นการวิจยั เพื อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน แต่ละระดับการศึกษา
13. พัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพือกาศึกษาของผูเ้ รี ยน เพือให้มี
ความรู ้ และทักษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยี เพือการศึกษาในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง อย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวติ
14. ปฏิบตั ิงาน และประพฤติปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู
การดําเนิ นงานจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ขึ นกับผูเ้ รี ยนและชุ ม ชนตามแนวทางที
กล่าวมาแล้วเป็ นบทบาทของครู ซึ งถื อ ว่า เป็ นบุ ค ลากรหลัก ในการปฏิรูปการศึกษา สามารถจะ
ดําเนินได้เลยตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งรอคําสังหรื อทิศทางจากกระทรวง หรื อ หน่วยงานต้นสังกัดแต่
อย่างใด เนืองจากสิ งทีปรากฏเป็ นแนวทางจัด การศึ ก ษาอยู่ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
ล้วนเป็ นหลักวิชาครู ผูป้ ระกอบวิชาชี พครู หรื อครู มืออาชี พ ได้ศึ ก ษาเล่ าเรี ย น และฝึ กอบรมแล้ว
ทังสิ น ถ้าครู ได้เริ มต้นเปลียนแปลงหรื อปฏิรูป การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนเสี ยแต่บดั นี ก็
จะเป็ นการเรี ยก “ความเป็ นมืออาชีพ” ของครู กลับคืนมา คุณภาพและมาตรฐานการประกอบอาชีพ
ของครู ก็จะสู งขึน ทําให้ครู มีศกั ดิศรี เป็ นทียอมรับนับถือและไว้ วางใจจากสาธารณชนโดยทัวกัน
อารี รัตน์ ใจเทียง (2551: 1) ได้กล่าวว่าครู ตอ้ งรับหน้าทีต่างๆ มากมาย ความรับผิดชอบ
ของครู ก็ตอ้ งทวีขึนตามหน้าทีท่ามกลางสิ งแวดล้อมต่างๆ ของสังคมรอบตัวครู หน้าทีความรับผิดชอบ
ดังกล่าว ได้แก่
1. หน้า ที ความรั บ ผิด ชอบของครู ต่อ ศิษ ย์ เช่ น การแนะนํา สั งสอนดี มี ค วามรัก
ความเมตตาเป็ นพืนฐาน
2. หน้าทีความรับผิดชอบของครู ต่อสถานศึกษา เช่น ช่วยสร้างศรัทธาจากประชาชน
ให้กบั สถาบัน ช่วยพัฒนาโรงเรี ยนในทุกๆ ด้าน
3. หน้าทีความรับผิดชอบของครู ต่อเพือนครู เช่น รักษาชื อเสี ยงของคณะครู และให้
เกียรติซึงกันและกัน
4. หน้าทีความรับผิดชอบของครู ต่อผูป้ กครองนักเรี ยน เช่ น ร่ วมมือกับผูป้ กครอง
เพือแก้ไขปัญหาของเด็ก ซึ งอาจเกิดจากการเรี ยน หรื อความประพฤติ

5. หน้า ที ความรั บ ผิ ด ชอบของครู ต่ อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา เช่ น สนับ สนุ น นโยบายที
ผูบ้ งั คับบัญชากําหนดไว้ดว้ ยความสุ จริ ตใจ ไม่กล่าววาจาเท็จหรื อรายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
6. หน้าทีความรั บ ผิด ชอบของครู ต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริ ย ์ ผูเ้ ป็ นครู
จะต้องพยายามรักษา
ธี รศักดิ อัครบวร ( : ) ได้กล่าวว่า หน้าทีและความรับชอบของครู มีมากมาย
หลายด้าน ซึงหากผูป้ ระกอบวิชาชีพครู สามารถปฏิบตั ิได้ครบถ้วน ให้สมบูรณ์ได้ทุกงานก็ได้ชือว่า
เป็ นครู ผูม้ ีความรับผิดชอบ และหากว่าผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ปฏิ บตั ิดว้ ยใจรัก มุ่งมัน และมีสํานึ ก
ก็ยอ่ มได้ชือว่า เป็ นผูม้ ีความเป็ นครู ทีประสบความสําเร็ จในอาชีพครู
สรุ ป ครู คือ ผูท้ ีทําหน้าทีหลักทางด้านการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ครู เป็ นผูแ้ สวงหาสาระการเรี ยนตลอดจนกิจกรรมการเรี ยนต่างๆ เพือสนอง
ความสนใจและความต้องการของนัก เรี ย น ครู เ ป็ นผูม้ ี บ ทบาทสํา คัญยิ งในการพัฒนาท้องถิน ที
โรงเรี ยนตังอยู่ โดยเฉพาะครู ประถมศึกษาซึ งมีจาํ นวนมากทีสุ ดและใกล้ชิดกับประชาชนมากทีสุ ด
. ข้ อมูลสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา แบ่งเป็ น เขตการศึกษา ดังนี
. สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ทีตังสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต ถนนสงขลา-นาทวี ตําบลเขารู ปช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เป็ นทีปฏิบตั ิงานของกลุ่มงาน
อัตรากําลัง
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ ก ษาจังหวัด สงขลา เขต มีจาํ นวนทังสิ น
145 แห่ง ประกอบด้วยครู ทงหมด
ั
1,540 คน (กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล ปี
สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต )
วิสัยทัศน์
สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต 1 เป็ นองค์กรบริ หาร และ
ให้บริ การการศึกษาทีได้มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ค่ านิยม
"รักองค์กร ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ มีจิตสาธารณะ"
UNITY MODERN ACHIEVEMENT SERVICE MIND : (UMAS)

พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับ ติดตาม และประเมินคุ ณภาพการจัดการศึ กษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
2. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเอกชน บุคคล
ครอบครัว สถานประกอบการ และองค์กร
3. พัฒนาการให้บริ การทางการศึกษาอย่างทัวถึงและได้มาตรฐาน
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
5. บริ หารจัดการและบริ การแบบมีส่วนร่ วมและกระจายอํานาจตามหลัก ธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ประชาการวัย เรี ย นทุก คนได้รับ โอกาสทางการศึ กษาระดับก่ อนประถมศึ กษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที สพฐ.กําหนด
2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐานพร้อม
เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
3. สถานศึกษาเอกชน บุคคล ครอบครัว สถานประกอบการ และองค์กร สามารถจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษา
4. ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจการให้บริ การ
5. ศูนย์เครื อข่ายการศึกษาสามารถบริ หารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคคล และด้านบริ หารทัวไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
. สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต
ทีตังสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
สํา นัก งานการประถมศึก ษาจัง หวัด สงขลา เขต เลขที ถนนสาครมงคล
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็ นทีปฏิบตั ิงานของกลุ่มงาน ดังนี
1. กลุ่มอํานวยการ
2. กลุ่มบริ หารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
5. กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
7. กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษา

8. หน่อยตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. งานนิติกร
อัตรากําลัง
โรงเรี ย นสังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ กษาจังหวัดสงขลา เขต มีจาํ นวนทังสิ น
134 แห่ง ประกอบด้วยครู ทงหมด
ั
1,425 คน (กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล ปี
สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต )
ค่ านิยมองค์ กร
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริ หารเน้นผลสัมฤทธิ
มีจิตสาธารณะ
และใจบริ การ
ประสานงาน
และมีความรักสามัคคีเพือองค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็ นองค์กรนําในการขับเคลือน
คุณภาพการศึกษาให้นกั เรี ยนมีพืนฐานชีวิต พร้อมสู่ ความเป็ นสากล
To be a Successful organization Leading to a qualified education that makes
learners having a basically good life and getting ready for international Community.
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประชากรวัยเรี ยน ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
2. ส่ งเสริ มสถานศึ กษาให้มีความสามารถในการจัดการศึ กษาทางด้า นภาษาและ
เทคโนโลยีใช้เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้และสื อสาร
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม นําความรู ้ และมีความสํานึ ก
ในความเป็ นไทย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อ ม สามารถดํา รงชี วิ ต ตามหลัก ปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียง
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรี ยน ได้รับการศึกษาอย่างทัวถึงและมี
คุณภาพโดยสร้างทางเลือกให้ผเู ้ รี ยนให้เข้าถึงการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมและสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิ ทธิภาพ

6. สํา นัก เขตพื นที ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 ให้เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และแสวงหาความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนเพือร่ วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ น
สากล
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมนําความรู้ และมีความสํานึกในความเป็ นไทย อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทัวถึ ง มีคุณภาพ มีความ
ตระหนัก เรี ยนรู ้เกียวกับอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรี ยน
4. ครู และบุ คลากรทางการศึกษาสามารถปฏิ บตั ิ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเต็มตาม
ศักยภาพ บนพืนฐานของคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นทียอมรับของสังคม
5. สํา นักงานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึก ษาสงขลา เขต 2 เป็ นองค์กรนําในการ
ขับเคลือนคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาได้รับการสนับสนุ นความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
จากทุกภาคส่ วนอย่างเต็มที
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริ มความ
สามาถทาง ด้านภาษาและเทคโนโลยี เพือเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้และสื อสาร
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไ ทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
5. พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ
หลัก ธรรมภิ บ าลและเน้น การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ กภาคส่ วนและ ความร่ วมมื อกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถินเพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
. สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต
ทีตังสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต เลขที 100 หมู่ 2 ตําบลคลองทราย
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 เป็ นทีปฏิบตั ิงานของกลุ่มงาน ดังนี

1. กลุ่มบุคคล
2. กลุ่มอํานวยการ
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศก์
6. กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษา
7. หน่วยตรวจสอบ
8. กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
9. คุรุสภาเขตพืนที
10. งานนิติกร
อัตรากําลัง
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจังหวัดสงขลา เขต มีจาํ นวนทังสิ น
195 แห่ง ประกอบด้วยครู ทงหมด
ั
2,149 คน (กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล ปี 2556 สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3)
วิสัยทัศน์
ภายในปี
สพป.สงขลา เขต มีระบบบริ หารจัดการทีทันสมัย อาศัยการมีส่วนร่ วม
บุคลากรเป็ นมืออาชี พ สร้ างโอกาสและพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ อาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ทนั สมัยทีมีประสิ ทธิภาพ โดยอาศัยการ มีส่วนร่ วม
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้สู่ อาชี พให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
พร้อมก้าวสู่ อาเซี ยน
3. ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรี ยนอย่างเท่าเทียม ทัวถึง
5. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น สถานศึกษาพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมนําความรู ้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ านิยม
มุ่ง ผลสัมฤทธิ กัล ยาณมิ ตรกับ ครู ปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ เชิ ดชู คุณ ธรรม น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรี ยงก้าวสู่ อาเซี ยน

เป้าประสงค์ หลัก
1. สพป.สข.เขต และสถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจัด การที มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน และยึดหลักการมีส่วนร่ วม
2. สถานศึกษาใช้สือเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทีมีประสิ ทธิ ภาพ
4. สถานศึกษามีหลักสู ตรสถานศึกษาเพือรองรับการก้าวสู่ อาเซียน
5. สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ผูเ้ รี ยนมีความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
การศึกษาขันพืนฐาน
7. ครู และบุคลากรทางการศึก ษามีความรู ้ สมรรถนะ และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน
8. ประชากรวัยเรี ยนได้รับการศึกษาขันพืนฐานอย่างเท่าเทียม ทัวถึง และมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานการศึกษา อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมอย่างมีความสุ ข
. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
อารี สัง ข์ศิลป์ ชัย ( : บทคัดย่อ) ได้ศึก ษาเรื อง คุ ณภาพชี วิตการทํา งานของ
ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาระดับ
คุณภาพชี วิตการทํางานของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม และ
เปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี วิตการทํางานของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษา
นครปฐมตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งานในหน้าที อัตราเงินเดือน และ
ขนาดของโรงเรี ยนทีสังกัด ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัด
สํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษานครปฐม ปี การศึ ก ษา
จํานวน , คน กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ น
ครู ผูส้ อนที ได้จ ากการสุ่ ม แบบชันภู มิ อย่า งมี สั ด ส่ ว นตามขนาดของโรงเรี ยน จํานวน คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกียวกับคุณภาพชีวติ การทํางานของครู ผสู้ อน ใช้ขอ้ คําถาม
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ มีความเชือมันเท่ากับ . สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย (X̅) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance) ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุ ณภาพชี วิตในการทํางานของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมสู งมากเกือบทุกด้าน มีเพียงด้านเดียวคือ การ
ได้รับค่าตอบแทนหรื อเงินชดเชยทีเพียงพอและเป็ นธรรม ทีอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์

ความแปรปรวนเพือเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของครู โดยจําแนกตาม ประสบการณ์ทาํ งานในหน้าที
พบว่า ผูท้ ี มีป ระสบการณ์ ใ นหน้า ที ต่า งกัน จะมี คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านค่าตอบแทนหรื อเงินชดเชยที เพียงพอและเป็ นธรรม และด้านสภาพ
การทํางานทีถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัยแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพือเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชี วิตการทํางานของครู โดยจําแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่า ครู ทีมีอตั ราเงินเดือนต่างกัน
มีคุณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพือ
เปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี วิตการทํางานของครู โดยจําแนกตามขนาดโรงเรี ย นที สัง กัด อยู่ พบว่า มี
คุณภาพชี วิต การทํา งานโดยรวมและรายด้า นแตกต่างกัน ยกเว้นด้านความเกียวเนืองของชี วิตการ
ทํางานกับสังคม เมือวิเคราะห์แบบจําแนกเป็ นรายคู่ พบว่าครู ทีสังกัดโรงเรี ยนทีมีขนาดต่างกัน มี
คุณภาพชีวติ การทํางานไม่ต่างกัน ยกเว้นกลุ่มคู่โรงเรี ยนขนาดใหญ่กบั ขนาดกลาง มีคุณภาพชีวิต
การทํา งานต่า งกัน จากการทดสอบลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์งานในหน้าที อัตราเงินเดือน และขนาดโรงเรี ยนทีสังกัด ของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยน
สังกัดงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมกับคุณภาพชี วิตการทํางานพบว่า ลักษณะส่ วนบุคลทีต่างกัน
ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดเขตพืนทีการศึกษานครปฐม มีคุณภาพชี วิตการทํางานไม่ต่างกัน ซึ ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สายสวาท ปัจวิทย์ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษา
ทีสอดคล้อ งกับ โลกทัศ น์ เ กี ยวกับ สั น ติ ภ าพในพื นที ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ การวิจยั ครังนี
มีวตั ถุประสงค์เพือ ) วิเคราะห์โลกทัศน์ทีส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดสัน ติ ภ าพในระดับ บุคคลและสังคมใน
พืนทีชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ และ ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการเกียวกับทิศทางของ
นโยบายการจัดการศึกษาที สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี ยวกับสันติ ภาพในพืนทีชายแดนสามจังหวัด
ภาคใต้ การเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี ใช้การเก็บข้อมูลจากการเล่ าเรื อง (Narrative) เก็บข้อมูลจาก
เรี ยงความของเยาวชนและประชาชน จํา นวน ฉบับ และศึก ษาความคิดเห็ น ของนักวิชาการ
จํานวน คน เกี ยวกับทิ ศทางการจัดการศึกษาทีสอดคล้องกับโลกทัศน์ของพืนที ชายแดนสาม
จังหวัดภาคใต้โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research ) ผลการวิจยั พบว่า
โลกทัศน์ ทีส่ งเสริ มให้เกิ ดสันติ ภาพในระดับบุ คคลและสังคมในพืนที ชายแดนจัง หวัดภาคใต้นัน
ปรากฏในโลกทัศน์ทุกด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ดา้ นความเชือ ศาสนาและวัฒนธรรม โลกทัศน์ทางด้าน
การเมืองการปกครอง โลกทัศน์ ท างด้า นสัง คม โลกทัศ น์ท างด้า นการศึ ก ษา โลกทัศน์ทางด้าน
เศรษฐกิจ โลกทัศน์ทางด้านธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โลกทัศน์ของชาวมุสลิมซึ งเป็ นคนกลุ่มใหญ่
ในพืนทีทีเป็ นสารัตถะจริ งๆนัน ได้รับอิทธิ พลอย่างลึกซึ งและแนบแน่นจากศาสนาอิสลาม ศาสนา
เป็ นแม่พิมพ์ในการหล่อหลอมโลกทัศน์ของชาวมุสลิม โลกทัศน์ทาํ หน้าทีเป็ นตัวการในการกําหนด

ระบบคิดในการดํารงชี วิตในทุกๆด้าน โดยการศึกษาเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลสําคัญ ในการเชือมโยง
อัตลักษณ์ ด้านศาสนาไปสู่ การกําหนดโลกทัศน์ข องบุ คคลโดยเฉพาะโลกทัศน์ทีส่ งเสริ มให้เกิ ด
สันติภาพ นักวิชาการได้เสนอทิศทางของนโยบายการศึกษาสอดคล้องกับโลกทัศน์ในพืนทีชายแดน
สามจังหวัดภาคใต้ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ) การกําหนดนโยบาย ) สาระและเนื อหาของนโยบาย
เกียวกับ เป้ าหมายของการศึกษาการจัดโครงสร้าง ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและบริ หาร
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา ทรัพยากร
และการลงทุนเพือการศึกษา ) การนํานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ และ )นโยบายการแก้ไขปั ญหาใน
ระยะสัน ทิ ศทางนโยบายการจัดการศึ กษาตามความคิ ดของนักวิชาการเห็นว่า การจัดการศึกษา
จะต้องไม่ส ร้ า งปั ญหาต่อวิถี ชี วิตของตน ข้อ ยุติ ข องนโยบายจะต้อ งมาจากความเข้า ใจร่ ว มกัน
การศึกษาจะต้องช่วยให้คนมีสติปัญญา มีการคิดอย่างมีวิจารญาณจึงจะสามารถอธิ บายอุดมคติของ
สันติภาพได้ เป้ าหมายของการศึกษาคือการทีผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี ตามหลักศาสนา เน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ระบบคิดแบบอนาคต เสริ มด้วยความเข้าใจทางศาสนา การศึกษาจะต้องช่วยให้คนเข้าใจกระบวนการ
ทํางานของจิตใจตนเอง เพือการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างสันติ อันจํานํามาซึ งสังคมทีสงบสุ ข และ
ทําให้เกิดสันติภาพในทีสุ ด
อนันต์ กรอบรู ป (
: บทคัด ย่อ) ได้ศึ ก ษาเรื อง คุ ณ ภาพชี วิต การทํางานของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต วัตถุ ประสงค์ ) เพือ
ทราบ คุณภาพชี วิตการทํางานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรี
เขต ) ความแตกต่างของคุณภาพชีวติ การทํา งานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขต
พืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับคุณภาพชี วิตการทํางาน
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การวิจยั ครังนี ได้แก่ โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรี เขต ยกเว้นโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน(เดิม) โดยวิธีสุ่มแบบประเภท (stratified random sampling )
แบ่งตามขนาดโรงเรี ยนในแต่ละอําเภอ จํานวน อําเภอ โดยใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่าง
ของ เครจซี และมอร์ แกน ( Krejcie and Morgan ) ได้ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน โรงเรี ยน เครื องมือ
ทีใช้เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการบริ หารตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) และนพรัตน์
รุ่ งอุทยั ศิริ ข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย (X̅) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) เมื อพบความแตกต่า งใช้วิธี ท ดสอบรายคู่ แ บบเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจยั พบว่า
) คุณภาพชีวติ การทํางานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํา นักงานเขตพื นที การศึกษาสุ พรรณบุรี
เขต ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าระดับมาก ได้แก่ ด้านประชาธิ ปไตร

ในการทํางาน การจัดองค์กรและการบริ หาร การสื อสารและการประสานงาน การจัดระบบใน
สํา นัก งาน การพัฒนาความสามารถของบุ ค คล สิ งแวดล้ อ มที ปลอดภัย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การบูรณาการทางสังคม ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านจังหวะชี วิต ความเจริ ญก้าวหน้าและความ
มันคงในงาน การได้สิงตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ) คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ พรรณบุรีเขต ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และขนาดของสถานศึกษาทีต่างกัน มีคุณภาพชี วิตการทํางานทีไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านประสบการณ์
การทํางาน ของผูบ้ ริ หารรสถานศึกษาทีตํากว่า ปี กับ - ปี และ ปี ขึนไป มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ) ข้อเสนอแนะเกียวกับ “คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาสัง กัดสํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ” ตามที ผูต้ อบแบบสอบถาม
เสนอแนะเพิมเติม คือ ควรปรับปรุ งเงิ น เดื อนและค่า ตอบแทนเพิ มให้กบั ผูบ้ ริ หารให้ใกล้เคียงกับ
ผูบ้ ริ หารเอกชนหรื อรัฐวิสาหกิจ ควรจัดสวัสดิการเพิมให้ เช่น การตรวจสุ ขภาพประจําปี ส่ งเสริ ม
ให้ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท-เอก มีเกณฑ์การพิจารณาทีชัดเจนในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือน
หรื อการโยกย้า ยไปดํา รงตํา แหน่ ง จัด บุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ม าทํา งานด้า นธุ รการ พัสดุ กฎหมาย
การศึกษาแทนครู ผสู้ อน ควรจัดให้มี Internet และอบรมให้ความรู้ผบู้ ริ หารหรื อรองผูบ้ ริ หารให้มี
ความรู้ เป็ นต้น
จรรยา นิ พิพงษ์ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง คุณภาพชี วิตการทํางานของครู
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครู เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
ครังนี ได้แก่ครู เทศบาลอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีจาํ นวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี
เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับคุณภาพชี วิตการทํางาน ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ น
ธรรม ด้านสิ งแวดล้อมทีถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทํางาน ด้านปฏิบตั ิงานในสังคม ผลการวิจยั พบว่า ) คุณภาพชีวิต
การทํางานของครู เทศบาลเมืองพนัสนิ คม จังหวัดชลบุ รีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ) คุณภาพชีวติ
การทํางานของครู เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ) คุณภาพชีวิตการทํางานของครู เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี จําแนกตามรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

นิพนธ์ เลาหภารากร ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง คุณภาพชี วิตการทํางานของ
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิ งเทรา
เขต มีความมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู ประถมศึกษา
อําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต จําแนกตามเพศ ขนาดของ
โรงเรี ย น และประสบการณ์ ใ นการทํา งาน กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นข้า ราชการครู ส ายผูส้ อนโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มาตราส่ วนประมาณค่า
ระดับ จํานวน ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . -. มีค่าความเชื อมัน . สถิ ติทีใช้
ได้แก่ คะแนนเฉลี ย ความเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว ผลการวิจยั พบว่า ) คุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู ประถมศึกษา
อําเภอบางปะกง สัง กัดสํา นักงานเขตพื นที การศึก ษาฉะเชิ งเทรา เขต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
) คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู ประถมศึกษาอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการพัฒนาความสามารถของบุ คลากรแตกต่า งกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติทีระดับ . ส่ วนด้านอื นๆไม่แ ตกต่า งกัน ) คุ ณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู
ประถมศึกษาอํา เภอบางปะกง สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต จําแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่า งไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ) คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข้าราชการครู ประถมศึกษาอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต จําแนกตามประสบการณ์ใ นการทํางานโดยรวมและรายด้า นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . ยกเว้นด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลด้านความก้าวหน้าและมันคงใน
งาน ด้า นระเบี ยบข้อบังคับในการปฏิ บ ัติ งาน และด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทํางานไม่
แตกต่างกัน
นุชริ นทร์ สุ วรรณชาตรี ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การศึกษาจรรยาบรรณของ
ข้าราชการครู ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของจรรยาบรรณของครู ใ น จัง หวัด ชายแดนใต้ และศึก ษาความแตกต่างของจรรยาบรรณตาม
ตัวแปร เพศ อายุ ระดับสถานศึกษา ตํา แหน่งและประสบการณ์ในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การวิจยั คือ ข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส จํา นวน
คน ซึ งได้ม าโดยวิธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชันอย่า งมี สั ดส่ ว น
ตามขนาดโรงเรี ย น ระดับ โรงเรี ย น และจัง หวัด เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิจ ัย เป็ นแบบสอบถาม
แบบประมาณค่ า ครอบคลุ ม จรรยาบรรณของข้ า ราชการครู ด้ า น ทํา การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยวิธี HSD ของทู กี ย ์ผ ลการวิจ ยั พบองค์ป ระกอบ องค์ป ระกอบ
คือ ความสัม พัน ธ์ ก บั ชุ ม ชน การอุ ทิศ ตนให้แ ก่ ศิ ษ ย์ การรั ก ษาความลับ และไม่ ทาํ ให้ ผูอ้ ืน
เสี ยหาย ความซื อสัตย์ต่อวิชาชี พครู การส่ งเสริ มและอนุ รักษ์วฒั ธรรมในท้องถิ น การสนับสนุ น
เพือให้ศิษย์พฒั นาตนเอง การพัฒนาตนเอง การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ศิษย์ การดํารงชี วิต
อย่างพอเพียง และการศรัทธาในวิชาชีพครู จรรยาบรรณของข้าราชการครู ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยรวม อยูใ่ นระดับดี ครู เพศหญิง มีจรรยาบรรณครู สูงกว่าครู เพศชายในองค์ประกอบการอุทิศตน
ให้แก่ศิษย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . และองค์ประกอบการสนับสนุ นเพือให้ศิษย์พฒั นา
ตนเองทีระดับ . ครู ทีมี ตาํ แหน่ ง สายบริ ห ารมี จ รรยาบรรณครู สู ง กว่า ครู ที มี ตาํ แหน่ ง สาย
ผูส้ อนในองค์ประกอบความสั ม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชนและการศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู อ ย่า งมี นยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . และองค์ประกอบการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ศิษย์ทีระดับ . ครู ทีมีอายุ
ระดับ สถานศึ ก ษาและประสบการณ์ ใ นการทํา งานต่ า งกัน มี จ รรยาบรรณครู ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน
ผลการวิจยั ชีให้เห็นว่า ระดับของสถานศึกษา อายุ และประสบการณ์ในการทํางานมิใช่ปัจจัยทีทําให้
ครู มีจรรยาบรรณต่างกัน แต่เพศและตําแหน่งในการทํางานสามารถเป็ นตัวบ่งชีถึงจรรยาบรรณได้
กนกวรรณ ชูชีพ ( : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนใต้ ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้าราชการทีปฏิบตั ิงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความเห็นเกี ยวกับคุณภาพชี วิตการทํางานของตนเองในปั จจัยด้านต่าง ๆ ในระดับทีพึงพอใจ เกิน
ร้อยละ 50 จํานวน 7 ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 89.3 รองลงมา
คือ ปั จจัยการบูรณาการทางสังคมและการทํางานร่ วมกัน ร้อยละ 83.8 ปั จจัยธรรมนูญในองค์การ
ร้อยละ 78.0 ปัจจัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน ร้อยละ 72.8 ปั จจัยความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับ
ชีวิตด้านอืนร้อยละ 71.3 ปั จจัยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ร้อยละ 70.2 ปั จจัย
ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ร้อยละ 58.4 ตามลําดับ และไม่พึงพอใจ จํานวน 1 ปั จจัย คือ ปั จจัย
ค่าตอบแทนร้อยละ 48.8 2)ความต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ จากการศึกษาพบว่า
สิ งทีข้าราชการเหล่านีต้องการมากทีสุ ด 5 อันดับแรกคือ อันดับที 1-4 มีความต้องการมากทีสุ ด
ได้แก่ ด้านสวัสดิการพิเศษเรื องการเพิมเบียเลียงหรื อเบียเสี ยงภัย รองลงมาคือ เรื องอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยอันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้านการส่ งเสริ มขวัญกํา ลัง ใจเรื องการกําหนดระยะเวลา
ในการโอนย้ายให้มีความชัดเจนและปฏิบตั ิได้ และให้มีหน่วยงานกลางในการแจ้งเรื องราวร้องทุกข์
เมือไม่ได้รับความเป็ นธรรม อันดับที 5 ความต้องการมาก คือการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การฝึ กอบรมที เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บ ตั ิง านอย่างน้อยปี ละครัง แนวทางและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรั บปรุ งคุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการทีปฏิ บตั ิงานในพืนที จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แบ่งเป็ น 2 แนวทาง คือ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายได้แก่ 1) ส่ งเสริ มการใช้หลักนิ ยมให้

ข้าราชการมุ่งไปสู่ การมีเกียรติและศักดิศรี ภายใต้หลักการดํารงชี วิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริ ม
การออมเพือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2) มีมาตรการทีสร้างความเป็ นธรรม
และโปร่ งใสในการพิจารณาความดี ความชอบมีหลักการประเมินใหม่ทีมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นธรรม
3) การประสานกันระหว่างหน่ ว ยงานหลัก ในการให้ค วามช่ วยเหลื อสนับ สนุ นอย่างเท่า เทียมกัน
4) ให้รัฐบาลมีนโยบายทีให้ความสําคัญกับเรื องคุณภาพชี วิตการทํางานอย่างจริ งจัง การสร้างกลไก
ติดตาม ประเมินผล และให้รางวัล
จันทร์ ทิมา รุ่ งเรื อง ( : บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาเรื อง การศึ ก ษาคุ ณภาพชีวิตการ
ทํางานของครู เขตธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีวตั ุประสงค์เพือศึกษา คุณภาพชีวติ การทํางาน
ของครู เขตธนบุรีสังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยจําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลด้าน อายุ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการทํางาน และสถานที ปฏิ บตั ิงานโรงเรี ยนกลุ่ มที กลุ่ มที และกลุ่มที
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใ นการศึก ษา คื อ ครู ที ปฏิ บ ตั ิก ารสอนในเขตธนบุ รี สัง กัด กรุ งเทพมหานคร
ปี การศึกษา
จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามทีมีผลต่อคุณภาพชี วิต
การทํางานของครู มีค่าความเชือมันของแบบสอบถาม เท่ากับ . สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่า เฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติ ฐ านด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ผลการวิจยั พบว่า ) คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครู เขตธนบุรี สัง กัด กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน
คือ ด้านความก้าวหน้า และความมันคงในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านสิ งแวดล้อมทีถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย ด้านการบริ หารงานทีเป็ นธรรม และเสมอภาคด้าน
ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านการปฏิบตั ิงานในสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านทีมีคุณ ภาพชี วิตการทํา งาน ด้านค่าตอบแทนที เหมาะสมและเป็ นธรรม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ) ครู เขตธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร ทีมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลด้านอายุต่างกัน
มีคุณภาพนัน คุณภาพชีวติ การทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้า
และมันคงในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และด้านการบริ หารงานทีเป็ นธรรม
และเสมอภาคแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิติทีระดับ . ส่ วนด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสม
และเป็ นธรรม ด้านสิ งแวดล้อมทีถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
และด้านการปฏิบตั ิงานในสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ) ครู เขตธนบุรี
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ทีมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชี วิตการทํางานทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ) ครู เขตธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร ที
มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลด้านประสบการณ์การทํางานต่างกันมีคุณภาพชีวติ การทํางาน ด้านสิ งแวดล้อมที
ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน และด้านความก้าวหน้า

และความมันคงในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ส่ วนด้านค่าตอบแทน
ทีเหมาะสมและเป็ นธรรม ด้านความสัม พัน ธ์ภ ายในหน่ ว ยงาน ด้า นการบริ ห ารงานที เป็ นธรรม
และเสมอภาค ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทํางาน และด้านการปฏิบตั ิงานในสังคมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ) ครู เขตธนบุรีสังกัดกรุ งเทพมหานคร ทีปฏิบตั ิงานใน
สถานที ต่ า งกัน มี คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งาน ด้า นการพัฒ นาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมันคงในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และการบริ การที
เป็ นธรรมและเสมอภาคแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ . ด้า นค่ า ตอบแทนที
เหมาะสมและเป็ นธรรม ด้านสิ งแวดล้อมทีถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสมดุ ลระหว่าง
ชีวติ การทํางานและด้านการปฏิบตั ิงานในสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
จันทิมา หัสนีย ์ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื องการวิเคราะห์องค์ประกอบของขวัญ
และกํา ลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของครู ใ นจัง หวัด ยะลา มีวตั ถุประสงค์ เพือวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของขวัญและกํา ลัง ใจ ในการปฏิ บ ตั ิ งานของครู ใ นจัง หวัด ยะลา และเพื อศึ ก ษาถึงความแตกต่าง
ของขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงานของครู ที ได้จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบ ระหว่างเพศ
ประสบการณ์ในการทํางานในโรงเรี ยนพืนทีเสี ยงภัยในจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างคือ ครู ในจังหวัด
ยะลา จํานวน คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การวิเคราะห์
ตัวประกอบสําคัญ แล้วหมุ นแกนด้วยวิธีแวริ แมกซ์ ค่าเฉลี ย ค่า ส่ ว นเบียงเบนมาตรฐาน ค่าการ
ทดสอบที ค่าการทดสอบเอฟ ผลกาวิ จยั พบว่า ) ขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
จัง หวัด ยะลา ประกอบด้วย องค์ป ระกอบทังหมด องค์ประกอบ คื อ ความสั ม พันธ์ ก ับ ชุ ม ชน
นโยบายการบริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมันคงปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน
สวัสดิการทีได้รับ ความก้าวหน้าในอาชีพและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ) การเปรี ยบเทียบ
องค์ประกอบของขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดยะลาผลการวิจยั คือ ครู ทีมี
เพศแตกต่างกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานทุกองค์ประกอบไม่ต่างกัน ครู ทีมีประสบการณ์
ในการทํางานต่างกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานในองค์ประกอบด้านความมันคงปลอดภัย
สวัสดิการทีได้รับและความก้าวหน้าในอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และ
องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กบั ชุ มชน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . และครู ทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมีพืนทีเสี ยงต่างกันมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานในองค์ประกอบด้านความมันคงปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และองค์ประกอบสวัส ดิ ก ารที ได้รับ และความก้า วหน้า ในอาชี พ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

นิตพร บุญหนัก ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานของครู สัง กัดสํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษาสระบุ รี มีค วามมุ่ง หมายเพือ ) ศึกษาปั จจัยที
ส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี ) เปรี ยบเทียบ
ปัจจัยทีส่ งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี จําแนก
ตามเพศอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายได้ต่อเดือน ขนาดโรงเรี ยน วิทยฐานะ
ขนาดครอบครัว และเวลาทีใช้ในการเดินทางมาโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
ครู ผสู้ อนในสังกัดสํานักงานเตตพืนทีการศึกษาสระบุรี ปี การศึกษา
จํานวน คน เครื องมือ
ทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ซึ งมีค่าความเชื อมันเท่ากับ . วิเคราะห์ขอมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) เมือพบความแตกต่างเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่โดย
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั พบว่า ) ปั จจัยที ส่ งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี อยูใ่ นภาพรวมและทุกรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี ด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทํางาน ความมันคงและ
ก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการมีส่วนร่ วมและเป็ นทียอมรับทางสังคม ด้านสภาพการทํางาน ด้าน
พัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านลักษณะงานทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความเป็ นประชาธิ ปไตย
ในการทํางานและ ด้า นค่า ตอบแทน ) ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่อ คุ ณ ภาพชี วิต การทํางานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรี ในภาพรวม เมือจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ . โดยกลุ่มโรงเรี ยนขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มโรงเรี ยนขนาดใหญ่
และกลุ่มโรงเรี ยนขนาดกลางมีความคิดเห็ นแตกต่างกับกลุ่มโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เมือจําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรถ ระดับ การศึก ษา อายุก ารทํา งาน รายได้ต่อเดื อน วิท ยฐานะ ขนาด
ครอบครัว เวลาทีใช้ในเดินทางมาโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
วิชิ ต กิ จชอบ ( : บทคัดย่อ)ได้ศึก ษาเรื อง คุ ณภาพชี วิตในการทํางานของครู
โรงเรี ยนสังกัดสํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาพัง งา อํา เภอทับ ปุ ด จัง หวัด พัง งา ผลการศึกษา
พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 61.33 อายุระหว่าง 31-40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 39.33 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 76.67 มีจาํ นวนปี ทีทํางาน 11-15 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 30.00 มีรายได้เฉลีย 15,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 33.03 มีรายได้เฉลี ยต่อเดือน
10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 50.67 และมีความผูกพันกับองค์การทีท่านทํางานอยูใ่ นระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 55.33 2) ครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพังงา อําเภอทับปุด จังหวัด
พัง งา มี คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํา งานในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิจ ารณารายด้าน พบว่า ครู
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดีทีสุ ดอันดับแรก คือ ด้านสิ งแวดล้อมทีปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีคุณภาพชี วิตอยู่ใน
ระดับมาก อันดับที 2 คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ มีคุณภาพชี วิตอยูใ่ นระดับมาก อันดับที 3 คือ ด้าน
โอกาสพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพชี วิตอยูใ่ นระดับมาก อันดับที 4 คือ ด้านธรรมนูญในองค์การ มี
คุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับมาก อันดับที 5 คือ ด้านภาวะอิสระจากงาน มีคุณภาพชี วิตอยูใ่ นระดับมาก
อันดับที 6 คื อ ด้านความภูมิใจในองค์การ มี คุณภาพชี วิตอยู่ในระดับมาก อันดับที 7 คือ ด้าน
ความก้าวหน้าและมันคงในงาน มีคุณภาพชี วิตอยูใ่ นระดับปานกลาง และอันดับสุ ด ท้าย คือ ด้าน
รายได้และประโยชน์ตอบแทนมีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ศุธิสา ทัพ ซ้า ย (
: บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื อง คุ ณ ภาพชี วิต การทํางานของ
ข้าราชการครู อําเภอท่าตะเกี ยบ สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต เพือศึกษา
และเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู อําเภอท่าตะเกี ยบ สังกัดสํานักงานเขต
พืนที การศึกษาฉะเชิ ง เทรา เขต จําแนกตามที ตังบ้า นพัก และประสบการณ์ ก ารทํางาน กลุ่ ม
ตัวอย่างประกอบด้วยข้าราชการครู อาํ เภอท่าตะเกียบ สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
ระดับ สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ คะแนนเฉลี ย ความเบียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าวิกฤตที ( t-test) ผลการวิจยั พบว่า ) คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู อําเภอ
ท่าตะเกียบ สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านค่าตอบแทนที เหมาะสมและเป็ นธรรมอยู่ใ นระดับปานกลาง ) คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครู อํา เภอท่า ตะเกี ย บ สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต จําแนก
ตามที ตังบ้า นพัก โดยรวมแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ) คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครู อําเภอท่าตะเกียบ สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํ งานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p<.05)
ศิริวรรณ์ ชื นบุญ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง อิทธิ พลของบรรยากาศองค์การ
และคุณภาพชีวติ ในการทํางานที มีต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดี ขององค์ก ารของบุคคลากรใน
สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา
)ระดับของบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการทํา งานและพฤติก รรมการเป็ นสมาชิ ก ทีดีของ
องค์การของบุคลากรในสํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ) เปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การของบุคลากรในสํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต จําแนกตามปั จจัยส่ วยบุคคล ) ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การของบุคลากรในสํานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และ ) อิทธิพลของปัจจัยส่ วยบุคคล บรรยากาศองค์การ และ

คุณภาพชี วิตในการทํางานทีมีต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การบุคลากรในสํานักงาน
อธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูน ย์รัง สิ ต จํา นวน
คน เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิเ คราะห์ข อ้ มูล โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ สํา เร็ จ รู ป ทางสถิติ สถิติทีใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ แ บบ
ขันตอน ผลการวิจ ยั พบว่า ) บุค ลากรมี ก ารรับ รู ้ บรรยากาศองค์ ก ารโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มี
คุณภาพชี วิตในการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง และมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ
โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง ) บุคลากรทีมีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ตําแหน่ งงานและรายได้ ต่างกัน มีพ ฤติก รรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ) บรรยากาศองค์การโดยรวมมี ค วามสัม พันธ์ ท างบวกกับ พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ ก ที ดี ขององค์ก ารโดยรวมของบุ ค ลากรอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิติทีระดับ . โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ สหสัม พัน ธ์เ ท่า กับ . ส่ ว นคุ ณ ภาพชี วิต ในการทํา งานโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดี ขององค์การโดยรวมของบุ คลากรอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติระดับ . โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ . และ ) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ
สมรสและบรรยากาศองค์การ ด้าน (ด้านการยอมรับความขัดแย้งในองค์การกับด้านการเปลียนแปลง
องค์การ สามารถร่ วมกันพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก ทีดีขององค์การโดยรวมของบุคลากร
ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยสามารถร่ วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ . ยกเว้นคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานมาสามารถร่ วมพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การโดยรวมได้
ไพวัลย์ เหล็งสุ ดใจ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพือทราบ ) จรรยาบรรณวิชาชี พผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ ) จรรยาบรรณ
วิชาชีพทีเหมาะและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีแหล่งศึกษาเอกสารจรรยาบรรณวิชาชี พ
ในต่ า งประเทศ แห่ ง ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ ด ้า นจรรยาบรรณวิช าชี พ ให้สั ม ภาษณ์ จาํ นวน ท่าน
) การวิเคราะห์จรรยาบรรณวิชาชี พผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ ) การวิเคราะห์จรรยาบรรณวิชาชี พที
เหมาะสมสําหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในประเทศไทย เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
กึงโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความเห็นผูเ้ ชี ยวชาญ กลุ่มตัวอย่างและ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เขต ทัวประเทศ จํานวน
คน และผูเ้ ชี ยวชาญยืนยันตรวจสอบผลวิเคราะห์ข ้อมูล อี กจํานวน ท่ า น สถิ ติที ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามัชณิ มเลขคณิ ต ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ ฐานนิยม และการวิเคราะห์เนือหา ผลการวิจยั พบว่า ) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ผบู้ ริ หารโรงเรี ยน มี องค์ประกอบ ได้แก่ ) จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าทีบริ หารโรงเรี ยน

) จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตนต่อตนเองและผูอ้ ืน ) จรรยาบรรณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และ )จรรยาบรรณต่อสังคมและผูร้ ่ วมวิชาชี พ ) จรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสมสําหรับผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในประเทศไทย มี ข้อ และแต่ละข้อมีจาํ นวนข้อปฏิบตั ิ ดังนี )จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีบริ หารโรงเรี ยน มีขอ้ ปฏิบตั ิเพือให้เ กิดจรรยาบรรณด้านนี จํานวน ข้อ ) จรรยาบรรณใน
การปฏิ บ ตั ิต นต่ อ ตนเองและผู ้อื น มี ข ้อ ปฏิ บ ัติ เ พื อให้ เ กิ ด จรรยาบรรณด้า นนี จํา นวน ข้อ
) จรรยาบรรณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีขอ้ ปฏิบตั ิเพือให้เกิดจรรยาบรรณด้านนี จํานวน ข้อ
และ ) จรรยาบรรณต่อสังคมและผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ มีขอ้ ปฏิบตั ิเพือให้เกิดจรรยาบรรณด้านนี
จํานวน ข้อ
ภัทรี ญา แก้วพรม ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง คุณภาพชี วิตการทํางานของ
ข้าราชการครู อาํ เภอโป่ งนําร้ อน สัง กัดสํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึก ษาจันทบุรี เขต
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํางานของข้าราชการครู กบั
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนในอําเภอโคกเจริ ญ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต ปี การศึกษา
จํานวน คน โดยวิธีแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) เครื องมือทีใช้
ในการศึ กษาเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ สถิ ติที ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ คะแนนเฉลีย (X̅) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation) ผลการวิจยั พบว่า ) คุ ณ ภาพชี วิตการทํางานของ
ข้าราชการครู โรงเรี ยนในอําเภอโคกเจริ ญ สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึก ษาลพบุรี
เขต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง
ด้า น ) ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในอํา เภอโคกเจริ ญ สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ) คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของข้า ราชการครู โ ดยรวมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยน ด้านรวมอยู่
ในระดับมาก ส่ วนคุณภาพชีวติ การทํางานของข้า ราชการครู โดยรวมมี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับ
ประสิ ทธ์ ผลของโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก ด้า น ได้แก่ ด้านความสามารถพัฒนานักเรี ยนให้มี
ทัศนคติทางบวก และอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรี ยนที
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู ง ด้านความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมและด้านความสามารถ
แก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

สาลินี ชาดา ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู
โรงเรี ยนธนาคารออมสิ นสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต
การดําเนินการวิจยั ครังนี เพือศึกษาและเปรี ยบเทียบคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้า ราชการครู
โรงเรี ยนธนาคารออมสิ น สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต
จําแนกตามเพศ ตําแหน่ ง และภูมิ ลาํ เนา ประชากรที ใช้ใ นการศึ ก ษาครั งนี ได้แก่ ข้าราชการครู
โรงเรี ยนธนาคารออมสิ น สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึ ก ษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต
ปี การศึกษา
จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกียวกับคุณภาพชี วิตใน
การทํางานของข้าราชการครู โรงเรี ยนธนาคารออมสิ น สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์เขต เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ จํานวน ข้อ โดยมีค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ ระหว่า ง . -. และค่า ความเชื อมันทังฉบับ . การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
คอมพิ วเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป สถิ ติที ใช้ใ นการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี ย และความเบี ยงเบน
มาตรฐานและ การวิเ คราะห์ ข นาดผลต่า งของค่า เฉลี ย พบว่า ) คุ ณภาพชี วิตการทํางานของ
ข้าราชการครู โรงเรี ยนธนาคารออมสิ น สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต โดยรวม อยู่ใ นระดับ มาก ) การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิต การทํางานของข้าราชการครู
โรงเรี ยนธนาคารออมสิ น สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต
จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันในระดับน้อย จําแนกตามตําแหน่ งงาน ระหว่างครู ผชู ้ ่ วย/ครู
คศ. กับ ครู คศ. และระหว่างครู ผชู ้ ่ วย/ ครู คศ. กับ ครู คศ. โดยรวมแตกต่างกันในระดับมาก
และระหว่าง ครู คศ. กับครู คศ. โดยรวมไม่แตกต่างกัน และจําแนกตามภูมิลาํ เนา ไม่แตกต่างกัน
. งานวิจัยต่ างประเทศ
เอเทรี ย (Atria, 2000) ศึกษาวิจยั เรื องผลกระทบของคุ ณ ภาพและแผนพัฒนาของ
มลรัฐอิลลินอยส์ ต่อทัศนคติของครู โรงเรี ยนรัฐบาลในการทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนในเมืองรัฐชิ คาโก
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนา
ของมลรัฐอิลลินนอยส์ต่อทัศนคติของครู โรงเรี ยนรัฐบาลในรัฐชิคาโก เกียวกับแผนพัฒนาโรงเรี ยน
กระบวนการประกันคุ ณ ภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยส์ อยูบ่ นพืนฐานของทฤษฎีการ
เปลียนแปลงองค์กรและทฤษฎีแรงจูงใจ เนืองจากทัศนคติเป็ นส่ วนประกอบหลักในทังสองทฤษฎีนี
ทัศนคติของครู จึง เป็ นปั จ จัย สํา คัญในการพัฒ นาโรงเรี ย น ผลการวิจ ยั พบว่า ครู มีทศั นคติทีดีต่อ
กระบวนการการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยส์

เบิร์ก (Burg,
) ศึกษาวิจยั เรื องการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยนในมลรัฐอิลลินอยซ์
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือตรวจสอบประสิ ทธิผลของคณะกรรมการการศึกษาของรัฐใช้เป็ น
ตัว กระตุ น้ การพัฒ นากระบวนการเปลี ยนแปลงอย่า งเป็ นระบบในโรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ
การศึกษาในครังนี เพือตัดสิ นใจเกียวกับขอบเขตทีโรงเรี ยนสองแห่ งใช้คุณภาพการศึกษาเป็ นเครื องมือ
ในการปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนือง ผลการวิจยั พบว่า 1) ก่อนทีจะนําการประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาโรงเรี ยนมาใช้ โรงเรี ยนทังสองแห่ งยังไม่ได้ใช้ระเบียบโครงสร้างในการปรับปรุ งโรงเรี ยน
2) โรงเรี ยนในชนบท สามารถใช้กระบวนการประกันคุณภาพ เพือเป็ นการกระตุน้ การพัฒนาโครงสร้าง
การจัดระเบียบของโรงเรี ยน ในขณะทีโรงเรี ยนในเมื องไม่ส ามารถทํา ตามกระบวนการได้สําเร็ จ
3) การประกันคุณภาพมีผลดีต่อแผนการสอนในโรงเรี ยนทังสองแห่ ง 4) ถึ งแม้วา่ การประกันคุณภาพ
จะประสบผลสําเร็ จในเรื องเกียวกับการปรับปรุ ง เป็ นทีถกเถียงว่ า สิ งแวดล้อ มบางประการทําให้
โรงเรี ยนสามารถค้นหาปั ญหาทีแท้จริ งได้ 5) โครงร่ างของการประกันคุณภาพสามารถช่วยโรงเรี ยนใน
การพัฒนาวัฒนธรรมในการปรับปรุ งโรงเรี ยนอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ดี การขาดตัวแปรบางตัว เช่น
ภาวะผูน้ าํ ทรัพยากรทางการเงิน ทําให้กระบวนการ ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
อิซูมิ (Izumi, 2002) ศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ แห่ ง ความสําเร็ จของโรงเรี ย นประถม แห่ ง
ในแคลิ ฟอร์ เนี ย พบว่า ครู ใ หญ่ของโรงเรี ย นเหล่า นี จะให้ค วามสํา คัญ กับ วิธี ก ารสอน หลักสู ตร
การพัฒ นาครู ระเบีย บวิน ัย การมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครอง ฯลฯ ครู ใ หญ่มี ภ าวะผูน้ าํ สู ง และมี
วิสัยทัศน์ทีชัดเจน หลักสู ตรมีส่วนสําคัญในการกําหนดผลการเรี ยนของนักเรี ยน การพัฒนาครู เน้น
ไปตามมาตรฐานทีรัฐกําหนด โรงเรี ยนให้ความสําคัญกับคุณภาพของครู มากกว่าใบวุฒิทางการสอน
คุณภาพของครู เป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ สู งขึน
คาร์ เตอร์ (Carter,
) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาวิเคราะห์สังคมในส่ วนของ
สันติภาพในโรงเรี ยน การเรี ยนการสอนสังคมในโรงเรี ยนพัฒนาการของนักเรี ยน เรี ยนสันติภาพ
ผ่านการเรี ยนการสอนรวมถึงพฤติกรรม จิตสํานึก ทัศนคติ การสอนสังคมควรถ่ายทอดวิสัยทัศน์
เนือหาของสันติภาพ รวมถึงการทํางานเพือให้เกิ ดทัก ษะทางสันติ ภ าพจึ งเป็ นจุดเริ มของสันติภาพ
จากหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและกิจกรรมในโรงเรี ยน
มอวาด (Moawad, 2005) วิจยั เรื อง ความรุ นแรงในพืนทีชายแดนภาคใต้ประเทศไทย:
ความไม่รู้หนังสื อ ความยากจน การเมือง การลักลอบนําเข้าสิ นค้า สิ งผิดกฎหมาย และการต้องการ
แบ่งแยกดินแดน ไม่ใช่เรื องศาสนาและวัฒนธรรม ซึงผลการวิจยั พบว่า การควบคุมความรุ นแรงใน
พืนทีชายแดนภาคใต้ไทย จะต้องใช้เวลาอย่างมาก โดยรัฐบาลควรจะปรับปรุ งในเรื องคุณภาพของ
การศึกษา สุ ขภาพ และการจ้างงาน รัฐบาลควรทําให้เกิดความยุติธรรม ความเสมอภาค และการ
รักษาเรื องสิ ทธิมนุษยชน ควรมีการควบคุมการลักลอบนําเข้าสิ นค้า สิ งผิดกฎหมาย อย่างจริ งจังและ

รัฐบาลจะให้โอกาสชาวมุสลิ มในการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของภาครัฐชาวมุสลิ มควรได้รับ
โอกาสเข้าเรี ยนใน วิทยาลัยของศึกษาศาสนาอิสลาม และในการพิจารณาคดีของกลุ่มผูก้ ่อความไม่
สงบควรใช้นโยบายประนีประนอม เพือดึงกลับมาเป็ นแนวร่ วม
โฮกแลนด์ (Hoagland, 2005) ได้วิจยั เรื อง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและ
ครู โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาของรัฐบาล รัฐอิ ล ลิ นอยส์ ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ผลการวิจยั พบว่า
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและครู ทีมีการปฏิบตั ิงานอยู่ในปั จจุ บนั ที มีค วามแตกต่า งกัน ในด้านเพศ
ประสบการณ์ ที ดํา รงตํา แหน่ ง และขนาดโรงเรี ย น จะมี ค วามรั บ ผิดชอบต่อ การเลือกตัดสิ นใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ความคาดหวังต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู ทีแตกต่างกันด้านเพศ ประสบการณ์ทีดํารงตําแหน่ง และขนาดโรงเรี ยน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .
ซิ นเธี ย (Cynthia, 2009) แห่ งมหาวิทยาลัยเทมเพิล รัฐเพนซิ ลเวเนี ย (The Temple
University Graduate Board) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ผูน้ าํ ครู : การสาธิตจริ ยธรรมเชิงวิชาชีพ ผลการวิจยั
พบว่า ผูน้ าํ ครู ในโรงเรี ยนให้ความเอาใจใส่ ในเรื องจริ ยธรรมได้แก่ ความยุติธรรม กิจการนักเรี ยน
คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย และวินยั ของนักเรี ยน และหากการตีความหมายของจริ ยธรรมต่างๆ
เหล่านัน เกิดข้อขัดแย้งขึนระหว่างกันและกัน พวกเขาก็จะใช้จริ ยธรรมส่ วนตัว และจริ ยธรรมเชิ ง
วิชาชีพเข้าตัดสิ นส่ วนในด้านจริ ยธรรมส่ วนบุคคล สะท้อนให้เห็นจริ ยธรรมเชิงวิชาชี พของพวกเขา
โดยจัดวางนักเรี ยนไว้เป็ นศูนย์กลางแห่งกระบวนการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมด้วย
เจสสิ กา้ และ แมนนิงเจอร์ (Jessica and Manninger, 2012) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ภาวะ
ผูน้ าํ เชิงจรรยาบรรณในความเป็ นครู ใหญ่ : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า เรื องศีลธรรม
จรรยาเป็ นคุณลักษณะสําคัญของผูน้ าํ ทางการศึกษา ทีจะต้องประพฤติตนเป็ นคนดีมีศิลธรรม เพราะ
พวกเขาเหล่ านี ต้องรั บผิดชอบต่อ ความประพฤติ ที ดี ง ามของนักเรี ยน จากการได้รับการฝึ กอบรม
เพียงเล็กน้อยด้านจริ ยธรรม พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ด้าน ระหว่างบทบาทของผูน้ าํ ทาง
การศึกษา และแนวทางการปฏิบตั ิเชิ งจริ ยธรรมทีเหมาะสม บ่งบอกว่า เรื องจริ ยธรรม มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีประจําวันของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอย่างแน่นอน จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
ผลกระทบโดยตรงต่อ ความสําเร็ จของการบริ หารงานในโรงเรี ยน การช่วยทําให้ครู มีผลิตผลเชิ ง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลสู งมากยิงขึ น เมื อมี ตวั แบบแห่ ง การมี คุ ณธรรมจริ ยธรรมสู ง ทําให้
สามารถกําหนดมาตรฐานแห่ งการปฏิ บตั ิภารกิ จหน้าทีการงานทีเน้นหลักเชิ งคุ ณธรรมได้สูงมาก
ซึ งจะส่ งผลดีโดยตรงต่อบรรดานักเรี ยน ในทุกๆระดับการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างสู งยิงในแง่ของความซือสัตย์ โปร่ งใสตรวจสอบได้ทุกเวลา

สรุป คุณภาพชี วิตการทํางานเป็ นเรื องของความรู ้ สึ ก เป็ นเรื องของการรั บ รู ้ ของ
บุคลากรในแต่ละหน่วยงานทีได้รับจากการปฏิบตั ิงาน ถ้ามีความรู ้สึกพึงพอใจต่อองค์กรในแต่ละด้าน
ก็จะบอกว่าคุ ณภาพชี วิตการทํางานของเขาอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพชี วิตการทํางานเป็ นเรื องของการ
สนองตอบความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรในองค์กร องค์ประกอบทีจะนํามาเป็ น
ตัวชี วัดและอธิ บายคุณภาพชี วิตการทํางานในองค์กรนันฮิ วส์ และคัมมิ ง (Huse and Cummings,
:
– ) ได้กาํ หนดองค์ป ระกอบของตัว กํา หนดคุ ณ ภาพชี วิต การทํางานประกอบด้วย
คุณสมบัติ ด้าน คือ ) ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม (Adequate and Fair Compensation)
) การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ) การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล (Developing of Human Capacities) ) ความก้าวหน้าและความมันคง
ในงาน (Growth and Security) ) บูรณาการทางสังคม (Social Integration) ) การมีธรรมนูญใน
องค์การ (Constitutionalism) ) การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space) ) ความภาคภูมิใจใน
องค์การ (Organizational Pride) ซึ งคุณภาพชี วิตการทํางานนันจะมีผลจากตัวแปรหลายด้าน เช่ น
สภาพแวดล้อมในที ทํา งาน ระบบทํา งาน คนในองค์การ รวมถึ ง วัฒนธรรมในองค์ก ร ผูบ้ ริ หาร
สามารถทีจะเป็ นผูส้ ่ งเสริ มให้คุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรเกิดขึนในทางทีดีได้ โดยการสร้าง
บรรยากาศทีดีทงั องค์ประกอบดังกล่าวนี ให้บุคลากรมีความรู้สึกพอใจและมีความสุ ขในองค์การ
ให้มากขึน คุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากรในหน่วยงานก็จะดีขึนด้วย

บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) ทังการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ดําเนินการวิจยั โดย
ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1.1 ประชากรในการวิจยั ครั งนี ได้แก่ ข้า ราชการครู สัง กัดสํา นัก งานเขตพืนที
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด สงขลา จํา นวน , คน (กลุ่ ม งานบริ หารงานบุ ค คล ปี
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ )
1.1.2 กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต , และ จํานวน
คน ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการคํานวณตามวิธีของทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamame, 1967) โดยกําหนดค่าความคลาดเคลือนจากการสุ่ มได้ไม่เกินร้อยละ มีค่า
ความเชือมันร้อยละ และดําเนินการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดย
มีวธิ ี ดังนี
1.1.2.1 นําจํานวนข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา ทังหมดมาจัดแบ่งเป็ นจํา นวนข้า ราชการครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1, และ
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1.1.2.2 นําจํานวนข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลาแต่ละเขตมาทําการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่ มตาม
จํานวนสัดส่ วนทีคํานวณมาได้แต่ละเขต ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางต่อไปนี
ตารางที 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1, และ
ข้ าราชการครู ในจังหวัดสงขลา
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
,
112
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
1,425
103
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
,
155
รวม
5,114
370
. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ สําหรับการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ จากวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selective) ผูว้ ิจยั ใช้การสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบมี โครงสร้ าง (Structured
Interview) โดยทําการสัมภาษณ์ ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จังหวัดสงขลา ซึ งได้แก่ ผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ
และผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นสัง กัดสํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต , และ
รวมทังสิ น คน เพือศึ ก ษาข้อมู ล เกี ยวกับ แนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต การทํา งานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ซึงครอบคลุมเนือหา
จากตัวแปร ด้านคุณภาพชีวติ การทํางานทัง ด้าน
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
. เครืองมือเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ในการเก็บข้อมูล เพือสํารวจ
คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สงขลา โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น ตอน คือ
ตอนที แบ่งเป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ตําแหน่ง
รายได้ ประสบการณ์ ใ นการทํา งาน ขนาดโรงเรี ย น ลัก ษณะคํา ถามเป็ นคํา ถามปลายปิ ด แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
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ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับคุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ซึ งครอบคลุมตัวแปรเรื องคุณภาพชี วิต
การทํางานทัง ด้า น คื อด้า นรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้า นการสร้ างสภาพแวดล้อมการ
ทํางานทีปลอดภัย ด้านพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน ด้านสัง คมสัมพันธ์
ด้า นธรรมนู ญ ในองค์ก าร ด้า นภาวะอิ ส ระจากงาน และด้า นความภู มิ ใ จใน องค์ก าร ซึ งเป็ น
แบบสอบถามลักษณะคําถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี
หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด
หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ มาก
หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ น้อย
หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ น้อยทีสุ ด
. เครืองมือเชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิ ง คุ ณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูล เกี ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางาน ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดย
ทําการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึ กษาสงขลา เขต , และ และ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ รวม
ทังสิ น คน เก็บรวบรวมข้อ มูล โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ คือ เครื องบัน ทึก เสี ย งและแนวทางการ
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ซึ งครอบคลุ มเนื อหาจากตัวแปร ด้านคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานทัง ด้าน คือด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ด้านการสร้ างสภาพแวดล้อมการทํางาน
ที ปลอดภัย ด้านพัฒนาศัก ยภาพ ด้า นความก้าวหน้า และมันคงในงาน ด้านสัง คมสั ม พันธ์ ด้า น
ธรรมนูญในองค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ
. การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิจ ยั ครั งนี ผูว้ ิจ ยั ดํา เนิ น การสร้ า งแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ตามลําดับขันตอน ดังนี
. . แบบสอบถาม
2.3.1.1 ศึก ษารู ป แบบและวิธี ก ารสร้ างแบบสอบถามจาก เอกสาร แนวคิ ด
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.3.1.2 นําข้อมูลทีได้จากการศึก ษามาประมวล เพื อกํา หนดเป็ นโครงสร้าง
ของเครื องมือและขอบเขตของเนื อหา
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2.3.1.3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และตามรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร
2.3.1.4 นําแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.3.1.5 เสนอผูเ้ ชียวชาญ ด้านงานวิจยั และการศึกษา ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบ
ความเทียงตรงด้านเนือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทีได้ออกแบบไว้ ในเรื องของความ
ครอบคลุมด้านเนือหา วัตถุประสงค์และแนวคิดต่างๆ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที
ใช้ จากนันจึงนําแบบสอบถาม มาปรับแก้ แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item
Objective Congruence) ซึ งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC ทีมีค่ามากกว่า . ขึนไป
เมือหาค่า ดัช นี ความสอดคล้อ ง (IOC: Index of Item Objective
Congruence) พบว่ามีค่า IOC ระหว่าง .67 – . ซึ งผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาทีกําหนดไว้วา่ ต้องมี
ค่า IOC มากกว่า . ขึนไป
2.3.1.6 ตรวจสอบความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั นํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ข้าราชการครู ใน จังหวัดปั ตตานี จํานวน คน ซึ งมิใช่
กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลทีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach 1984 : 126) ซึ งได้ค่าเท่ากับ .
2.3.1.7 นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุ งแก้ไขให้
สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ต่อไป
. . แบบสั มภาษณ์
2.3.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ นแนวทาง
ในการสร้างเครื องมือ
2.3.2.2 นําข้อมูลที ได้จากการศึ กษามาประมวล เพื อกําหนดเป็ นโครงสร้าง
ของเครื องมือและขอบเขตของเนือหา
2.3.2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และตามรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร
2.3.2.4 นําแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.3.2.5 เสนอผูเ้ ชียวชาญ ด้านงานวิจยั และการศึกษา ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบ
ความเทียงตรงด้านเนือหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ทีได้ออกแบบไว้ ในเรื องของความ
ครอบคลุมด้านเนือหา วัตถุประสงค์และแนวคิดต่างๆ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที
ใช้ จากนันจึงนําแบบสอบถาม มาปรับแก้ แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item
Objective Congruence) ซึ งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC ทีมีค่ามากกว่า . ขึนไป
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เมือหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective
Congruence) พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ . ซึ งผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาทีกําหนดไว้วา่ ต้องมีค่า IOC
มากกว่า . ขึนไป
2.3.2.6 นําแบบสัมภาษณ์ทีผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพและปรับปรุ งแก้ไขให้
สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ต่อไป
. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
. การวิจัยเชิงปริมาณ
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลตามลําดับขันตอนดังนี
1. ขอหนังสื อรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพือขอความร่ วมมือในการทําวิจยั
2. แจกแบบสอบถามข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสงขลาเขต
, และ
3. รวบรวมแบบสอบถามทีได้จากการเก็บข้อมูลจากข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนที การศึกษาสงขลาเขต , และ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม โดยเลื อก
แบบสอบถามทีมีขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์
4. นําแบบสอบถามทังหมดมาจัดระเบียบข้อมูลและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. การวิจัยเชิ งคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ประสานกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต , และ และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต , และ รวมทังสิ น คน โดยแจ้งวัตถุประสงค์การวิจยั วิธีดาํ เนิ นการวิจยั จากนันผูว้ ิจยั จึง
ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิท ยาลัย เพื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ งเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ทีสร้างขึน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
. การวิจัยเชิงปริมาณ
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. นําแบบสอบถามทีได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนในการกรอก
ข้อมูล
2. นําแบบสอบถามทีสมบูรณ์ ทีมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทังหมด จํานวน ชุ ด
นํามาวิเคราะห์ประมวลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ สําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
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. การวิจัยเชิ งคุณภาพ
การวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ข ้อมูล จาก ผูบ้ ริ ห ารสํา นักงานเขตพืนที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต , และ และผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต , และ ทีได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis)
. สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การอธิ บายเกียวกับข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าสถิติ ดังนี
1. วิเคราะห์คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ทัง ด้าน สถิติทีใช้ คือ ค่าเฉลีย (X̅) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยนํา ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทีได้ทงหมดมาเปรี
ั
ยบเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้การแปรผลของเบสท์
(Best , 1981: 179 -187 ) ดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง . - . หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลียระหว่าง . - . หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลียระหว่าง . - . หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง . - . หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลียระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง คุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
2. เปรี ย บเที ย บคุ ณภาพชี วิต การทํา งานของข้า ราชการครู สัง กัดสํ า นัก งานเขตพื นที
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด สงขลาจํา แนกตามเพศ ด้ว ยวิ ธี ก ารทดสอบค่ า ที (t-test) ส่ วน
ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน รายได้และขนาดโรงเรี ยน วิเคราะห์ดว้ ยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ในการเปรี ยบเทียบตัวแปรตังแต่ 2 กลุ่มขึนไป กรณี พบ
ความแตกต่าง จะทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe)

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
การวิจยั เรื อง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้ า ราชการครู สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ งได้แก่ ข้าราชการครู สังกัด
สํา นัก งานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึก ษาสงขลา เขต , และ จํา นวน
คน ได้รั บ
แบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ คิดเป็ นร้อยละ เมือได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์
และเสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จําแนกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ตอนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบ คุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา
ตอนที ผลการวิ เ คราะห์ แ นวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต การทํา งานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู สังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
สถานภาพส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งได้แก่ขา้ ราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด สงขลาเขต , และ รวม
คนจํา แนกตาม เพศ
ตําแหน่ง รายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรี ยนโดยหาค่าความถี (frequency) และ
ร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที

ตารางที สถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ วนบุคคล
เพศ

ตําแหน่ ง

รายได้

ประสบการณ์ในการทํางาน

ขนาดโรงเรียน

หญิง
ชาย
รวม
ครู
ผูบ้ ริ หาร
ครู อตั ราจ้าง
พนักงานราชการ
รวม
ตํากว่า , บาท
15,001 – , บาท
20,001 – , บาท
25,001 – , บาท
มากกว่า , บาท
รวม
ตํากว่า ปี
– ปี
– ปี
มากกว่า ปี
รวม
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

ข้ าราชการครู
จํานวน ร้ อยละ
295
79.73
.
370
100.00
.
.
.
.
370
100.00
23
6.21
54
14.60
29
7.84
48
12.97
216
58.38
370
100.00
45
12.16
48
12.97
28
7.57
249
67.30
370
100.00
155
41.89
118
31.91
25
6.75
72
19.45
370
100.00

จากตารางที พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย
กล่าวคือ เป็ นเพศหญิงจํานวน 295 คน เป็ นเพศชายจํานวน คน เมือพิจารณาตําแหน่ ง พบว่า
ตําแหน่งครู มีจาํ นวนมากทีสุ ด คน รองลงมา คือ ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร จํานวน คน ตําแหน่ ง
ครู อตั ราจ้าง จํานวน คน และตําแหน่งพนักงานราชการจํานวน คน เมือพิจารณารายได้ รายได้
มากกว่า , บาท มี จาํ นวนมากที สุ ด
คน รองลงมาคื อ รายได้ , – , บาท
จํานวน คน รายได้ , – , บาท จํานวน คน รายได้ , – , บาท
จํานวน และรายได้ ตํากว่า , บาท จํานวน คน เมือพิ จารณาประสบการณ์ ในการ
ทํา งานประสบการณ์ ใ นการทํา งานมากกว่ า ปี มี จ ํา นวนมากที สุ ด
คน รองลงมาคื อ
ประสบการณ์ ใ นการทํา งาน – ปี จํานวน คน ประสบการณ์ ใ นการทํา งานตํากว่า ปี
จํานวน คน และประสบการณ์ในการทํางาน – ปี จํานวน คน และเมือพิจารณาขนาด
โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดเล็ก มี จาํ นวนมากที สุ ด
คน รองลงมาคือ โรงเรี ย นขนาดกลาง
จํา นวน
คนโรงเรี ย นขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน คน และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีจาํ นวนน้อย
ทีสุ ด คน
การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดเขตพืนทีการศึกษา
จัง หวัด สงขลา ผูว้ ิจ ยั ได้วิเ คราะห์ จ ากค่าเฉลีย (X̅) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู ทงในภาพรวม
ั
และจําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี
ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุ ณภาพชี วิต การทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
( n = 370 )
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
X̅ S.D. แปลความ อันดับที
. ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน
3.64 .70
มาก
. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย
.
.
มาก
. ด้านพัฒนาศักยภาพ
.
.
มาก
. ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
3.93 .63
มาก
. ด้านสังคมสัมพันธ์
3.96 .63
มาก
. ด้านธรรมนูญในองค์การ
4.02 .58
มาก
. ด้านภาวะอิสระจากงาน
3.80 .69
มาก
. ด้านความภูมิใจในองค์การ
.
.
มาก
รวม
.
.
มาก

จากตารางที พบว่า คุณคุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.91, S.D. = .50) เมือพิจารณา
แยกตามด้านคุณภาพชีวิตการทํางานพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้านเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย
ดังนี ด้านความภูมิ ใจในองค์ก าร (X̅ = 4.18, S.D. = .56) ด้า นธรรมนู ญ ในองค์การ (X̅ = 4.02,
S.D. = .58) ด้านสังคมสัมพันธ์ (X̅ = 3.96, S.D.= .63) ด้านความก้า วหน้า และมันคงในงาน
(X̅ = 3.93, S.D. = .63) ด้านพัฒนาศักยภาพ (X̅ = 3.91, S.D. = .61) ด้านภาวะอิสระจากงาน
(X̅ = 3.80, S.D. = .69) ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย (X̅ = 3.79, S.D. = .59)
และด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน (X̅ = 3.64, S.D. = .70)
ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ คุ ณภาพชี วิตการทํา งานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านรายได้
และประโยชน์ตอบแทน
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
อันดับที
ด้ านรายได้ และประโยชน์ ตอบแทน
ความ
. ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเพียงพอต่อความต้องการ
ปาน
ขันพืนฐานในการดํารงชีวติ
กลาง
.
.
. ค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ
ปริ มาณงานทีได้รับมอบหมาย และประสบการณ์
.
.
มาก
. ท่านได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมเมือ
เปรี ยบเทียบกับเพือนร่ วมงานทีปฏิบตั ิงานในลักษณะและ
ปริ มาณทีใกล้เคียงกัน
.
.
มาก
. ท่านได้รับความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาล
.
.
มาก
. มีแหล่งทางการเงิน เพือขอความช่วยเหลือ เมือท่านเกิด
ปัญหา
.
.
มาก
รวม
.
.
มาก

จากตารางที พบว่า คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(X̅ = 3.64, S.D. = .70) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่านได้รับความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาล (X̅ = 3.98, S.D. = .86) มีค่าเฉลียมากที สุ ด รองลงมา คื อ ข้อ ค่า ตอบแทนทีได้รับ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ปริ มาณงานทีได้รับมอบหมาย และประสบการณ์ (X̅ = 3.62,
S.D. = .88)
ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวติ การทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
อันดับที
ด้ านการสร้ างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย
ความ
. มีวสั ดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตํารา เอกสารต่างๆ
ปาน
ทีทันสมัย เพียงพอต่อการจัดทําสื อการสอน
กลาง
3.49 .84
. สถานทีทํางาน ทําให้ท่านมีสภาพแวดล้อมทีดีและ
ถูกสุ ขลักษณะ
.
.
มาก
. ท่านรู ้สึกปลอดภัยระหว่างการเดินทางไป-กลับและ
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
.
.
มาก
. ท่านรู ้สึกปลอดภัยเมือออกปฏิบตั ิงานร่ วมกับชุมชน
.
.
มาก
. สถานทีทํางานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน
เป็ นอย่างดี
.
.
มาก
รวม
.
.
มาก
ตารางที 7 พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของข้า ราชการครู สัง กัดสํา นักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที ปลอดภัย โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.79, S.D. = . ) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่านรู ้สึกปลอดภัยเมือออก
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับชุ มชน (X̅ = 3.93, S.D. = . ) มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมา คือ ข้อสถานที
ทํางานทําให้ท่านมีสภาพแวดล้อมทีดีและถูกสุ ขลักษณะ (X̅ = 3.90, S.D. = . ) และข้อท่านรู ้สึก
ปลอดภัยระหว่างการเดินทางไป-กลับและปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน (X̅ = 3.90, S.D. = . )

ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ คุ ณภาพชี วิต การทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านพัฒนา
ศักยภาพ
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
อันดับที
ด้ านพัฒนาศักยภาพ
ความ
. งานทีท่านปฏิบตั ิเปิ ดโอกาสให้ใช้ความรู ้ความสามารถ
อย่างเต็มที
.
.
มาก
. มีการสนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ในส่ วน
ทีเกียวข้องกับงานอย่างต่อเนื อง
.
.
มาก
. มีการสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพือปรับวุฒิหรื อเพิมพูน
ความรู้
.
.
มาก
. ท่านมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาการทํางานในโรงเรี ยน
.
.
มาก
. การได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานทีท้าทาย
ความสามารถและเหมาะสมกับศักยภาพ
.
.
มาก
รวม
.
.
มาก
ตารางที 8 พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของข้า ราชการครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพืนที
การศึก ษาประถมศึก ษาจัง หวัด สงขลา ด้า นพัฒนาศักยภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.91,
S.D. = . ) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้องานทีท่านปฏิ บตั ิเปิ ดโอกาสให้ใช้ความรู ้ความสามารถ
อย่างเต็มที (X̅ = 4.10, S.D. = . ) มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมา คือ ข้อมีการสนับสนุนให้ศึกษา
ดูงาน อบรม สัมมนา ในส่ วนทีเกียวข้องกับงานอย่างต่อเนือง (X̅ = 3.94, S.D. = . )

ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้า ราชการครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้าน
ความก้าวหน้าและมันคงในงาน
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
อันดับที
ด้ านความก้าวหน้ าและมันคงในงาน
ความ
. หน่วยงานมีกรอบตําแหน่งพร้อมทีจะให้ท่านก้าวขึนไป
ตามลําดับ
.
.
มาก
. ท่านรู ้สึกว่า งานทีทําช่วยทําให้คุณภาพชีวติ ดีขึน
.
.
มาก
. ท่านได้รับการสนับสนุนในการทําผลงานเพือก้าวไปสู่
ตําแหน่งหน้าทีทีสู งขึน
.
.
มาก
. ท่านรู ้สึกมีความมันคงในอาชีพทีปฏิบตั ิงานอยู่
.
.
มาก
. ท่านได้รับการพิจารณาเลือนขัน เลือนตําแหน่ง
.
.
มาก
เหมาะสมกับผลงาน
รวม
.
.
มาก
ตารางที 9 พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของข้า ราชการครู สั ง กัด สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X̅ = 3.93, S.D. = . ) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่านรู ้สึกมีความมันคงในอาชี พทีปฏิบตั ิงาน
อยู่ (X̅ = 4.25, S.D. = . ) มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมา คือ ข้อท่านรู ้สึกว่างานทีทําช่วยทําให้
คุณภาพชีวติ ดีขึน (X̅ = 4.04, S.D. = . )

ตารางที

ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวติ การทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านสังคม
สัมพันธ์
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
ด้ านสั งคมสั มพันธ์
ความ อันดับที
. ท่านได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงกับโรงเรี ยนเป็ นประจํา
.
.
มาก
. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานจนเป็ นทียอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานอืนๆทีเกียวข้อง
.
.
มาก
. ท่านมีความสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีกบั ผูป้ กครอง
ชุมชน และผูน้ าํ ท้องถิน
.
.
มาก
. ท่านได้รับความร่ วมมือและความสะดวกในการติดต่อ
.
.
มาก
ประสานงานกับชุมชน
. โรงเรี ยนของท่านเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน
.
.
มาก
รวม
.
.
มาก

ตารางที 10 พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด สงขลา ด้า นสัง คมสัม พัน ธ์ โ ดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.96,
S.D. = . ) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่านมีความสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีกบั ผูป้ กครอง
ชุมชน และผูน้ าํ ท้องถิน (X̅ = 4.02, S.D. = . ) และข้อโรงเรี ยนของท่านเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน (X̅ = 4.02 , S.D. = . ) มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมา
คื อ ข้อ ท่ า นได้ร ั บ ความร่ ว มมื อ และความสะดวกในการติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ชุ ม ชน
(X̅ = 3.98, S.D. = . )

ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้า ราชการครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจังหวัดสงขลา ด้าน
ธรรมนูญในองค์การ
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
ด้ านธรรมนูญในองค์ การ
ความ อันดับที
. ท่านปฏิบตั ิงานได้ตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ
ทางราชการ
.
.
มาก
. ท่านได้รับการปฏิบตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน .
.
มาก
. ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงาน ตรงตามความสามารถ
ของท่าน
.
.
มาก
. ท่านปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมีความเสมอภาคในการ
มอบหมายงาน
.
.
มาก
. ท่านปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมีการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่าน
.
.
มาก
รวม
.
.58 มาก
ตารางที 11 พบว่า คุณภาพชีวติ การทํางานของข้า ราชการครู สั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านธรรมนูญในองค์การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.02,
S.D. =. ) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่านปฏิบตั ิงานได้ตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับทาง
ราชการ (X̅ = 4.39, S.D. =. ) มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมา คือ ข้อผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงาน
ตรงตามความสามารถของท่าน (X̅ = 4.01, S.D. = . )

ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านภาวะ
อิสระจากงาน
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
ด้ านภาวะอิสระจากงาน
ความ อันดับที
. ท่านมีเวลาได้พกั ผ่อนและดูแลสุ ขภาพอย่างเหมาะสม
.
.
มาก
. ท่านมีเวลาว่างอยูก่ บั ครอบครัวอย่างเพียงพอ
.
.
มาก
. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้เสร็ จทันตามเวลาทีกําหนด
.
.
มาก
. ท่านพอใจในความสมดุลของเวลางานและเวลาทีได้
.
.
มาก
พักผ่อนจากการทํางาน
. ท่านมีความสุ ขกับการใช้ชีวติ ส่ วนตัวและชีวติ การ
ทํางาน
.
.
มาก
รวม
.
.
มาก
จากตารางที 12 พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด สงขลา ด้า นภาวะอิ ส ระจากงาน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
(X̅ = 3.80, S.D. = . ) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่า นสามารถปฏิ บ ตั ิง านได้เสร็ จ ทันตาม
เวลาทีกําหนด (X̅ = 4.00, S.D. = . ) และข้อท่ า นมี ค วามสุ ขกั บ การใช้ ชี วิ ต ส่ วนตั ว และ
ชี วิ ต การทํางาน (X̅ = 4.00, S.D. = . ) มีค่าเฉลียสู งสุ ด รองลงมา คือ ข้อท่านพอใจในความ
สมดุลของเวลางานและเวลาทีได้พกั ผ่อนจากการทํางาน (X̅ = 3.75, S.D. = . )

ตารางที ค่าเฉลีย (X̅) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านความ
ภูมิใจในองค์การ
( n = 370)
คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู
แปล
X̅ S.D.
ด้ านความภูมิใจในองค์ การ
ความ อันดับที
. งานของท่านมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ืน
.
.
มาก
. การปฏิบตั ิงานของท่านเป็ นทียอมรับของบุคคลใน
โรงเรี ยน
.
.
มาก
. การเป็ นบุคลากรของโรงเรี ยนแห่งนีทําให้ท่านรู ้สึกภูมิใจ
และมีเกียรติ
.
.
มาก
.โรงเรี ยนของท่านมีชือเสี ยง เป็ นทีรู ้จกั และยอมรับจาก
.
.
มาก
บุคคลภายนอก
. การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนแห่งนี ทําให้ท่านรู ้สึกประสบ
ความสําเร็ จในชีวติ
.
.
มาก
รวม
.
.
มาก
จากตารางที พบว่า คุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ด้านความภู มิ ใ จในองค์ก ารโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
(X̅ = . , S.D. = . ) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้องานของท่านมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ ืน (X̅ = . , S.D. = . ) มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมา คือ ข้อการเป็ นบุคลากรของ
โรงเรี ยนแห่งนีทําให้ท่านรู ้สึกภูมิใจ และมีเกียรติ (X̅ = . , S.D. = . )

ตอนที ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชี วิต การทํางานของข้ า ราชการครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ตารางที

ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ

คุณภาพชีวติ การทํางานของข้ าราชการ
ครู
. ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน
. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทํางานทีปลอดภัย
. ด้านพัฒนาศักยภาพ
. ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
5. ด้านสังคมสัมพันธ์
6. ด้านธรรมนูญในองค์การ
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน
. ด้านความภูมิใจในองค์การ
รวมคุณภาพชีวติ การทํางานทัง ด้ าน
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หญิง

.

.

มาก

ชาย

.

.

มาก

.

.

หญิง

.

.

มาก

ชาย

.

.

มาก

. *

.

หญิง

.

.

มาก

ชาย

.

.

มาก

. *

.
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. *
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หญิง

.
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มาก

*มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05
จากตารางที พบว่า คุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ทังเพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ . เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านรายได้และ

ประโยชน์ตอบแทน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านธรรมนูญในองค์การ และด้านภาวะอิสระจากงานแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . ส่ วนด้านอืนนอกนันแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .
ตารางที

ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหน่ง

คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้ าราชการครู
. ด้านรายได้
และ
ประโยชน์
ตอบแทน
. ด้านการ
สร้างสภาพ
แวดล้อมที
ปลอดภัย
. ด้านพัฒนา
ศักยภาพ

. ด้านความ
ก้าวหน้าและ
มันคง
. ด้านสังคม
สัมพันธ์

. ด้านธรรม
นูญในองค์
การ

ตําแหน่ ง

n

X̅

S.D.

แปล
ความ

F

p

ผลการทดสอบรายคู่

ผูบ้ ริ หาร
ครู
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง

17 .
340 3.63
6
.
7
.

.
.68
.
.

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

. *

.

ผูบ้ ริ หาร
ครู
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
ผูบ้ ริ หาร
ครู
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
ผูบ้ ริ หาร
ครู
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
ผูบ้ ริ หาร
ครู
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
ผูบ้ ริ หาร
ครู
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง

17
340
6
7
17
340
6
7
17
340
6
7
17
340
6
7
17
340
6
7

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.

.

. *

.

ผูบ้ ริ หาร>ครู (.04),
ผูบ้ ริ หาร>พนักงานราช
การ(.03)

. *

.

ผูบ้ ริ หาร>ครู อตั ราจ้าง
(.00)

. *

.

ผูบ้ ริ หาร>พนักงานราช
การ(.02)

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ผูบ้ ริ หาร>ครู ( .00),
ผูบ้ ริ หาร>พนักงานราช
การ(.01),
ผูบ้ ริ หาร>ครู อตั ราจ้าง
(.00)

ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหน่ง (ต่อ)
คุณภาพชีวิต
ตําแหน่ ง
การทํางานของ
n
ข้ าราชการครู
. ด้านภาวะ
ผูบ้ ริ หาร
17
อิสระจากงาน ครู
340
พนักงานราชการ 6
ครู อตั ราจ้าง
7
. ด้านความ
ผูบ้ ริ หาร
17
ภูมิใจในองค์ ครู
340
การ
พนักงานราชการ 6
ครู อตั ราจ้าง
7
รวมคุณภาพ
ผู้บริหาร
17
ชีวิตการทํา
ครู
340
งาน ทัง
พนักงานราชการ 6
ด้าน
ครู อตั ราจ้ าง
7

X̅

S.D.

แปล
ความ

4.05
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.51
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

F
.

p

ผลการทดสอบรายคู่

.

.

.

. *

.

ผู้บริหาร>ครู (.00),
ผู้บริหาร>พนักงานราช
การ(.01)

*มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05
จากตารางที พบว่า คุณภาพชี วิตการทํา งานของข้า ราชการครู สัง กัด สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาจําแนกตาม ตําแหน่ ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ . ผลการทดสอบรายคู่ คือ ตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร มากกว่า ตําแหน่ งครู
(. ), ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร มากกว่า ตําแหน่งพนักงานราชการ(. )
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .
คื อ ด้า นรายได้แ ละประโยชน์ต อบแทน ผลการทดสอบรายคู่ คื อ ตํา แหน่ ง ผูบ้ ริ หาร มากกว่า
ตําแหน่งครู (. ), ตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร มากกว่า ตําแหน่ งพนักงานราชการ (. ), ตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร
มากกว่า ตําแหน่ งครู อตั ราจ้าง (. ) ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผลการทดสอบรายคู่ คื อ ตําแหน่ ง
ผูบ้ ริ หาร มากกว่า ตําแหน่ งครู (. ), ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร มากกว่า ตําแหน่ งพนักงานราชการ (. )
ด้า นความก้า วหน้า และมันคงในงาน ผลการทดสอบรายคู ่ คื อ ตํา แหน่ ง ผูบ้ ริ ห าร มากกว่า
ตําแหน่ ง ครู อตั ราจ้า ง (. ) และด้านสัง คมสัม พันธ์ ผลการทดสอบรายคู่ คื อ ตําแหน่ ง ผูบ้ ริ หาร
มากกว่า ตําแหน่ งพนักงานราชการ (. ) ส่ วนด้านอืนนอกนันแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .

ตารางที

ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามรายได้

คุณภาพชีวติ การ
ทํางานของ
รายได้
ข้ าราชการครู
.ด้านรายได้และ ตํากว่า ,
ประโยชน์ตอบ 15, - ,
แทน
, - ,
, - ,
มากกว่า ,
.ด้านการสร้าง ตํากว่า ,
สภาพแวดล้อม 15, - ,
การทํางานที
, - ,
ปลอดภัย
, - ,
มากกว่า ,
.ด้านพัฒนา
ตํากว่า ,
ศักยภาพ
15, - ,
, - ,
, - ,
มากกว่า ,
.ด้านความก้าว ตํากว่า ,
หน้าและมันคง 15, - ,
ในงาน
, - ,
, - ,
มากกว่า ,
5.ด้านสังคม
ตํากว่า ,
สัมพันธ์
15, - ,
, - ,
, - ,
มากกว่า ,
6.ด้านธรรมนูญ ตํากว่า ,
ในองค์การ
15, - ,
, - ,
, - ,
มากกว่า ,

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

n

X̅

23
54
29
48
216
23
54
29
48
216
23
54
29
48
216
23
54
29
48
216
23
54
29
48
216
23
54
29
48
216

3.21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.80
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.88
.
.
.
.

S.D. แปลความ

F

.76
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.40
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.47
.
.
.
.

. *

.

.

.

.

.

. *

.

.

.

.

.

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

p

ผลการทดสอบรายคู่
, - , บาท>ตํากว่า
, บาท(.03),
มากกว่า , บาท>ตํากว่า
, บาท(.04)

, - , บาท>ตํากว่า
, บาท(.02)

ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามรายได้ (ต่อ)
คุณภาพชีวิต
รายได้
การทํางานของ
ข้ าราชการครู
7.ด้านภาวะอิสระ ตํากว่า , บาท
จากงาน
15, - , บาท
, - , บาท
, - , บาท
มากกว่า , บาท
8.ด้านความ
ตํากว่า , บาท
ภูมิใจใน
องค์การ
15, - , บาท
, - , บาท
, - , บาท
มากกว่า , บาท
รวมคุณภาพชีวติ ตํากว่ า , บาท
การทํางานทัง 15, - , บาท
ด้าน
, - , บาท
, - , บาท
มากกว่ า , บาท

n

X̅

S.D.

แปล
ความ

23
54
29
48
216
23

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

54
29
48
216
23
54
29
48
216

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

F

p

.

.

.

.

.

.

ผลการทดสอบรายคู่

*มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05
จากตารางที พบว่า คุ ณภาพชี วิตการทํา งานของข้า ราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามรายได้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที แตกต่า งกัน อย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิติทีระดับ
. คือ ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน ผลการทดสอบรายคู่ คื อ รายได้ , - , บาท
มากกว่า รายได้ตากว่
ํ า , บาท (. ), รายได้ม ากกว่า , บาท มากกว่า รายได้ตากว่
ํ า
, บาท (. ) และด้า นความก้าวหน้า และมันคงในงาน ผลการทดสอบรายคู่ คื อ รายได้
, - , บาท มากกว่า รายได้ตากว่
ํ า , บาท (. ) ส่ วนด้านอืนนอกนันแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน
คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้ าราชการครู
.ด้านรายได้
และประโยชน์
ตอบแทน

ประสบการณ์
ในการทํางาน

ตํากว่า
- ปี
- ปี
มากกว่า
.ด้านการสร้าง ตํากว่า
สภาพแวดล้อม - ปี
การทํางานที
- ปี
ปลอดภัย
มากกว่า
.ด้านพัฒนา
ตํากว่า
ศักยภาพ
- ปี
- ปี
มากกว่า
.ด้านความก้าว ตํากว่า
หน้าและมันคง - ปี
ในงาน
- ปี
มากกว่า
.ด้านสังคม
ตํากว่า
สัมพันธ์
- ปี
- ปี
มากกว่า
.ด้านธรรมนูญ ตํากว่า
ในองค์การ
- ปี
- ปี
มากกว่า
.ด้านภาวะ
ตํากว่า
อิสระจากงาน
- ปี
- ปี
มากกว่า

ปี

ปี
ปี

ปี
ปี

ปี
ปี

ปี
ปี

ปี
ปี

ปี
ปี

ปี

n

X̅

S.D.

แปลความ

F

3.47
.
.
.
.
.
.
.
3.88
4.07
4.08
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.93
4.10
3.76
3.73

.80
.
.
.
.
.
.
.
.59
.68
.63
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.59
.80
.70
.66

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.

p

ผลการทดสอบรายคู่

.

4.13* .00

.

.

.

.

.

.

.

.

. * .

- ปี >มากกว่า
(.01)

ปี

- ปี >มากกว่า
(.00)

ปี

ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบ คุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ)
คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของ
ข้ าราชการครู
.ด้านความภูมิ
ใจในองค์การ

รวมคุณภาพ
การทํางาน ทัง
ด้าน

ประสบการณ์
ในการทํางาน
ตํากว่า ปี
- ปี
- ปี
มากกว่า ปี
ตํากว่ า ปี
- ปี
- ปี
มากกว่ า ปี

n

X̅

S.D.

แปลความ

F

p

4.17
4.35
4.19
4.15
3.87
4.09
3.96
3.87

.60
.57
.69
.53
.53
.59
.52
.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.

.

.

.

ผลการทดสอบรายคู่

*มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05
จากตารางที พบว่า คุณภาพชี วิต การทํา งานของข้า ราชการครู สัง กัด สํา นัก งานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามประสบการณ์ ในการทํางาน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คือ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย ผลการทดสอบรายคู่ คือ ประสบการณ์ ใน
การทํางาน - ปี มากกว่า ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า ปี (. ) และด้านภาวะอิสระ
จากงาน ผลการทดสอบรายคู่ คือ ประสบการณ์ ในการทํางาน - ปี มากกว่า ประสบการณ์ใน
การทํางานมากกว่า ปี (. ) ส่ วนด้านอื นนอกนันแตกต่า งกันอย่า งไม่ มีนัยสํา คัญทางสถิ ติที
ระดับ .

ตารางที

ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน

คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้ าราชการครู
.ด้านรายได้
และ
ประโยชน์
ตอบแทน
.ด้านการ

ขนาดโรงเรียน

n

X̅

S.D. แปลความ

F

p

ขนาดเล็ก
155 3.66
ขนาดกลาง
118 3.74
ขนาดใหญ่
25 3.47
ขนาดใหญ่พิเศษ 72 3.51
ขนาดเล็ก
155 3.75

.65
.76
.73
.65
.56

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

.

สร้างสภาพ

ขนาดกลาง

118 3.81

.56

มาก

ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่(. ),
ขนาดกลาง>ขนาดใหญ่( ),

แวดล้อมการ

ขนาดใหญ่

25

3.50

.90

มาก

ขนาดใหญ่พิเศษ>ขนาดเล็ก

ทํางานที

ขนาดใหญ่พิเศษ

72

3.96

.56

มาก

(. ),ขนาดใหญ่พิเศษ>

.

. * .

ปลอดภัย
.ด้านพัฒนา

ผลการทดสอบรายคู่

ขนาดใหญ่ (. )
ขนาดเล็ก

155 4.01

.57

มาก

ขนาดกลาง

118 3.91

.67

มาก

ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่พิเศษ

ขนาดใหญ่

25

3.75

.68

มาก

(.00)

ขนาดใหญ่พิเศษ

72

3.78

.55

มาก

4.ด้านความ

ขนาดเล็ก

155 4.04

.60

มาก

ก้าวหน้า

ขนาดกลาง

118 3.91

.66

มาก

และมันคงใน

ขนาดใหญ่

25

3.81

.64

มาก

งาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

72

3.78

.60

มาก

ขนาดเล็ก

155 4.11

.57

มาก

6.38* .00 ขนาดเล็ก>ขนาดกลาง(. ),

ขนาดกลาง

118 3.93

.62

มาก

ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่พิเศษ

ขนาดใหญ่

25

3.91

.65

มาก

(.00)

ขนาดใหญ่พิเศษ

72

3.73

.68

มาก

.ด้านธรรม

ขนาดเล็ก

155 4.12

.54

มาก

3.13* .02 ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่(. ),

นูญในองค์

ขนาดกลาง

118 3.99

.66

มาก

ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่พิเศษ

การ

ขนาดใหญ่

25

3.85

.62

มาก

(.01)

ขนาดใหญ่พิเศษ

72

3.90

.50

มาก

ศักยภาพ

.ด้านสังคม
สัมพันธ์

. * .

. * .

ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่(. ),

ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่พิเศษ
(.04)

ตารางที ผลการเปรี ยบเทียบ คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน (ต่อ)
คุณภาพชีวิต
การทํางานของ
ข้ าราชการครู
.ด้านภาวะ
อิสระจาก
งาน
.ด้านความ
ภูมิใจในองค์
การ
รวมคุณภาพ
ชีวิตการทํา
งาน ทัง
ด้าน

ขนาดโรงเรียน

n

X̅

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ

155
118
25
72
155
118
25
72
155
118
25
72

3.89
3.87
3.67
3.57
4.19
4.14
4.08
4.25
3.97
3.91
3.75
3.81

S.D. แปลความ
.62
.70
.80
.70
.56
.60
.55
.48
.45
.53
.56
.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

F

p

ผลการทดสอบรายคู่

4.34* .00 ขนาดเล็ก>ขนาดใหญ่พิเศษ
(.00),
ขนาดกลาง>ขนาดใหญ่พิเศษ
(.00)
0.77 .51

2.55 .05

*มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05
จากตารางที พบว่า คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คือ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย ผลการทดสอบรายคู่ คือ โรงเรี ยนขนาด
เล็ก มากกว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (. ), โรงเรี ยนขนาดกลาง มากกว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (. ),
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ มากกว่า โรงเรี ยนขนาดเล็ก (. ), โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ มากกว่า
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (. ) ด้านพัฒนาศักยภาพผลการทดสอบรายคู่ คือ โรงเรี ยนขนาดเล็ก มากกว่า
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (. ), โรงเรี ยนขนาดเล็ ก มากกว่ า โรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิ เ ศษ (. )
ด้า นความก้า วหน้า และมันคงในงาน ผลการทดสอบรายคู่ คื อ โรงเรี ย นขนาดเล็ก มากกว่า
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (. ) ด้านสังคมสัมพันธ์ ผลการทดสอบรายคู่ คือ โรงเรี ยนขนาดเล็ก
มากกว่า โรงเรี ยนขนาดกลาง (. ), โรงเรี ยนขนาดเล็ก มากกว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (. )
ด้า นความภู มิ ใ จในองค์ก าร ผลการทดสอบรายคู่ คื อ โรงเรี ย นขนาดเล็ก มากกว่า โรงเรี ย น
ขนาดใหญ่ (. ),โรงเรี ยนขนาดเล็ก มากกว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (. ) และด้านภาวะอิสระ

จากงาน ผลการทดสอบรายคู่ คือ โรงเรี ยนขนาดเล็ก มากกว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (. ),
โรงเรี ยนขนาดกลาง มากกว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (. ) ส่ วนด้านอืนนอกนันแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ตอนที ผลการวิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานของข้ า ราชการครู สังกัด
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาในครังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต , และ และผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นสังกัดเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต , และ ซึ งผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลามีดงั นี
1. แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานในด้ า นรายได้ แ ละ
ประโยชน์ ตอบแทน
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านรายได้
และประโยชน์ตอบแทน พบว่าข้าราชการครู ใ นสั ง กัด เขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัด
สงขลาอาจได้รับสวัสดิการหรื อค่าตอบแทนทีไม่เท่าเทียมกัน อันเนืองจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ อําเภอในจังหวัดสงขลา ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อชี วิต
และทรั พ ย์สิ น ของข้า ราชการครู ใ นพื นที เป็ นอย่างมาก ทําให้ขา้ ราชการครู ทีปฏิบตั ิหน้าทีในเขต
พืนทีสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ได้รับสวัสดิการเพิมจากข้าราชการครู ที
สังกัดเขตพืนที การศึ ก ษาเขตอื นๆ อาทิ เช่ น ได้รับ เงิ น ค่ า เสี ยงภัย , ต่ อ เดื อ น เงินเพิมพิเศษ
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ประกันชีวติ และทรัพย์สิน , บาทต่อคน เป็ นต้น การทีครู สามารถ
ปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมี คุ ณภาพเพื อบรรลุเป้ าหมายนัน ครู จาํ เป็ นจะต้องได้รับขวัญ
และกําลังใจทีดี เนืองจากขวัญและกําลังใจเป็ นสิ งจูงใจอย่า งหนึ งที ทํา ให้บุคลากรมีพลังและความ
ต้องการทีจะปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายทีวางไว้ ส่ วนสวัสดิการด้านอืนทีครู ตอ้ งการการส่ งเสริ ม
ได้แก่ การส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู เข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู เนืองจากช่วยให้ครู เก็บ
ออมรายได้ของตนไว้อย่างมันคง นอกจากนีข้าราชการครู ยงั ต้องการสวัสดิ ก ารหรื อการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิ กและครอบครัว เช่น การให้กสู้ ิ นเชื อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื อ ซึ งทรัพย์สินแก่
สมาชิก เป็ นต้น

เมื อพิ จารณาการส่ ง เสริ ม และการพัฒนาด้านวิช าการนันพบว่า ผูบ้ ริ หารสํานักงาน
เขตพืนที การศึกษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต , และ มี ก ารส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู ส ร้ า ง
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการสร้ า งสรรค์ด ้า นต่า งๆ เกี ยวกับ สื อการสอนหรื อวิธีการสอน
รวมถึง การส่ งเสริ มให้มีรางวัลตอบแทนแก่ผสู ้ ร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามโอกาสและวาระที
สมควร ดังคํากล่าวของผูบ้ ริ หาร 2 ท่านต่อไปนี
“ข้าราชการครู ทีปฏิ บตั ิ หน้า ทีในเขตพืนที สังกัดสํา นักงานการศึ กษาประถมศึ กษา
สงขลา เขต ได้รับ สวัสดิการเพิม อาทิ เงินค่าเสี ยงภัย , ต่อเดื อน เงิ นเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ
(พ.ส.ร.) ประกันชีวติ และทรัพย์สิน , บาทต่อคน เป็ นต้น” (ผูบ้ ริ หารท่านที , )
“ส่ งเสริ มให้ ข้า ราชการครู เ ข้า เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รวมทังส่ งเสริ มให้
ข้าราชการครู มีนิสัยประหยัดและอดออม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ กบั การดําเนิ น
ชีวติ ประจําวัน” (ผูบ้ ริ หารท่านที , )
2. แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานในด้ า นการสร้ าง
สภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรสํารวจความต้องการของครู ใน
ด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตํารา เอกสารต่างๆ เพือจัดหาสื อการเรี ยนการสอนให้
ทันสมัย เพียงพอและสอดคล้องกับภาระงาน อี ก ทังควรปลู ก ฝั ง สํา นึ ก ความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน
เพื อให้เกิ ด การใช้ท รั พ ยากรอย่า งประหยัด และคุม้ ค่า ในส่ วนของการพัฒนาสิ งแวดล้อมนันควร
พัฒนาสิ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เอือต่อการปฏิบตั ิการสอน รวมถึงให้มีความปลอดภัยโดยการ
จัดเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย โรงเรี ยนละ คน อีกทังการสร้ างความสั ม พัน ธ์ อ นั ดี ก ับ ผู น้ าํ
ชุมชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลโรงเรี ยนและชุมชน
นอกจากนีควรเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการครู ยา้ ยกลับมาปฏิบตั ิงานในภูมิลาํ เนา ด้วยเชื อ
ว่าหากครู เป็ นคนในพืนทีย่อมมีปฏิสัมพันธ์กบั คนในชุมชนเป็ นอย่างดี ตลอดจนมีจิตสํานึ กรักบ้านเกิด
อันจะก่ อให้เกิ ดความมุ่งมันในการพัฒนาการเรี ยนการสอน อีกทังยังลดความหวาดระแวงทีมีต่อ
ชุมชนได้อีกทางหนึง อีกทังควรส่ งเสริ มให้ ข ้า ราชการครู ที ปฏิ บ ัติ ห น้า ที ในเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ซึ งถือเป็ นเขตพืนทีเสี ยงภัย มีการปฏิบตั ิงานอย่างประสานกับหน่วยงาน
ความมันคงในพืนที เพือให้ชุดคุม้ กันนักเรี ยนและครู ตํารวจ ทหาร อาสารักษาดินแดน (อ.ส.) ที
หมุนเวียนผลัดเปลี ยนกันมาคุ ม้ กันความปลอดภัย ให้ครู ได้อย่างทัวถึง ในส่ วนของการดูแลตนเอง
ของครู นนั พบว่ามีการฝึ กอบรมการใช้อาวุธปื นเพื อให้ค รู ส ามารถดู แ ลตัว เองได้ใ นสถานการณ์
ฉุกเฉิน ดังคํากล่าวของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีว่า

“ข้าราชการครู ทีปฏิบตั ิหน้าทีในเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในเขต
พืนที เสี ยงภัย มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ร่ว มกับ หน่ ว ยงานความมันคงในพื นที มี ชุ ด คุม้ กันนักเรี ยนและครู จาก
ตํารวจทหารอาสารักษาดินแดน (อ.ส.) ทีหมุนเวียนผลัดเปลียนกันมาคุม้ กันความปลอดภัยในส่ วน
ของการดูแลตนเองของครู นันมีการฝึ กอบรมการดู แลตัวเองในการใช้อาวุธปื นให้แก่ครู เพือให้มี
คุ ณ ภาพชี วิตที ปลอดภัย สามารถคุ ม้ กันตนเองในสถานการณ์ ทีไม่ปลอดภัย” (ผูบ้ ริ หารท่านที ,
)
“สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและชุ มชน ครู ก็จะเป็ นครู ของชุมชนเพราะ การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนนัน จะเป็ นการสร้ างรั วที ยังยืนและเป็ นเกราะกําบัง
ให้แก่โรงเรี ยน” (ผูบ้ ริ หารท่านที , )
3. แนวทางในการพัฒนาหรือส่ งเสริมคุณภาพชี วติ การทํางานในด้ านพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านพัฒนา
ศักยภาพ พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนําทักษะความรู ้ความสามารถในการบริ หารทรัพยากรบุคคลมา
ปรับใช้ในการพัฒนาและส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตและศักยภาพของข้าราชการครู โดยมอบหมายงาน
ให้ครู ได้เหมาะสมกับเวลา บุคคลและลักษณะงาน มีการจัดคนให้เหมาะสมกับตําแหน่ งงาน โดย
การศึกษาข้อมูลความถนัดของบุคลากร รวมทังเปิ ดโอกาสให้ทุกคนทํากิจกรรมตามความถนัดและ
ตามความสามารถ โดยการคอยสนับสนุนและเป็ นทีปรึ กษา จัดระบบการศึกษาและฝึ กอบรมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาให้ทนั สมัย เพือพัฒนาครู ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรี ยนการสอน อีกทังยังส่ ง เสริ มให้ มี ก ารจัด การเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และ
เครื อข่ายต่า งๆ เพื อเชื อมโยงกับ สถิ ติข อ้ มูล ทางการศึ ก ษา และการประมวลผลข้อมูลทีจําเป็ น
สําหรั บใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการบริ หารทรัพยากรทางการศึ กษาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนียังมีการส่ งเสริ มการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและปริ มาณเพียงพอเพือแก้ไขปั ญหาการ
อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรี ยนในพืนทีอย่างจริ งจัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาและ
เสริ มทัก ษะด้า นภาษาอัง กฤษเพื อรองรั บ การเปิ ดเสรี ประชาคมอาเซี ยน ดังคํากล่าวของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาทีว่า
“ใช้ทกั ษะความรู้ ความสามารถ และเทคนิ คการทํางานให้เหมาะสมกับบุคคล เวลา
และ ลักษณะการงาน ภารกิจทีกระทํา” (ผูบ้ ริ หารท่านที , )
“เปิ ดโอกาสให้ทุกคนทํากิจกรรมตามความถนัดและตามความสามารถ คอยสนับสนุน
และเป็ นทีปรึ กษา” (ผูบ้ ริ หารท่านที 4, )

4. แนวทางในการพัฒนาหรือส่ งเสริมคุณภาพชี วิตการทํางานในด้ านความก้ าวหน้ าและ
มันคงในงาน
การศึ ก ษาแนวทางในการพัฒ นาหรื อส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานในด้ า น
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใน
หน้าที ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเปลียนไปอยูเ่ สมอ มีการส่ งเสริ มและการพัฒนาด้านวิชาการ
ด้ ว ยการส่ ง เสริ มให้ ข ้า ราชการครู ส ร้ า งผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างสรรค์ดา้ นต่างๆ
เกียวกับสื อการสอนหรื อวิธีการสอน เนืองจากการจัดการเรี ยนการสอนที ดี มี คุณภาพย่อมส่ งผลให้
นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีดีและเป็ นนักเรี ยนทีมีคุณภาพ รวมทังสนับสนุ นให้บุคลากรครู
พัฒนาตนเองเพื อความก้า วหน้า เมื อได้รั บ การบรรจุ และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งข้าราชการครู
โดยให้เตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาตนเองในตําแหน่งครู ผชู ้ ่ วยเป็ นเวลา ปี ก่อนแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งครู ผสู ้ อนอย่างเต็มตัว เพือช่ วยเพิมพูนความรู ้ ทักษะการสอน และบุคลิกลักษณะในการ
ปฏิบตั ิวชิ าชีพ ทังการปฏิ บตั ิงานและการปฏิ บตั ิตนทีเหมาะสมกับวิชาชีพครู เช่น การเข้ารับการ
อบรมเพือเพิ มพูน ความรู ้ ค วามชํา นาญ การสัม มนา การศึก ษาดู ง าน การทํา ผลการทางวิชาการ
การศึกษาต่อในระดับทีสู งขึน นอกจากนี ยังส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้าโดยมีการกําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่างาน เพือไปสู่ วิทยฐานะที ความก้าวหน้า ขึ น ทังนี สามารถทํา ได้โดย ) การขอหรื อ
เลือนวิทยฐานะ ) การเปลี ยนตํา แหน่ ง และสายงาน ) การศึ ก ษาต่อ ทังในและต่างประเทศ
และ ) การฝึ กอบรมการดู ง านและการปฏิ บ ตั ิ ก ารวิจ ยั ในต่ า งประเทศ ดัง คํา กล่าวของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาทีว่า
“พัฒนาตนเองและสนับสนุ นให้บุคลากรพัฒนาตนเองรวมทังพัฒ นางานในหน้าที
ให้เหมาะสมกับการเปลี ยนแปลงอยู่เสมอ และเหมาะสมกับ สถานการณ์ ทีเปลียนไป” (ผูบ้ ริ หาร
ท่านที 3, )
“การจัด การเรี ย นการสอนที ดี มี คุ ณ ภาพ ก็จ ะส่ ง ผลให้น ัก เรี ย น ที ผลสัม ฤทธิ ทาง
การเรี ยนทีดีและเป็ นนักเรี ยนทีมีคุณภาพ” (ผูบ้ ริ หารท่านที 4, )
5. แนวทางในการพัฒนาหรือส่ งเสริมคุณภาพชี วติ การทํางานในด้ านสั งคมสั มพันธ์
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตการทํางานในด้านสังคม
สัมพันธ์ พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้โอกาสข้าราชการครู แสดงความรู ้ความสามารถแก่สาธารณชน
ทังภายในองค์กรและภายนอก รวมทังส่ งเสริ มกิจกรรมชุ มชนสัมพันธ์ ทีเชือมโยงนักเรี ยน ครู และ
ผูป้ กครองเข้าด้วยกัน โดยเปิ ดโอกาสให้มีก ารร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ก ร และทีสําคัญต้องสร้ าง
เสริ มให้ขา้ ราชการครู มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของตนเอง รวมทังกระตุน้ ให้ขา้ ราชการครู มี
ความรู ้ สึ ก ว่า เขาเป็ นส่ ว นหนึ งของโรงเรี ย นด้ว ยการสร้ า งสั ม พัน ธภาพทีดีในการทํางาน และ

บรรยากาศในการทํา งานร่ ว มกันเป็ นที ม ระหว่า งคณะครู กบั ผูบ้ ริ หาร เนื องจากภาวะอารมณ์และ
ความรู ้สึกของครู มีผลในการสร้างผลงานให้กบั องค์กรเป็ นอย่างมาก หากครู มีสุขภาพจิตทีดียอ่ มให้
ความร่ วมมื อในการทํางานและมีค วามมุ่ง มันในการร่ ว มพัฒนาองค์กรอยูต่ ลอดเวลา แต่หากเกิด
สัม พัน ธภาพที ไม่ ดี ไ ม่ว่า จะด้ว ยสาเหตุ ใ ดก็ตาม ความรู ้ สึ ก ผูก พันต่อองค์ก รก็จะน้อยลง ดังนัน
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึงให้ความสําคัญต่อสัมพันธภาพในองค์กรเป็ นอันดับต้นๆ ด้วยการส่ งเสริ ม
ความสัม พันธ์ข องบุ ค ลากรในโรงเรี ย น โดยการจัดกิ จกรรมต่า งๆ ซึ งมีการเปิ ดโอกาสให้ครู ได้
พบปะและทํากิจกรรมร่ วมกันมากยิงขึน เช่น กิจกรรมกีฬา การร่ วมพัฒนาชุมชน หรื องานสังสรรค์
เป็ นต้น ผูบ้ ริ หารหลายท่านสื อถึงความสําคัญของการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในการทํางาน
ในด้านสังคมสัมพันธ์ ผ่านคํากล่าวทีว่า
“ให้โอกาสข้าราชการครู แสดงความรู ้ ความสามารถแก่ สาธารชนทังในองค์ก ารและ
ภายนอก ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมชุ ม ชนสัม พัน ธ์ ที เชื อมโยงนัก เรี ย น ครู และผูป้ กครองเข้าด้วยกัน”
(ผูบ้ ริ หารท่านที 4, )
“มีสัมพันธภาพในการทํางาน และบรรยากาศในการทํา งานร่ ว มกันเป็ นที ม ระหว่างครู
กับผูบ้ ริ หาร และเพือนร่ วมงาน” (ผูบ้ ริ หารท่านที 5, )
6. แนวทางในการพัฒ นาหรื อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานในด้ า นธรรมนู ญ ใน
องค์ การ
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านธรรมนูญ
ในองค์ก าร พบว่า ผู บ้ ริ ห ารควรให้ค วามเสมอภาคในการปฏิ บ ตั ิ ง าน พิจ ารณาผลการ
ปฏิ บตั ิงานประจําปี อย่างชัดเจนและโปร่ งใส เพือให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดทังหมดได้นาํ ไป
ถือปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน หากผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้ สึกว่าได้รับความยุติธรรมย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ และเกิดแรงจูง ใจในการทํา งาน ดัง นันผูบ้ ริ ห ารควรตระหนัก ในการให้ความสําคัญใน
ประเด็นนี ด้วยเพราะมีผลกระทบโดยตรงทังต่อความสําเร็ จขององค์กรและความสุ ขในการทํางาน
พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น และการตัดสิ นใจของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยการเปิ ดโอกาสให้มี สิ ท ธิ มีเสี ย งในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจใดๆ ในส่ วนทีเกียวข้องกับภาระหน้าทีการงานทีผูน้ นรั
ั บผิดชอบอยู่ ซึ งจะเป็ นการเพิม
ความรู ้ สึ ก ว่า ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี ค วามหมายและเป็ นส่ ว นหนึ งขององค์กรได้มากยิงขึน รวมทัง
ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความเห็นอกเห็นใจกัน ร่ วมมือและช่วยเหลือเกือกูลกันด้วยความเต็มใจ และ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ให้ความเคารพในอุดมการณ์และความเชื อความศรัทธา
ของผูอ้ ืน ตลอดทังให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่เพือนครู ท งทางเรื
ั
องส่ วนตัว ครอบครัว และการงาน

ตามโอกาสอย่างเหมาะสม แก้ปัญหาร่ วมกัน และมีการจัดประชุ มประจําในทุกเดือน ผ่านคํากล่าว
ทีว่า
“ปฏิบตั ิ และบังคับใช้ระเบียบ อย่างเสมอภาค และยุติธรรม ยอมรับความคิดเห็ นทีมี
เหตุผล แก้ไขปรับปรุ งงาน ทีบกพร่ อง” (ผูบ้ ริ หารท่านที , )
“ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางวิธีการปฏิ บตั ิตน ปฏิ บ ตั ิง านอัน จะส่ ง ผลให้เกิดพลังและ
ศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพครู อีกทางหนึงด้วย” (ผูบ้ ริ หารท่านที 6, )
7. แนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริมคุณภาพชี วติ การทํางานในด้ านภาวะอิสระจากงาน
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตการทํางานในด้านภาวะ
อิสระจากงาน พบว่า ข้าราชการครู มีภาวะอิสระจากงานน้อย เนืองจากครู มี ภาระงานค่อนข้างมาก
ได้แก่ สอนประมาณ - คาบต่อสัปดาห์ อีกทังต้องทํางานเกี ยวกับเอกสาร การปรับการสอน
เพือให้สอดรับกับหลักสู ตรใหม่อยูเ่ สมอ การทํางานวิจยั ในชันเรี ยน หรื อไปเข้ารับการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ทําผลการทางวิชาการ ปั ญหาจากภาระงานโดยเฉพาะภาระงานอย่างอืนซึ งนอกเหนือจาก
การสอนที มากเกิ น ไป ส่ ง ผลให้ค รู ไ ม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ง านสอนได้อ ย่า งเต็ม ที และมี คุณภาพ
จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารหรื อข้าราชการครู เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาว่าควรลด
ภาระงานอื นนอกเหนื อจากการสอนให้น้อ ยลง และควรจัด สรรบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น เพื อ
รั บ ผิด ชอบงานเหล่านี โดยตรง เช่ น จัด บุ ค ลากรที มีค วามรู ้ ม าทํา งานด้า นธุ รการ เพื อช่ วยลด
ภาระของครู ใ นด้า นอื นที ไม่ ใ ช่ ก ารจัด การเรี ย นการสอนสําหรับนักเรี ยน เพือให้ครู สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มที และกําหนดช่วงเวลาใน
การทํางานทีชัดเจนตามความยากง่ายของงาน ผูบ้ ริ หารต้องกํา หนดความเร่ ง ด่ ว นของงานและ
แจ้ง ให้ค รู เ ข้า ใจอย่างชัดเจนถึงกรอบเวลาที ต้องการให้งานเสร็ จ ควรแบ่งงานและเฉลี ยความ
รั บ ผิด ชอบของครู แ ต่ ล ะคนอย่า งเหมาะสมและสร้ า งที ม ที คอยช่ ว ยเหลื อ กัน ตลอดจนร่ วมกัน
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรี ยนด้วยการจัดกิ จกรรมต่างๆ ให้ครู มีโอกาสได้พบปะ
และทํากิจกรรมร่ วมกันมากยิงขึน เช่น กิจกรรมกีฬา การพัฒนาชุ มชน หรื องานสังสรรค์ร่วมกัน
เป็ นต้น
นอกจากนีควรกํากับดูแลให้ครู สร้างสมดุลระหว่างเรื องงานและชี วิตส่ วนตัว กําหนด
และบริ หารตารางเวลาในการดําเนินชีวติ ของตนเองให้มีสัดส่ วนทีเหมาะสมกับงาน ครอบครัว และ
การดําเนินชีวติ ในสังคม ส่ งเสริ มการเปลี ยนค่านิ ยมจากเดิ ม ที เคยให้คุณค่า กับ การทํางานเกินเวลา
ทํางานปกติไปสู่ การให้คุณค่ากับผลสัมฤทธิ ของการปฏิบตั ิงาน และชีวิตด้านอื นนอกที ทํา งานของ
บุคลากรให้มากขึน ดังคําให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารศึกษาทีว่า

“การลดภาระงานอืนนอกเหนือจากการสอนให้นอ้ ยลง และจัดบุคลากรทีมีความรู้มา
ทํางานด้านธุรการ เพือช่วยลดภาระของครู ในด้านอืนทีไม่ใช่งานหน้าทีหลัก คือ การจัดการเรี ยนการ
สอนสําหรับนักเรี ยน” (ผูบ้ ริ หารท่านที 3, )
“กําหนดช่วงเวลาในการทํางานทีชัดเจนตามความยากง่ายของงาน ให้สามารถหยุดพัก
ผ่อนคลายในความกังวล มีทีปรึ กษา สร้ างทีมที ช่ วยเหลื อกันและร่ วมกันทํา” (ผูบ้ ริ หารท่านที 6,
)
8. แนวทางในการพัฒ นาหรื อ ส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต การทํา งานในด้ านความภู มิใ จใน
องค์ การ
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตการทํางานในด้านความ
ภูมิใจในองค์การ พบว่า ข้าราชการครู ควรมีความภูมิใจในวิชาชีพครู ควรมีความศรัทธาและจริ งใจ
ต่อวิชาชี พ มีความยินดี กบั เพื อนครู ที ประสบความสําเร็ จเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน รักษา
ชือเสี ยงและเกียรติภูมิของวิชาชี พครู และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน ส่ วนความ
ภาคภูมิใจในการทํางานของครู ทีสําคัญนันคือการเห็นลูกศิษย์เป็ นคนทีมีคุณภาพ สามารถดํารงชี วิต
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ซึ งครู มีทศั นะว่าการเป็ นครู นันไม่ใ ช่ แค่เพีย งสอนเนือหาสาระตาม
หลักสู ตรเท่านัน แต่ตอ้ งสอนเนือหาควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการเรี ย นรู ้ แ ละอนุรักษ์วฒั นธรรมใน
ท้องถิน และปลูกฝังคุณธรรม อีกทังยังต้องสร้างวินยั ควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุดมการณ์ความยึด
มันจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึ ง
ผลประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน และเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจทีถูกต้องในหลักการ
ประชาธิ ปไตย เคารพความคิดเห็ นของผูอ้ ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์
และความเชือ รวมทังรู ้คุณค่าและสื บสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี อนั ดีงามของไทย นอกจากนี
ยังพบว่าการยึดมันในหลักคุ ณธรรมและสถาบันหลัก ของชาติส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็ นครู การเป็ นครู มื ออาชี พ และยึดมันในจรรยาบรรณของวิชาชี พ
รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครู ให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตรากําลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู
ให้เอือต่อการเพิมโอกาสให้มีบุคลากรทีมีความรู ้และประสบการณ์ ทีเหมาะสมมีโอกาสเข้ามาใน
ระบบการศึกษา ดัง คํา กล่าวของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีว่า
“ความภาคภูมิใจในการทํางานของครู ทีสําคัญนันคือเห็นลูกศิษย์เป็ นคนทีมีคุณภาพ
สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข” (ผูบ้ ริ หารท่านที 1, )
“ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็ นครู การเป็ นครู
มืออาชีพ และยึดมันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ” (ผูบ้ ริ หารท่านที 2, )

บทที
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของข้ า ราชการครู สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพืนที
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจังหวัดสงขลา” เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research)
มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ ) เพือศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ) เพือเปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี วิตการทํางานของ
ข้าราชการครู สัง กัดสํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัง หวัดสงขลา จําแนกตามเพศ
ตําแหน่ง รายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรี ยน และ ) เพือศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การทํา งานของข้า ราชการครู สัง กัดสํา นักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คื อ ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
ประถมศึ กษาสงขลา เขต , และ จํา นวน
คน ซึ งได้จ ากการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ งชัน
(Stratified Random Sampling) ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ คือ ผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต , และ และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต , และ รวมทังสิ น คน เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ สถิ ติทีใช้คือ ค่าเฉลีย (X̅) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิธีการทดสอบค่าที
(t-test) และวิเคราะห์ดว้ ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมือพบ
ความแตกต่ า ง จะทํา การทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี ของเชฟเฟ่ (Scheffe) และ
การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที ได้ จ าก การศึกษา “คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” สรุ ปผลของการวิจยั
ดังนี
1. คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานของข้า ราชการครู ส ัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาแยกตามด้านคุณภาพชีวิตการ
ทํางานพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดังนี ด้านความภูมิใจใน
องค์ก าร ด้า นธรรมนู ญ ในองค์ก าร ด้า นสัง คมสัม พันธ์ ด้า นความก้า วหน้า และมันคงในงาน

ด้านพัฒนาศักยภาพ ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย
และด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน
2. คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา จําแนกตามรายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มี น ัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ . ยกเว้น จํา แนกตามเพศ และตําแหน่งงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
. การศึ ก ษาแนวทางในการพัฒ นาหรื อส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานของ
ข้าราชการครู สังกัดเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่าผูบ้ ริ หารสังกัดเขตพืนที
การศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู สร้ างผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ดา้ นต่างๆ เกียวกับสื อการสอนหรื อวิธีการสอน ครู ผสู ้ อนควรให้ความสําคัญกับสื อการ
สอนและพัฒนาสื อการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน เพราะสื อการสอนนันเป็ นสิ งทีทําให้นกั เรี ยน
เข้าใจบทเรี ยนมากยิงขึ น และสื อการสอนนันสามารถจะเปลี ยนมุ มมองที เป็ นนามธรรมให้เป็ น
รู ปธรรม เพื อง่ า ยต่อการเข้า ใจ ส่ วนในเรื องความปลอดภัย นันมุ่ ง สร้ า งความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
โรงเรี ยนและชุ มชน ครู ก็จะเป็ นครู ของชุ มชนเพราะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและ
ชุมชนนัน จะเป็ นการสร้างรัวทียังยืนและเป็ นเกราะกําบังให้แก่ครู และโรงเรี ยน และเปิ ดโอกาสให้
ทุ กคนทํา กิ จกรรมตามความถนัดและตามความสามารถ โดยผูบ้ ริ หารคอยสนับสนุ นและเป็ นที
ปรึ กษา รวมทังพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองรวมทังพัฒนางานในหน้าทีให้
เหมาะสมกับการเปลียนแปลงอยูเ่ สมอและให้โอกาสข้าราชการครู แสดงความรู ้ความสามารถแก่สา
ธารชนทังในองค์การและภายนอก รวมทังส่ งเสริ มกิ จกรรมชุ มชนสัมพันธ์ ทีเชื อมโยงนักเรี ยน ครู
และผูป้ กครองเข้าด้วยกัน ในเรื องการปฏิบตั ิตน และบังคับใช้ระเบียบอย่างเสมอภาค และยุติธรรม
ยอมรับความคิดเห็นทีมีเหตุผล แก้ไขปรับปรุ งงานทีบกพร่ อง และกําหนดช่วงเวลาในการทํางานที
ชัดเจนตามความยากง่ายของงาน ให้สามารถหยุดพักผ่อนคลายในความกังวล มีทีปรึ กษา สร้างทีม
ทีช่วยเหลือกันและร่ วมกันทํา และทีสําคัญคือส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ
ของความเป็ นครู การเป็ นครู มืออาชีพ และยึดมันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื อง “คุ ณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผล ดังต่อไปนี
. คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้า ราชการครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลาจากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยผลดังกล่าว
อาจเนืองมาจากข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลและจากหน่วยงานทีเกียวข้องอย่างเพียงพอ ทําให้ขา้ ราชการครู มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน รวมทังปั จจุบนั มีการประเมินผลงานของข้าราชการครู อย่างต่อเนื องจึงทํา
ให้ขา้ ราชการครู ในจังหวัดสงขลามีความกระตือรื อร้นในการทําผลงานและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ปั จ จัย เหล่ า นี จึ ง ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของข้า ราชการครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์
กล่าวถึ ง พืนฐานความต้องการของมนุ ษย์ ขัน คือ ) ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological
Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs)
4) ความต้องการเกียรติยศชื อเสี ยง (Esteem Needs) 5) ความต้องการความสมหวังของชีวิต (SelfActualization Needs) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ทีกล่าวว่า
คุ ณ ภาพชี วิตการทํา งานส่ ง ผลต่อองค์ก ารสามประการ คื อ ประการที หนึ ง ช่ วยเพิ มผลผลิ ตของ
องค์การ ประการทีสอง ช่วยเพิมขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิ บตั ิงาน และประการทีสาม ช่ วยพัฒนา
ศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
. เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานของข้า ราชการครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ตําแหน่ งงาน รายได้ ประสบการณ์ในการณ์
ทํางานและขนาดโรงเรี ยน ดังรายละเอียดดังนี
. เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ พบว่าทังเพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ . เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านรายได้และ
ประโยชน์ตอบแทน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านธรรมนู ญในองค์การ และด้านภาวะอิสระจากงาน
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ . ส่ ว นด้า นอื นนอกนันแตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . สอดคล้องกับแนวคิดของ Comings and Worley ( ) ได้กล่าวว่า
คุณภาพชีวติ การทํางานเป็ นเรื องของบุคคลกับงานทีทํา โดยเฉพาะความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชิต กิ จชอบ ( ) ศึกษาเรื อง คุณภาพชี วิตในการ
ทํางานของครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา พบว่า
ครู ทีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชี วิตในการทํางานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .001
. เปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามตําแหน่งงาน คือ ผูบ้ ริ หาร ครู พนักงานราชการ

และครู อตั ราจ้า ง โดยภาพรวมแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ . สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Walton (1973) ทีกล่าวว่า พนักงานมีความต้องการในการพัฒนาอยู่ ประเด็น คื อ
ต้องการพัฒนาความสามารถในการทํางานให้สูงขึน ต้องการนําความรู ้มาใช้ในงาน ต้องการก้าวสู่
ตําแหน่งทีสู งขึน และต้องการทีจะมีรายได้ทีมันคงเหมาะสมกับตําแหน่ง
. เปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจังหวัด สงขลา จํา แนกตามรายได้ โดยภาพรวมแตกต่ า งกันอย่า งไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ทีระดับ . สอดคล้องกับงานวิจยั ของอารี สังข์ศิลป์ ชัย ( ) ได้ศึกษาเรื อง
คุ ณภาพชี วิตการทํางานของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยน สั งกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษานครปฐม
พบว่า อัตราเงินเดื อน ของครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนสังกัดเขตพืนทีการศึกษานครปฐม มีคุณภาพชี วิต
การทํางานไม่ต่างกัน
. เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ . สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทิมา หัสนี ย ์ ( ) ศึกษา
เรื องการวิเคราะห์องค์ประกอบของขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดยะลา พบว่า
ครู ทีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานในองค์ประกอบด้าน
ความมันคงปลอดภัย สวัสดิการทีได้รับและความก้าวหน้าในอาชี พแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที ระดับ . และองค์ประกอบด้า นความสัม พัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชน ความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ . สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ พนธ์ เลาหภารากร ( ) ศึกษาเรื อง
“คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานของข้า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาอํา เภอบางปะกง สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 1” พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู
ประถมศึ กษาอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต จําแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
. แนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของข้า ราชการครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านการส่ งเสริ มรายได้และประโยชน์ตอบแทน มีการ
ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู สร้างผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการสร้ างสรรค์ดา้ นต่างๆ เกียวกับสื อ
การสอนหรื อวิธีก ารสอน รวมถึ งการส่ งเสริ ม ให้มี รางวัล ตอบแทนแก่ ผูส้ ร้ างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการตามโอกาสและวาระทีสมควร สอดคล้องกับ แนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ที

กล่าวว่า ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม เป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้บุคคลปฏิบตั ิงานด้วยความ
เต็มใจ และเต็มความสามารถได้ก็ตอ้ งให้บุคคลนันเกิดความพึงพอใจกับสิ งตอบแทนทีจะได้รับ เพือ
เป็ นกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ด้า นการสร้ างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย นัน การสร้ า งความสั มพันธ์
ระหว่า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน ครู ก็ จ ะเป็ นครู ข องชุ ม ชนเพราะ การสร้ า งความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
โรงเรี ยนและชุ มชน จะเป็ นการสร้ างรั วทียังยืนและเป็ นเกราะกําบังให้แก่โรงเรี ยน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ทีกล่าวว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานทีได้ปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมที
เหมาะสม มีความสะอาด มีความปลอดภัย ก็จะมีผลต่องานทีปฏิบตั ิ
ด้านพัฒนาศักยภาพ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนําทักษะความรู้ความสามารถในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลมาปรับใช้ในการพัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตและศักยภาพของข้าราชการครู
โดยมอบหมายงานให้ครู ได้เหมาะสมกับเวลา บุคคลและลักษณะงาน มีการจัดคนให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่ งงาน โดยการศึกษาข้อมูลความถนัดของบุคลากร รวมทังเปิ ดโอกาสให้ทุกคนทํากิ จกรรม
ตามความถนัดและตามความสามารถ โดยการคอยสนับสนุนและเป็ นทีปรึ กษา จัดระบบการศึกษา
และฝึ กอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาให้ทนั สมัย เพือพัฒนาครู ให้สามารถ
ใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรี ย นการสอน สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Huse and
Cummings ( ) ทีกล่าวว่า การพัฒนาความสามารถของบุคคลนัน การทีผูป้ ฏิบตั ิงานได้มีโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานทีทําโดยพิจารณาจากลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้าโดยมีการ
กําหนดเส้นทางเดิน ของตําแหน่างาน เพือไปสู่ วิทยฐานะทีความก้าวหน้าขึน อาทิเช่น การขอหรื อ
เลือนวิทยฐานะ การเปลียนตําแหน่งและสายงาน การศึกษาต่อทังในและต่างประเทศ และการ
ฝึ กอบรมการดูงานและการปฏิบตั ิการวิจยั ในต่างประเทศ เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse
and Cummings ( ) ทีกล่าวว่า ความรู ้สึกเชื อมันต่อความมันคงในหน้าทีการงาน และโอกาสที
จะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิหน้าที ทังในเรื องรายได้และตําแหน่ง
ด้า นสั ง คมสั ม พัน ธ์ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นให้โ อกาสข้า ราชการครู แ สดงความรู้
ความสามารถแก่สาธารณชนทังภายในองค์กรและภายนอก รวมทังส่ งเสริ มกิจกรรมชุ มชนสัมพันธ์
ทีเชื อมโยงนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองเข้าด้วยกัน โดยการจัดกิ จกรรมต่างๆ ซึ งมีการเปิ ดโอกาสให้
ครู ได้พบปะและทํากิ จกรรมร่ วมกันมากยิงขึน เช่ น กิ จกรรมกี ฬา การร่ วมพัฒนาชุ มชน เป็ นต้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ทีกล่าวว่า ผูป้ ฏิบตั ิได้รับการยอมรับและมี
โอกาสสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนมีความรู ้สึกว่าตนเองประสบความสําเร็ จและมีคุณค่า

ด้านธรรมนูญในองค์การ ผูบ้ ริ หารให้ความเสมอภาคในการปฏิบตั ิงาน พิจารณาผล
การปฏิบตั ิงานประจําปี อย่างชัดเจนและโปร่ งใส เพือให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดทังหมดได้นาํ ไป
ถือปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน หากผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกว่าได้รับความยุติธรรมย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจ และเกิดแรงจูงใจในการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings ( ) ที
กล่าวว่า ความยุติธรรมในการบริ หารงานนัน การปฏิบตั ิต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ได้รั บ การเคารพในสิ ท ธิ แ ละความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล ผู้บ ัง คับ บัญ ชายอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
บรรยากาศขององค์กรมีความเสมอภาคและยุติธรรม มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ด้านภาวะอิสระจากงาน ผูบ้ ริ หารหรื อข้าราชการครู เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาว่าควรลดภาระงานอื นนอกเหนื อ จากการสอนให้น้อยลง และควรจัด สรรบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนเพือรับผิดชอบงานเหล่านีโดยตรง เช่น จัดบุคลากรทีมีความรู้มาทํางานด้านธุ รการ เพือ
ช่วยลดภาระของครู ในด้านอืนทีไม่ใช่การจัดการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยน เพือให้ครู สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มที สอดคล้องกับแนวคิดของ
Huse and Cummings ( ) ทีกล่าวว่า บุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการทํางานกับช่วงเวลา
ดําเนินชีวติ โดยรวม มีช่วงเวลาทีได้คลายเครี ยดจากภาวะหน้าทีทีรับผิดชอบ
ด้านความภูมิใจในองค์การ ข้าราชการครู ควรมีความภูมิใจในวิชาชี พครู ควรมี
ความศรัทธาและจริ งใจต่อวิชาชี พ มีความยินดีกบั เพือนครู ทีประสบความสําเร็ จเกียวกับการจัดการ
เรี ยนการสอน รักษาชือเสี ยงและเกี ยรติภูมิของวิชาชีพครู และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรี ย น ส่ ว นความภาคภูมิ ใ จในการทํา งานของครู ที สํา คัญนันคื อการเห็ นลู ก ศิ ษ ย์เป็ นคนที มี
คุณภาพ สามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and
Cummings ( ) ทีกล่าวว่า ความรู้สึกของพนักงานทีมีความภูมิใจทีได้ปฏิบตั ิงานในองค์การทีมี
ชือเสี ยง และได้รับรู้วา่ องค์การอํานวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช้
ในการศึก ษาครังนี สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะที สําคัญได้จากการศึ กษาในครังนี เพื อ
นําไปเป็ นแนวทางให้ผบู้ ริ หารการศึกษานําไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจังหวัดสงขลา ให้มีคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานทีดีขึน ดังนี
. ผูบ้ ริ หารและข้าราชการครู ควรจัดการพัฒนาครู เพือให้การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สู งขึน โดยการจัดอบรมหรื อประชุมร่ วมกัน กําหนดแผนเพือพัฒนาวิชาชีพครู

. ผูบ้ ริ หารควรมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาภาระงานของข้าราชการครู โดยเฉพาะ
ภาระงานอย่างอืนนอกเหนื อจากการสอนทีมากเกิ นไปจนทําให้ครู ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานสอนได้
อย่างเต็มทีและมีคุณภาพ โดยการจัดบุคลากรสายสนับสนุ นเพือรับผิดชอบงานเหล่านีโดยตรง เช่น
จัดบุคลากรทีมีความรู ้มาทํางานธุ รการ พัสดุ การเงินเพือช่วยลดภาระของครู ในด้านอืนทีไม่ใช่งาน
หน้าทีหลัก
. ครู ผสู ้ อนควรให้ความสําคัญกับสื อการสอนและพัฒนาสื อการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึน เพราะสื อการสอนนันเป็ นสิ งทีทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนมากยิงขึน และสื อการสอนนัน
สามารถจะเปลียนมุมมองทีเป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม เพือง่ายต่อการเข้าใจ ดังนันครู ตอ้ งรู ้ จกั
คิดค้นหาสื อใหม่ๆ ทีทันสมัย หลากหลายมาเพือปรับใช้ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และเกิ ดความเข้าใจ
มากยิงขึน
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
. ควรจะศึกษาปั จจัยต่างๆ เช่น ปั จจัยด้านบริ หาร ปั จจัยการดูแลตนเอง ด้านจิตใจ และ
ข้อคิดเห็นทีมีผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทํางานของข้าราชการครู ในเขตพืนทีอืนๆ เพือจะได้นาํ ข้อมูล
มาพัฒนาให้ขา้ ราชการครู มีคุณภาพการทํางานทีดีขึน
. ควรมีการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบตั ิตนของครู ในสถานศึกษาเพือจะได้
ทราบถึงการปฏิบตั ิตนของครู และเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
. ควรมี ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบ การวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม(PAR) ของ
ข้าราชการครู ในเขตพืนทีอืนๆ เพือจะได้เรี ยนรู ้จากชุมชน อันก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดีขึน
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื อหา ( IOC ) ของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อแบบสอบถาม
เรื อง คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

รายการคําถาม

นิยาม

ผู้เชี ยวชาญคนที

รวม IOC

ด้ านรายได้ และประโยชน์ ตอบแทน
คุณภาพชี วิตการ
ทํางานด้ านรายได้ และ
ประโยชน์ ตอบแทน
หมายถึง ความเพียงพอของ
รายได้และค่าตอบแทนที
ได้รับ ความเหมาะสมกับ
ปริ มาณงาน ความรู้ และ
ความสามารถทีมีอยู่ รายได้
พิเศษ ความยุติธรรมในการ
จ่ายเงิน และความสะดวกที
ได้รับในการเบิกจ่ายเงินที
รักษาพยาบาล

. ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเพียงพอ
ต่ อ ความต้อ งการขันพื นฐานในการ
ดํารงชีวติ

.00

. ค่ าตอบแทนที ได้รับ เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์

3

1.00

. ค่ าตอบแทนที ได้รับ เหมาะสมกับ
ปริ ม าณงานที ได้รั บ มอบหมายและ
ความรับผิดชอบ

3

1.00

. ท่านได้รับการพิจารณาค่าตอบแทน
ทีเป็ นธรรมเมื อเปรี ยบเที ยบกับเพือน
ร่ วมงานที ปฏิ บตั ิ งานในลัก ษณะและ
ปริ มาณทีใกล้เคียงกัน

3

1.00

. มี แ หล่ ง ทางการเงิ น เพื อขอความ
ช่วยเหลือ เมือเกิดปั ญหา

2

.67
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นิยาม

รายการคําถาม

ด้ านการสร้ างสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย
คุ ณภาพชี วิต การ . มีวสั ดุอุปกรณ์ ตํารา เอกสารต่างๆ
ทํ า งานด้ า นการสร้ าง ตลอดจนเครื องมือทีทันสมัย เพียงพอ
สภาพแวดล้อมการทํางาน ต่อการปฏิบตั ิงาน
ทีปลอดภัย หมายถึง ความ . สถานทีทํางาน ทําให้ท่านมี
เพี ยงพอของเครื องมื อ สภาพแวดล้อมทีดีและถูกสุ ขลักษณะ
เครื องใช้ในการทํางาน การ . ท่านรู ้สึกปลอดภัยระหว่างการ
จัดสถานที สภาพแวดล้อม เดินทางไป-กลับและปฏิบตั ิงานใน
ของสถานทีทํางานและการ โรงเรี ยน
เตรี ยมพร้ อมรั บเหตุ . ท่านรู ้สึกปลอดภัยเมือออก
ฉุกเฉิน
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับชุมชน
. สถานทีทํางานมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยภายในเป็ นอย่างดี
ด้ านพัฒนาศักยภาพ
คุ ณภาพชี วิ ตการ . งานทีท่านปฏิบตั ิเปิ ดโอกาสให้ใช้
ทํางานด้านพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที
หมายถึ ง การมี โอกาสใช้ . การสนับสนุนให้ศึกษาดูงาน
ทักษะความรู้ ความสามารถ อบรม สัมมนา ในส่ วนทีเกียวข้องกับ
การใช้เทคนิ คต่างๆ ในการ งานอย่างต่อเนือง
ทํางาน การสนับสนุ นใน . การสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพือ
การเพิมความรู้ และความ ปรับวุฒิหรื อเพิมพูนความรู ้
กระตือรื อร้นในการทํางาน . ท่านมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
การทํางานในโรงเรี ยน
. การได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
ทีท้าทายความสามารถและเหมาะสม
กับศักยภาพ

ผู้เชียวชาญคนที

รวม IOC
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ด้ านความก้าวหน้ าและมันคงในงาน
คุ ณภาพชี วิ ตการ . หน่วยงานมีกรอบตําแหน่งพร้อม
ทํางานด้านความก้าวหน้า ทีจะให้ท่านก้าวขึนไปตามลําดับ
และมันคงในงาน หมายถึ ง .ท่านรู ้สึกว่างานทีทําช่วยทําให้
การขึ นเงิ นเดื อน โอกาส คุณภาพชีวติ ดีขึน
และการพิจารณา การเลือน . ท่านได้รับการสนับสนุนในการทํา
ตําแหน่ ง การสนับสนุ น ผลงานเพือก้าวไปสู่ ตาํ แหน่งหน้าทีที
การเตรี ยมความรู้ สําหรั บ สู งขึน
การเลือนตําแหน่ง และการ .ถ้าเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนอืนท่าน
แสดงความคิดเห็น
รู ้สึกว่าโรงเรี ยนนีมีความมันคง กว่า
. ได้รับการพิจารณาเลือนขัน เลือน
ตําแหน่ง เหมาะสมกับผลงาน
ด้ านสั งคมสั มพันธ์
คุ ณภาพชี วิต การ . ท่านได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับ
ทํางานด้านสังคมสัมพันธ์ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับ
หมายถึ ง การที ผูป้ ฏิ บ ัติ โรงเรี ยนเป็ นประจํา
ได้รั บการยอมรั บและมี . ท่านสามารถปฏิบตั ิงานจนเป็ นที
โอกาสสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน มี ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอืนๆ
ความรู ้สึกว่าตนเองประสบ ทีเกียวข้อง
ความสําเร็ จและมีคุณค่า
. ท่านมีความสัมพันธ์และมีความ
เข้าใจอันดีกบั ผูป้ กครอง ชุมชน และ
ผูน้ าํ ท้องถิน
. ท่านได้รับความร่ วมมือและความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
ชุมชน
. โรงเรี ยนของท่านเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผน
ปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน

ผู้เชียวชาญคนที

รวม IOC
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ด้ านธรรมนูญในองค์ การ
คุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานด้านธรรมนู ญใน
องค์การ หมายถึง การแสดง
ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับงาน
การรับฟังปัญหาและแก้ไข
ปรั บปรุ งของผู้บริ หาร
ความยุ ติ ธรรมในการ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน
ความเสมอภาค และการ
พิ จารณาโทษด้ วยความ
ยุติธรรม

. ท่านปฏิบตั ิงานได้ตามระเบียบ
แบบแผนและข้อบังคับทางราชการ
. ท่านได้รับการปฏิบตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาอย่าง เท่าเทียมกัน
. ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงาน ตรง
ตามความสามารถของท่าน
. ท่านปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมี
ความเสมอภาคในการมอบหมายงาน
. ท่านปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมีการ
รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของท่าน

ด้ านภาวะอิสระจากงาน
คุ ณภาพชี วิตการ . ท่านมีเวลาได้พกั ผ่อนและดูแล
ทํางานด้านภาวะอิสระจาก สุ ขภาพอย่างเหมาะสม
งาน หมายถึ ง การมี เวลา . ท่านมีเวลาว่างอยูก่ บั ครอบครัว
พักผ่ อน ลดความกั งวล อย่างเพียงพอ
และความเครี ยดจากการ . ท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้เสร็ จ
ทํางาน
ทันตามเวลาทีกําหนด
. ท่านพอใจในความสมดุลของ
ช่วงเวลางานและช่วงเวลาทีได้เป็ น
อิสระจากงาน
. ท่านมีความสุ ขกับการใช้ชีวติ
ส่ วนตัวและชีวติ การทํางาน

ผู้เชี ยวชาญคนที

รวม IOC
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ด้ านความภูมิใจในองค์ การ
คุ ณภาพชี วิ ต การ . งานของท่านมีส่วนช่วยให้เกิด
ทํางานด้านความภูมิใจใน ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ืน
องค์การ หมายถึง ชื อเสี ยง . การปฏิบตั ิงานของท่านเป็ นที
ขององค์การ การประสบ ยอมรับของบุคคลในโรงเรี ยน
ความสํ าเร็ จ ความมันคง . การเป็ นบุคลากรของโรงเรี ยนแห่ง
ขององค์การ ความภู มิ ใจ นีทําให้ท่านรู ้สึกภูมิใจ และมีเกียรติ
ความชอบในงานที ได้รับ . โรงเรี ยนของท่านมีชือเสี ยง เป็ นที
และความภูมิใจในองค์การ รู้จกั และยอมรับจากบุคคลภายนอก
. การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนแห่งนี
ทําให้ท่านรู ้สึกประสบความสําเร็ จใน
ชีวติ

ผู้เชียวชาญคนที

รวม IOC
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนือหา ( IOC) ของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อแบบสัมภาษณ์
เรื อง คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา
ผู้เชียวชาญคนที
คําถามสั มภาษณ์
รวม IOC
. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานในด้านความเพียงพอของรายได้และ
ค่าตอบแทนทีได้รับ อย่างไร
2. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานในด้านสิ งแวดล้อมทีปลอดภัยและ ความ
เพียงพอของเครื องมือ เครื องใช้ในการทํางาน อย่างไร
. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานในด้านโอกาสใช้ทกั ษะ ความรู้ ความสามารถ
การใช้เทคนิคต่างๆ ในการทํางาน อย่างไร
. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานในด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
อย่างไร
. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานด้านกิจกรรมทีทําร่ วมกัน และชุมชนสัมพันธ์
อย่างไร
6. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานด้าน การแสดงความคิดเห็นเกียวกับงาน การ
รับฟังปัญหา ความเสมอภาค และความยุติธรรมในการ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน อย่างไร
. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานด้านเวลาพักผ่อน ความกังวล จากการทํางาน
อย่างไร
. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
การทํางานด้านความภูมิใจในองค์การ อย่างไร
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121
แบบสอบถาม
เรือง คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครูสังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
แบบสอบถามฉบับนี มีวตั ถุประสงค์เ พื อใช้เ ป็ นเครื องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล
สําหรับการวิจยั เรื อง “คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา” ข้อมูลทีได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าต่อการวิจยั ครังนี และจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตการทํางานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ข้อมูลทีท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี ถื อเป็ นความลับ และ
ไม่มี ผ ลกระทบใดๆ ทังสิ นต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านของท่ า น จึ ง ขอความกรุ ณ าจากท่านได้โปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง
แบบสอบถามฉบับนี แบ่งเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับความร่ วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามเป็ นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้วย

นางสาวเพ็ญศรี เวชประพันธ์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

122
ตอนที ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง ให้เลือกตอบโดยทําเครื องหมาย 3 ลงใน
สถานภาพท่านมากทีสุ ด

หน้าข้อความทีตรงกับความเป็ นจริ งของ

. เพศ
ชาย

หญิง

ผูบ้ ริ หาร
พนักงานราชการ
อืนๆ (โปรดระบุ).............................

ครู
ครู อตั ราจ้าง

ตํากว่า , บาท
, – , บาท
มากกว่า , บาท

15,
,

. ตําแหน่ง

. รายได้/เดือน

. ประสบการณ์การทํางาน
ตํากว่า ปี
– ปี

– ,
– ,

– ปี
มากกว่า ปี

5. ขนาดโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ( มีนกั เรี ยนตังแต่ คนลงมา )
ขนาดกลาง ( มีนกั เรี ยนตังแต่ – คน )
ขนาดใหญ่ ( มีนกั เรี ยนตังแต่ – , คน )
ขนาดใหญ่พิเศษ ( มีนกั เรี ยนตังแต่ , คนขึนไป )

บาท
บาท

123
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับคุณภาพชีวติ การทํางาน
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี แล้วเขียนเครื องหมาย 9 ลงในช่องระดับความคิดเห็นที
ตรงกับความรู ้สึก หรื อสภาพความเป็ นจริ งทีท่านประสบอยูใ่ นปั จจุบนั ว่าอยูใ่ นระดับใด
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด
คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ มาก
คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ น้อย
คุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับ น้อยทีสุ ด

ระดับความคิดเห็น
ข้ อ
ที

1.
.

.

.
.

คุณภาพชี วติ การทํางาน
ด้ านรายได้ และประโยชน์ ตอบแทน
ค่าตอบแทนทีได้รับมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการขันพืนฐานในการดํารงชีวติ
ค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ ปริ มาณงานทีได้รับมอบหมาย
และประสบการณ์
ท่านได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม
เมือเปรี ยบเทียบกับเพือนร่ วมงานทีปฏิบตั ิงานใน
ลักษณะและปริ มาณทีใกล้เคียงกัน
ท่านได้รับความสะดวกในการเบิก-จ่ายเงิน ค่า
รักษาพยาบาล
มีแหล่งทางการเงิน เพือขอความช่วยเหลือ เมือ
ท่านเกิดปัญหา

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

124

ระดับความคิดเห็น
ข้ อ
ที

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

คุณภาพชี วติ การทํางาน
ด้ านสิ งแวดล้ อมทีปลอดภัยและส่ งเสริมสุ ขภาพ
มีวสั ดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตํารา เอกสารต่างๆ
ทีทันสมัย เพียงพอต่อการจัดทําสื อการสอน
สถานทีทํางาน ทําให้ท่านมีสภาพแวดล้อมทีดี
และถูกสุ ขลักษณะ
ท่านรู้สึกปลอดภัยระหว่างการเดินทางไป-กลับ
และปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
ท่านรู้สึกปลอดภัยเมือออกปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ชุมชน
สถานทีทํางานมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ภายในเป็ นอย่างดี
ด้ านโอกาสพัฒนาศักยภาพ
งานทีท่านปฏิบตั ิเปิ ดโอกาสให้ใช้ความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที
มีการสนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ในส่ วนทีเกียวข้องกับงานอย่างต่อเนือง
มีการสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพือปรับวุฒิหรื อ
เพิมพูนความรู้
ท่านมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาการทํางานใน
โรงเรี ยน
การได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานทีท้าทาย
ความสามารถและเหมาะสมกับศักยภาพ

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ
ที

.
.
.
19.
.

.
.
.
.
.

คุณภาพชี วติ การทํางาน
ด้ านความก้าวหน้ าและมันคงในงาน
หน่วยงานมีกรอบตําแหน่งพร้อมทีจะให้ท่านก้าว
ขึนไปตามลําดับ
ท่านรู ้สึกว่า งานทีทําช่วยทําให้คุณภาพชีวติ ดีขึน
ท่านได้รับการสนับสนุนในการทําผลงานเพือ
ก้าวไปสู่ ตาํ แหน่งหน้าทีทีสู งขึน
ท่านรู ้สึกมีความมันคงในอาชีพทีปฏิบตั ิงานอยู่
ท่านได้รับการพิจารณาเลือนขัน เลือนตําแหน่ง
เหมาะสมกับผลงาน
ด้ านสั งคมสั มพันธ์
ท่านได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรี ยนเป็ นประจํา
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานจนเป็ นทียอมรับของ
ชุมชนและหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้อง
ท่านมีความสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีกบั
ผูป้ กครอง ชุมชน และผูน้ าํ ท้องถิน
ท่านได้รับความร่ วมมือและความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกับชุมชน
โรงเรี ยนของท่านเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการวางแผนปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ
ที

.
.
.
29.
.

.
.
.
.
.

คุณภาพชีวติ การทํางาน
ด้ านธรรมนูญในองค์ การ
ท่านปฏิบตั ิงานได้ตามระเบียบแบบแผนและ
ข้อบังคับทางราชการ
ท่านได้รับการปฏิบตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่าง เท่า
เทียมกัน
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงาน ตรงตาม
ความสามารถของท่าน
ท่านปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมีความเสมอภาคใน
การมอบหมายงาน
ท่านปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมีการรับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน
ด้ านภาวะอิสระจากงาน
ท่านมีเวลาได้พกั ผ่อนและดูแลสุ ขภาพอย่าง
เหมาะสม
ท่านมีเวลาว่างอยูก่ บั ครอบครัวอย่างเพียงพอ
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้เสร็ จทันตามเวลาที
กําหนด
ท่านพอใจในความสมดุลของเวลางานและเวลาที
ได้พกั ผ่อนจากการทํางาน
ท่านมีความสุ ขกับการใช้ชีวติ ส่ วนตัวและชีวติ
การทํางาน

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ
ที

.
.
.
39.
.

คุณภาพชีวติ การทํางาน

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

ด้ านความภูมิใจในองค์ การ
งานของท่านมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ ืน
การปฏิบตั ิงานของท่านเป็ นทียอมรับของบุคคล
ในโรงเรี ยน
การเป็ นบุคลากรของโรงเรี ยนแห่งนีทําให้ท่าน
รู้สึกภูมิใจ และมีเกียรติ
โรงเรี ยนของท่านมีชือเสี ยง เป็ นทีรู ้จกั และ
ยอมรับจากบุคคลภายนอก
การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนแห่งนี ทําให้ท่านรู ้สึก
ประสบความสําเร็ จในชีวติ

ขอขอบพระคุณทีกรุ ณาตอบแบบสอบถาม
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แนวทางการสั มภาษณ์เชิงลึก
สํ าหรับผู้บริหารสั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาเขต , และ
และผู้บริ หารโรงเรียนเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาเขต , และ
เรือง คุณภาพชี วติ การทํางานของข้ าราชการครู สังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ตอนที ข้ อมูลทัวไปเกียวกับผู้ให้ สัมภาษณ์
ชือ-สกุล ......................................................................................................... เพศ ............................
อายุ ............. ปี ศาสนา........................................... วุฒิการศึกษา .......................................................
ทีอยู่ .....................................................................................................................................................
ตําแหน่ง/หน้าที .......................................................... หน่วยงาน ......................................................
ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ง ...................ปี ตังแต่...................................................................................
ตอนที ข้ อมูลเกียวกับคุณภาพชีวติ การทํางานของข้ าราชการครู สังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
1. ท่ า นมี แ นวทางในการพัฒ นาหรื อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานในด้า นความ
เพียงพอของรายได้และค่าตอบแทนทีได้รับ อย่างไร
2. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านสิ งแวดล้อมที
ปลอดภัยและ ความเพียงพอของเครื องมือ เครื องใช้ในการทํางาน อย่างไร
3. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านโอกาสใช้
ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ การใช้เทคนิคต่างๆ ในการทํางาน อย่างไร
4. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานในด้านความก้าวหน้า
และมันคงในงาน อย่างไร
5. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตการทํางานด้านกิจกรรมภายใน
องค์การ การปรึ กษาและรับฟังข้อคิดเห็นของเพือนร่ วมงาน และกิจกรรมทีทําร่ วมกัน อย่างไร
6. ท่านมีแ นวทางในการพัฒ นาหรื อ ส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิตการทํางานด้านการแสดง
ความคิดเห็นเกี ยวกับ งาน การรับ ฟั ง ปั ญหาและแก้ไ ขปรับ ปรุ ง ของผูบ้ ริ หาร ความเสมอภาค และ
ความยุติธรรมในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน อย่างไร
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7. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทํางานด้านเวลาพักผ่อน
ความกังวล จากการทํางาน อย่างไร
8. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความภูมิใจใน
องค์การ ความชอบในงานทีได้รับมอบหมาย อย่างไร
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ภาคผนวก จ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ประวัติผู้วจิ ัย
นางสาวเพ็ญศรี เวชประพันธ์
140/117 บางใหญ่สแควร์ ซี ตําบลบางรักพัฒนา
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ชือ – สกุล
ทีอยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

พ.ศ.
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