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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา  ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  และเพื่อ
เปรียบเทียบ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํแนกเป็น   2
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียนแบ่งเป็น  3  ขนาด   คือ   โรงเรียนขนาดเลก็  โรงเรียนขนาด
กลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่    และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  
ไดแ้ก่  ขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  จาํนวน 371 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)   และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert  Scales)  โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนบนพื้นฐาน
แนวความคิดของ  Best  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test)  สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-
test)  และเม่ือพบความแตกต่าง ไดท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 8 ดา้น คือ 

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย การพฒันา
ความสามารถของบุคคล  ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน  บูรณาการทางสังคม ระเบียบขอ้บงัคบัใน
การปฏิบติังาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน  และการปฏิบติังานในสังคม  ทั้งโดยรวม
และรายดา้นทุกดา้น  อยูใ่นระดบัสูง  
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2. เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน  และประสบการณ์การทาํงาน ดงัน้ี 
  2.1 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  มี
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงกวา่ขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรี 
อยธุยา  เขต 1  
 2.2 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ                
ท่ีระดบั .05  ยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 2.3 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามประสบการณ์การทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ยกเวน้ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study  were : to study the work  life  quality of  the teachers in 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, and to compare the work  life  quality of  the teachers in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province by educational service area, school size and working 
experience. 

The sample groups that were used  in this study were 371 teachers in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. The instrument used for data collection was a 5 point Likert Scales and             
a check list questionnaire. The reliability level was 0.97. The statistics used for data analyses were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s Test. 

The results of the study were as follows: 
1. The work  life  quality of  the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province as         a whole 
was at a high level  considering each of  the 8  individual aspects , The eight aspects were:  
adequate and fair compensation,  safe and healthy environment,  development of human 
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capacities,  growth and security,  social integration,  constitutionalism,  total life space 
and the social relevance. 

2. The comparisons of work  life  quality of the  teachers in Phra Nakhon Si  
Ayutthaya Province by educational service area, school size and working experience showed the   
revealed  as follows: 

   2.1 The work  life  quality of the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  as 
separated by the educational service area as a whole as well as and individual aspects showed 
significantly different at a .05 level of possession.  The work  life  quality of the teachers in the 
educational institutes under the jurisdiction of Ayutthaya office of educational service area office 
2 were at  a   higher level  than of the teachers in the educational institutes under the jurisdiction 
of Ayutthaya office of educational service area office 1. 
   2.2 The work  life  quality of the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  
separated by the school size as a whole and individual aspects were significant different  at a .05 
level of possession,  except for  the safe and healthy environment aspects   that   they were  not 
significantly  different. 
   2.3 The work  life  quality of the teachers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  
separated by the work experience as a whole and individual aspects were significantly different at 
.05 level of possession  except  for  the constitutionalism  aspects   that   they were  not 
significantly  different. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life) เป็นเร่ืองท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป จากสภาพ
ปัจจุบนั  สังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมจึงเป็น
เหตุให้วิถีชีวิตของคนไทยตอ้งเปล่ียนไป  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาํให้การดาํรงชีวิตของ
บุคคลไดรั้บผลกระทบในดา้นบทบาทหนา้ท่ีและคุณภาพชีวิตการทาํงานมากข้ึน การปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นวิธีหน่ึงในการพฒันาองคก์ร  ซ่ึงถือว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานมี
ความสําคญัอย่างยิ่งในองค์กร และเป็นปัจจัยท่ีสําคญั ท่ีจะทาํให้องค์กรประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ ดงันั้นการปฏิบติังานของบุคลากรภาครัฐ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานท่ีดี จะส่งผลต่อการปฏิบติังานทางด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่องค์กรต่อไป 
ในทางตรงขา้ม หากบุคลากรไม่มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี จะทาํใหบุ้คคลเหล่านั้นขาดความ 
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กระตือรือร้นในการทาํงาน  ทาํให้การทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ  เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อองคก์รได ้(นิตยา เมฆศรีพงษ,์ 2549 : 1) นบัว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นส่ิงจูงใจท่ี
สาํคญั ท่ีทาํใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลแก่องคก์ร
นั้น ๆ   

นอกจากน้ี คุณภาพชีวิตการทาํงาน ยงัรวมถึงความสุขใจ และความพึงพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในองค์กร บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ย่อมมีความ
ผกูพนั  เสียสละ และทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การทาํงาน  อีกทั้งการไดแ้สดงความคิดเห็น   
ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังาน จะทาํให้บุคคลนั้น ๆ  มีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร Smith, 1981 ; Zhan, 1992  (อา้งถึงในบานช่ืน  ทาจนัทร์, 
2548 : 2)  ส่วน มาตรฐานในการกาํหนดคุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life Indicator) 
จะพิจารณาจาก การให้ส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ มีโอกาส พฒันาขีดความสามารถของตนเอง มีความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน มีการ
ทาํงานร่วมกนัและ สัมพนัธภาพท่ีดี มีสิทธิส่วนบุคคล มีการดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสม โดยมีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั ตลอดจนกิจกรรมการทาํงานเป็นไปในลกัษณะท่ีมีประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคม  Richard E. Walton, 1973 (อา้งถึงในบานช่ืน  ทาจนัทร์, 2548 : 2) 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเป็นบทบาทท่ีสําคัญในการพฒันาครูให้เป็นผูมี้
ศกัยภาพ และไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อให้ครูมีขวญักาํลงัใจท่ีดี  มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีในความรับผดิชอบของตนเองใหเ้ตม็ความสามารถ สภาพแวดลอ้มการทาํงานก็เป็นส่วนหน่ึง
ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพการทาํงาน  ดงัท่ี มยรีุ สารีบุตร (2532 : 1 อา้งถึงในกมลวรรณ  อยูข่วญั, 
2547 : 2)  ไดก้ล่าวไวว้่า ครูท่ีปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพจิต 
เช่น ขาดความปลอดภัย ขาดความสะดวกสบาย การติดต่อส่ือสารไม่สะดวกย่อมส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง  ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่พึงปรารถนา 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแตกต่างออกไป โดยผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิต 
การทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วา่ในปัจจุบนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่น
ระดบัใด และเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ขา้ราชการครู  หรือผูท่ี้ปฏิบติัการสอนในโรงเรียน  หรือสถานศึกษาของรัฐบาล  สังกดัสาํนกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1  และ  เขต 2   ในปีการศึกษา 2551   

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีนอกจากจะทาํใหผู้ท่ี้ศึกษาไดท้ราบถึงระดบั  คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของข้าราชการครู จังหวดัพระนครศรีอยุธยาแล้ว หากกรมสามัญศึกษา หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งผูบ้ริหารและผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ไดท้ราบถึงความคิดเห็น 
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ของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการปฏิบติังาน หรือทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครู ในด้านต่าง ๆ แลว้   จะได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา จัดหลกัสูตร การ
ฝึกอบรม วางแผน ส่งเสริม สนบัสนุน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูให้ดีข้ึน  
ซ่ึงจะทาํให้ครูมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ทาํให้การทาํงานของครูมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน อนัจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน   และความเจริญกา้วหน้าและมัน่คงของ
ประเทศชาติต่อไป 

 

คาํสําคญั 
คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกนั

ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงานหรือไม่อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู  จงัหวดัพระนครศรี 

อยธุยา  จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน  และประสบการณ์การทาํงาน   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่    ขา้ราชการครู 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ซ่ึงปฏิบติัการสอนในปีการศึกษา  2551 รวมทั้งส้ิน 5,071  คน(ศูนยป์ฏิบติัการ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)  จากโรงเรียน  จาํนวน  401 โรงเรียน  แบ่งออกเป็น   
ขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต และ เขต 2   

2.  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
         กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู จงัหวดัพระนคร
ศรี อยุธยา ซ่ึงปฏิบติัการสอน ในปีการศึกษา 2551 รวมทั้งส้ิน 371 คน  ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรการ
คาํนวณหาขนาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (อ างถึงในประคอง กรรณสูต, 
2538 : 10-11)  =     371   คน   
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    3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเองแบ่งออกเป็น    2   ตอน   คือ ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั  ขอ้มูลทัว่ไปของ
โรงเรียน  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัการสอนอยู ่ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)   

เก่ียวกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา     ขนาดของโรงเรียน    และประสบการณ์การทาํงาน   ตอนท่ี 
2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน   ซ่ึงแบ่งออกเป็น  8  ดา้น  คือ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม   
(2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั   
(3) การพฒันาความสามารถของบุคคล   
(4) ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน      
(5) บูรณาการทางสงัคม   
(6) ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน   
(7) ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน   
(8) การปฏิบติังานในสงัคม   

                   4.   การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
     การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ดาํเนินการโดย 

          ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากบณัฑิตวิทยาลยั  ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ           
เขต 2   และผูอ้าํนวยการโรงเรียน ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง   จาํนวน  371  ฉบบั    แลว้
ประสานงาน    ขอรับแบบสอบถามคืน หลงัจากส่งแบบสอบถามไปแลว้ 1 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยั
เดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  ปรากฏว่า  ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา  จาํนวนทั้งส้ิน   
371  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 

   5.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมสาํเร็จรูป   SPSS  for Window เพื่อหาค่าทางสถิติ  และใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์  ดงัน้ี    

       5.1 ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

       5.2  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน  ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  2  กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (t-test)  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
Samples)       

5.3  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน  ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  3  กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  เม่ือพบความแตกต่าง ไดท้ดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่   ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe’s Test) 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

111 

ผลการวจัิย  
1. ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 8 ดา้น คือ 

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย การพฒันา
ความสามารถของบุคคล  ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน  บูรณาการทางสังคม ระเบียบขอ้บงัคบัใน
การปฏิบติังาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน  และการปฏิบติังานในสังคม  ทั้งโดยรวม
และรายดา้นทุกดา้น  อยูใ่นระดบัสูง  

2. เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน  และประสบการณ์การทาํงาน ดงัน้ี 
  2.1 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  มี
ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงกวา่ขา้ราชการครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรี 
อยธุยา  เขต 1  
   2.2 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   ท่ี
ระดบั .05  ยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
   2.3 ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนก
ตามประสบการณ์การทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ยกเวน้ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  สาระสาํคญัอภิปรายไดด้งัน้ี 

   1.จากการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรี- อยธุยา 
8 ดา้น โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
เป็นลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั อยูใ่นระดบัสูง   รองลงมา ไดแ้ก่ 
บูรณาการทางสงัคม  อยูใ่นระดบัสูง   และลาํดบัสุดทา้ย  ไดแ้ก่  ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงทั้งน้ี ผลการศึกษาโดยรวมท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัสูงนั้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กมลวรรณ  อยูข่วญั (2547 : ก-ข) ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของครู 
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โรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี   และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ คุณาวฒิุ  เดชเสถียร (2549 : ข) ท่ีพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการ
ครู ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรี- อยุธยา เขต 1  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณา ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เป็นรายดา้น  8  ดา้น  พบวา่ 

(1) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะค่าตอบแทนท่ีขา้ราชการครูส่วนใหญ่ไดรั้บนั้น เพียงพอสําหรับใชจ่้ายในการดาํรงชีพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ถวิล  มาสาซ้าย  (2547 : ข)  ท่ีพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัดี  และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญเจือ  วงษเ์กษม (2530 : 20 – 30 อา้งถึงใน กมลวรรณ   อยูข่วญั, 2547 : 
92) ท่ีกล่าวว่า ความเป็นธรรมในการทาํงานนั้น เป็นส่ิงสําคญัต่อคุณภาพชีวิต เน่ืองจากบุคคลท่ีมี
คุณภาพชีวิตการทาํงาน จะตอ้งไดรั้บรางวลัตอบแทนจากการทาํงานอยา่งเหมาะสม  

(2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะขา้ราชการครู    ส่วนใหญ่มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุณาวุฒิ เดชเสถียร (2549 : 114) ท่ีพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก     

(3) ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล  โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่ไดรั้บโอกาสให้ปฏิบติังานตามสาขาวิชาท่ีไดรั้บการศึกษาอบรมมา  และไดรั้บ
โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ ซ่ึงทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แพรทซ์เนอร์ และรัสเซล 
(Pratzner & Russell, 1984) ท่ีกล่าวว่า การจะทาํงานใหไ้ดป้ระสิทธิผลสูง  คนงาน และผูจ้ดัการไม่เพียง
แค่ตอ้งการทกัษะพื้นฐานท่ีดี  และความชาํนาญงานทางเทคนิค   

(4) ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่ มีความภาคภูมิใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  คุณาวุฒิ  
เดชเสถียร (2549 : 115)  ท่ีพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู ในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    

          (5)  ดา้นบูรณาการทางสงัคม โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครู
ส่วนใหญ่มีความ เป็นมิตรต่อกนัและต่างกมี็ส่วนร่วมและรับผดิชอบในความกา้วหนา้ของโรงเรียน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สโตคส์  (Stokes, 1978)  ท่ีกล่าววา่ จากการท่ีเศรษฐกิจมีการ 
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เติบโตอย่างชา้ ๆ และราคาของพลงังานและทรัพยากรท่ีสูงข้ึน การแกปั้ญหาในเร่ือง
เหล่าน้ี อาจจะทาํไดโ้ดยการรวมตวักนัของคนงาน ในการจดัการและแสดงความเป็นเจา้ของร่วมกนั  

(6)  ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่  มีการประชุมกาํหนดแนวทางและระเบียบปฏิบติัท่ีเหมาะสมเป็นประจาํ 
ประกอบกบัขา้ราชการครู  ส่วนใหญ่ มีความอิสระในการแสดงความคิดเห็น  ซ้ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  คุณาวุฒิ  เดชเสถียร (2549 : 116)  ท่ีพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ขา้ราชการครู ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดา้น
ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(7) ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน โดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะขา้ราชการครู  ส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวในการปฏิบติังาน และมีความสุข
กบัการปฏิบติังานในโรงเรียน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุณาวุฒิ   เดชเสถียร(2549 : 116) ท่ี
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  

(8) ดา้นการปฏิบติังานในสังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเพราะขา้ราชการครู
ส่วนใหญ่มีการติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  คุณาวุฒิ เดชเสถียร 
(2549 : 117)  ดา้นการปฏิบติังานในสังคม  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณา พบว่าระดบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู ในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  
  
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัคุณภาพชีวติการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
คร้ังน้ี  มีขอ้เสนอแนะต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามสาํคญั
ต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการครู หรือผูท่ี้ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนเพิม่ข้ึน โดยในดา้น
ท่ีครูมีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีสูงอยูแ่ลว้ ควรคงสภาพไว ้  ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า หรือ
ปานกลาง ควรหาทางปรับปรุงแกไ้ขใหสู้งข้ึน  

   2. ผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควรมีการกาํหนด
หลกัสูตร การฝึก อบรมดา้นการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน โดยจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรเปิดโอกาสใหค้รูไดไ้ปศึกษา ดูงาน หรือเขา้รับ                 
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สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ควรเปิดโอกาสใหค้รูไดไ้ปศึกษา ดูงาน หรือเขา้
รับ การอบรม สัมมนา และมีการสนบัสนุนทุนในการศึกษาต่อแก่ครู ทั้งน้ีเพื่อท่ีครูจะไดน้าํความรู้
กลบัมาพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาวิจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูในจงัหวดัอ่ืน  หรือในสงักดัอ่ืน เพื่อ

จะไดท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 
1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีคาดว่าน่าจะมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน  

เช่น  ความเครียด  ค่านิยม  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   เป็นตน้ 
2.  ควรศึกษาวิจยัหาแนวทางในการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การพฒันาหรือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครู  โดยเฉพาะในดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมควร
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยคาํนึงถึงความเท่าเทียมของเงินเดือนและ
สวสัดิการต่างๆ ท่ีขา้ราชการครูไดรั้บเม่ือเทียบเคียงกบัอาชีพราชการอ่ืนๆ และควรมีความเป็นธรรม ใน
การพิจารณาความดีความชอบประจาํปี  รวมทั้งในการเล่ือนขั้น  เงินเดือน  ตาํแหน่ง  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อ
จะไดท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนสามารถท่ีจะนาํผลการวิจยัมาอธิบายได้
อยา่งกวา้งขวาง  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นประโยชน์ ในการจดัการช่วยเหลือ หรือพฒันา   คุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของขา้ราชการครูต่อไป 
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