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คุณภาพชีวิตการท างานของครู ในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
Quality of working life of teachers in Phanom District, Surat Thani 

Primary Educational Service Area Office 2 
 

อรอุมา ชุ่มเอียด (ทลิกรรณ)์1 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  2) เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานและ
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2 จ านวน 127 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่น  .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่  ความถี่ (f) และร้อยละ (%)เฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า (t-test)  ค่าการ
ทดสอบค่า (F- test) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 

2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
2. ครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ที่มีระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ โดยรวมและรายด้าน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต, การท างานของครู 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to study The quality of working life of teachers in Phanom 
District 2 Surat Thani Educational Service Area Office 2 2) Comparison of the quality of working life of 
teachers in Phanom District Source Surat Thani Primary Educational Service Area Office 2 Classified by 
Education Level And work experience and salary rates received. The sample was 127 teachers in Phanom 
District. The office of Surat Thani Educational Service Area Office 2.  The sample size by using the of Krejcie 
and Morgan and using a simple random method. The instrument used in the study was a 5 rating scale 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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questionnaire with confidence level .87. The statistics used for data analysis were frequency and 
percentage, mean and standard deviation. t-test, F-test 
 The results of the research found that 
 1. Quality of working life of teachers in Phanom District Surat Thani Primary Educational Service 
Area Office 2, in general, it was at a high level 
 2. Teachers in Phanom District Source Surat Thani Primary Educational Service Area Office 2 with 
educational levels Work experience and the salary rate received Overall and each side There was no 
difference in the quality of working life. 
Keywords: Quality of life, Teacher work 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันคนหรือมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์การแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555 – 2559 มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนโดยก าหนดว่าคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย                    
ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2554 : 22) 
หากขาดคนองค์การก็ไม่สามารถที่จะท างานภายใต้ระบบได้ดังนั้นงานจะมีคุณภาพได้ จะต้องเกิดจากความสร้างสรรค์ของ
คนท างานที่มีคุณภาพทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจแห่งความส าเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับใดทุกๆ
คนเปรียบเสมือนฟันเฟืองของจักรกลที่ช่วยขับเคลื่อนองค์การก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จแต่จะท าอย่างไรให้ทุกคน
ในองค์การอุทิศแรงใจในการท างานพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคและร่วมยินดีกับองค์การได้นานที่สุดมนุษย์ทุกคนท างานต่างก็หวัง
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่คุ้มค่าและเป็นธรรมเพื่อน าไปสร้างความมั่นคงของชีวิต การยอมรับในสังคมและสร้างสุขภาพที่
ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และหากเลือกได้ทุกคนคงต้องมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีควบคู่กันไปด้วยในแต่ละวันเราต้อง
ใช้ชีวิตอยู่กบัการท างานมากกว่าหนึ่งในสามของเวลาทั้งหมด  องค์การจึงเหมาะสมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณภาพ
ชีวิตของคนท างานให้เกิดขึ้น 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) หมายถึงความรู้สึกพึงพอใจที่แตกต่างกันไปตามมิติของการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลเพราะต่างมีภูมิฐาน ภูมิหลังลักษณะอื่นๆที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว บางคนสนใจเนื้อหาของงาน บางคน
สนใจสภาพแวดล้อมและค่าตอบแทน บางคนเน้นความก้าวหน้าในอนาคตและลักษณะอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปมากมาย 
(กิติยา โนยะราช, 2555 : 29)คุณภาพชีวิตในการท างานของครูซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
มองเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยสร้างองค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างาน
เช่นการสร้างบรรยากาศที่ดีและปลอดภัยในการท างาน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์การทั้งการพัฒนา
ทักษะอาชีพและกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ร่วมงานทุกระดับซึ่งเมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีดีขึ้นย่อมมีขวัญและก าลังใจ มุ่งมั่นในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์การเพิ่มขึ้นลด
ปัญหาการลาออกของบุคลากรและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขององค์การลงการมีค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมีความสุข
ในชีวิตการท างานก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตดีท าให้มีความผูกพันต่อองค์การมีความมุ่งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนให้
องค์การก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จด้วยกันซึ่งองค์ประกอบของตัวก าหนดคุณภาพชีวิตการท างานจากทฤษฏีของ
ฮิวส์และคัมมิ่งส์ (Huse and Cummings, 1985 : 199 – 200)ประกอบด้วย 8 ด้านคือค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคลความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
การบูรณาการทางสังคมระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และการปฏิบัติงานใน
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สังคมดังนั้นองค์การจึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในหน่วยงานให้เพิ่มขึ้น จะน าไปสู่การท างานที่
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเพื่อท าให้องค์การมีประสิทธิผลซึ่งดัชนีตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องช้ีวัดประสิทธิผลของ
องค์การได้แก่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลคุณภาพชีวิตในการท างานจะส่งผลต่อองค์การ  3 ประการคือ
ประการแรกช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การประการที่สองช่วยเพิ่มพูนขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานจนเป็นแรงจูงใจให้เขา
อยู่ในองค์การต่อไปและประการที่สามคุณภาพชีวิตในการท างานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยฮิวส์
และคัมมิ่ง (Huse and Commings, 1985 : 198-199)  

จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
พบว่ามีการกล่าวถึงคุณภาพชีวิตของครูในอ าเภอพนมที่เป็นปัญหาหลายๆด้านเช่นครูบางคนเป็นหนี้จากบัตรเครดิตหรือ
เป็นหนี้เงินนอกระบบครูบางคนไม่มีก าลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวหรือครอบครัวครูบางส่วนขาด
แรงจูงใจในการสอนนักเรียนและครูบางส่วนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ไม่ดีจากสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้น
ซึ่งสภาพของปัญหาดังกล่าวนี้คณะผู้บริหารจะได้วางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูในแต่ละด้านต่อไปอีก
ประการหนึ่งบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและครอบครัวมีความสุขในชีวิตย่อมท่ีจะมีส่วนท าให้การท างานดีไปด้วย
ฉะนั้นสถานศึกษาจึงควรมีการบริหารจัดการที่เน้นถึงคุณภาพชีวิตการท างาน 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อจะได้ทราบว่าครูเหล่านี้มีความรู้สึกในความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตเป็น
อย่างไร ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในอ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจะได้น าผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูและแก้ไขในแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของผู้บริหารระดับสูงที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านบุคลากรและด้านต่าง ๆ  การหา
แนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาครู เพื่อตอบสนองความต้องการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2  จ านวน 190 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2  จ านวน 127 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morganได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  แบ่งออกเป็น 
2  ตอน คือตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
และประสบการณ์ในการท างาน  มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  (Check List) และตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating- Scales) ตามแนวคิดของ Likertการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาน า
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ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าต่างๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน า
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แยกแบบสอบถามตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและน ามาลงรหัส เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
อ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยหา
ค่าเฉลี่ย(Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สรุปการวิจัย ดังนี ้

1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามล าดับ  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการการปฏิบัติงานในสังคม 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมพบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ได้รับเงินเดือนเพียงพอกับรายจ่ายในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาได้แก่ มีความพึงพอใจในอัตรา
เงินเดือนที่ได้รับจากบัญชีเงินเดือนครูที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ตามล าดับ ส่วนได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ร่วมอาชีพที่คล้ายคลึงกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

3. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยพบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า สภาพแวดล้อมโรงเรียนของท่านปราศจากเสียงรบกวนและสภาพแวดล้อมโรงเรียนของท่าน
ปราศจากกลิ่นรบกวน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่โรงเรียนของท่านมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดีตามล าดับ 
ส่วนมีห้องท างานที่สะอาดและปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

4. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลพบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามล าดับ ส่วนได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทุกภาคเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

5. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานของท่านช่วยส่งเสริมให้ท่านได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่งานท่ี
ปฏิบัติท าให้ท่านเกิดความมั่นใจในอาชีพ ตามล าดับ ส่วนมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

6. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะท างานในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ผู้ร่วมงานยอมรับ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของท่าน ตามล าดับ ส่วน เพื่อนร่วมงานมักจะขอความคิดเห็นจากท่านในงานที่ท่านมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
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8. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า องค์กรของท่านมีหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ในการ
ประชุมทุกครั้งท่านพูดและแสดงออกได้เต็มที่โดยท่ามิได้เกรงกลัว ต่ออิทธิพลใด ตามล าดับ และ รู้จักหน้าที่ที่ท่านต้อง
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

9. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า รู้สึกว่างานท่ีท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตัวของท่านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติ
หน้าที่ของท่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ตามล าดับ ส่วน มีความเช่ือมั่นว่าศิษย์ของท่านจะต้อง
เป็นคนดีมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ท่านก าหนดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

10. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ด้านการปฏิบัติงานในสังคมพบว่าโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ชุมชนได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านรับผิดชอบมีความ
เหมาะสมกับตัวของท่าน ตามล าดับ ส่วน องค์กรของท่านรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 

11. ผลการเปรียบเทียบระดับ คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.00 และ จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ซึ่งระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ระดับ
ปริญญาตรี เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าสถิติ t-test  พบว่า ไม่แตกต่างกัน  อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า 
t-test = 0.73, Sig.= .46  ซึ่งมากกว่า .05)  จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

12. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ค่า F-test =0.94, Sig.= .42 ซึ่งมากกว่า .05) จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

13. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตาม อัตราเงินเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า 
F-test =2.45, Sig.= .09  ซึ่งมากกว่า .05)  จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ และอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา ดังต่อไปนี ้

1.คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ท้ังนี้เนื่องมาจาก ครูในอ าเภอพนมได้รับงบประมาณจากรัฐบาลและจากรายได้ของหน่วยงาน
ท้องถิ่นของอ าเภอพนมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณทิพย์ ค าบรรจง (2553: 90) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนสาย
ปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรทัย  ใจทหาร (2552: 78) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชครู โรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอโคกสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ ตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์ (2552: 90)ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับวิจัยของ นิพนธ์ เลาหภารากร(2550: 78)พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปางปะกง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาพรวมมีคุณภาพชีวิตสูงทุกด้านโดยเรียงล าดับดังนี้  ด้านระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม  ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมด้านความสามารถของบุคคล ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน และด้านการการปฏิบัติงานในสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1.1 ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ตามกลไกของตลาด โดยเฉพาะราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีราคาสูงขึ้นและ
ความจ าเป็นในการใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้และสอดคล้อง
กับตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์(2552: 90)ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูง ทั้งนี้  เนื่องจาก ครูใน
อ าเภอพนม ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล บ ารุงรักษา สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนได้รับงบประมาณในการบ ารุงดูแลรักษาอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรทัย ใจทหาร(2552 :78)พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอโคกสูง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิชา ภัสสิรากุล(2551 :90)พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูช านาญการสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ นิพนธ์  เลาหภารากร(2550: 78)พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอปางปะกง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนื่องมาจาก ครูในอ าเภอ
พนม ได้น าเอาความเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเข้ามาใช้ในโรงเรียนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานบริหารและงานการจัดการ
เรียนการสอนตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความคิด
ริเริ่มที่ทันสมัยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ สอดคล้องกับกรรณทิพย์ ค าบรรจง(2553 : 90)พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนื่องมาจากครูในอ าเภอ
พนม  เป็นข้าราชการ มีสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลดี สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ทันที ท่ีมีใบเสร็จมาเบิก
หรือสามารถรักษาพยาบาลได้โดยการเบิกจ่ายตรงที่ไม่ต้องเสียเงิน อีกทั้งเป็นอาชีพท่ีมั่นคง เงินเดือนเพิ่มขึ้นตลอด มีเงิน
วิทยฐานะประจ าต าแหน่ง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับ จรรยา นิพิฐพงษ์(2550: 67)พบว่า
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คุณภาพชีวิตการท างานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับ
มาก 

1.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนื่องมาจากครูในอ าเภอพนม       มี
ความสมัครสามัคคี ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะใน
การท างานเป็นทีมจนได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ดังสอดคล้องกับจรรยา นิพิฐพงษ์(2550: 
67) พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการบูรณาการทางสังคมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับกรรณทิพย์ ค าบรรจง(2553 : 90)พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนสายปัญญาใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ด้านการบูรณาการทางสังคม อยู่ในระดับ
มาก 

1.6 ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูงยกเว้นองค์กรมีหลักปฏิบัติหรือ
แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี อยู่ในระดับสูงที่สุดทั้งนี้เนื่องมาจากครูในอ าเภอพนม มีประสบการณ์ในการท างาน
สูง มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีระบบการปฏิบัติราชการที่เป็น
ขั้นตอนชัดเจน ส่งผลให้ครูในอ าเภอพนม มีคุณภาพชีวิตด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง สอดคล้อง
กับแก้วใจ  พรมสันเทียะ(2555 : 68)พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูในสังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

1.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากครูในอ าเภอ
พนม มีเวลาเพียงพอต่อการท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ เช่น การท่องเที่ยว การท างานอดิเรกที่สนใจ เล่นกีฬา หรือปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เช่นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมการสอนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งได้ใช้เวลากับ
ครอบครัวอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับปณิชา ภัสสิรากุล(2551 :90)พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูช านาญ
การสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

1.8 ด้านการปฏิบัติงานในสังคมโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนื่องจากครูในอ าเภอพนมได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก ดังนั้นจึงได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ส าคัญของชุมชนอยู่เสมอ เช่นเป็นกรรมการในการด าเนินโครงการต่างๆที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแก้วใจ  
พรมสันเทียะ(2555 : 68)พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูในสังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ด้านการปฏิบัติงานในสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 2 จ าแนกตาม ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน และอัตราเงินเดือนผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็น
ที่ส าคัญ และอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ดังต่อไปนี ้

2.1 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ทั้งนี้
เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอพนม ยึดนโยบายด้าน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคล 
โดยส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อให้ครูมีความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพไม่ว่าครูนั้นจะมี
ระดับการศึกษาใดก็จะได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับอัจฉริยา มาสูงเนิน 
(2552: 87)ได้ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครูในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรีพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของครูในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจ าแนกตามวุฒิ
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การศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ กิตติยา โนยะราช (2555 : 85) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีจ าแนกตาม วุฒิการศึกษาสูงสุด ไม่
แตกต่างกัน 

2.2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ข่าวสาร แหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้าไปอย่างรวดเร็วท าให้ครูมีโอกาส
ที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายขององค์ความรู้ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดายพร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้าร่วมประชุม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานประกอบกับครูที่มีประสบการณ์น้อยมีความกระตือรือร้นในการท างานและหาความรู้อยู่เสมอสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติยา โนยะราช (2555 : 85) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวดัชลบุรี พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีจ าแนกตาม ประสบการณ์การท างานไม่แตกต่างกัน 

2.2 จ าแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ทั้งนี้
เนื่องมาจากครูมีเงินเดือนที่สูงขึ้นเนื่องจากได้รับการยกระดับเป็นวิชาชีพช้ันสูงท าให้ครูที่อายุยังน้อยมีเงินเดือนที่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต มีการปรับเพิ่มขึ้นเงินเดือนของครูเป็นประจ าจึงส่งผลให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา โนยะราช (2555 : 85) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครู
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีจ าแนกตาม รายได้ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมให้ครูได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมอาชีพที่คล้ายคลึงกัน 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดให้มีห้องท างานที่สะอาดและปลอดภัย 
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลท่าน ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ครูได้พัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทุกภาคเรียน 
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูแสดงความคิดเห็นในงานที่รับผิดชอบหรือมี

ส่วนร่วม 
6. ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูรู้จักหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติ 
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ควรมีความเช่ือมั่นว่าศิษย์ของจะต้องเป็นคนดีมีคุณภาพตาม

เป้าหมายที่ท่านก าหนด 
8. ด้านการปฏิบัติงานในสังคม ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของ

ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อน าผลการวิจัยไปหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภออ าเภอ
พนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2 กับเขตพื้นที่อื่น เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในอ าเภอพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
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