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                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ   1) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้คุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับขอมูลเชิง

ประจักษ  2)  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู   สังกัดสํานักงานคณะ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    และ 3) เปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในโรงเรียนที่อยูภูมิภาคตางกัน  กลุมตัวอยางในการวิจัย คือครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน    จํานวน 982 คน    เปนครูที่สอนระดับประถมศึกษา   จํานวน 481 คน  เปนครูที่สอนระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 501 คน   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ   

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติภาคบรรยาย  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน  การวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันอันดับที่สอง  และการวิเคราะหความแปรปรวน  (ANOVA)   

  

              ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้   

             1.ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบงชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  โมเดลมีสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา = 224.998, p= 0.258, GFI =  0.984, AGFI= 0.969   มีน้ําหนัก

องคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 7 ตัว มีคาเปนบวก ต้ังแต 0.600-0.908        โดยตัวบงชี้ดานการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครูมีน้ําหนักองคประกอบสูงสุด  รองลงมาคือ   ดานสภาวะทางจิตใจ   ดานส่ือและเทคโนโลยี  ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานสภาวะทางสังคม ดานสภาวะสุขภาพ  และดานสภาวะทางเศรษฐกิจ  

โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมในโมเดลไดรอยละ 82.4 , 82, 75.5, 72.2, 69.1, 46.7, 36 ตามลําดับ 

2χ

             2. คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษา   อยูในระดับปานกลาง   และไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

            3. คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูในแตละภาคอยูในระดับปานกลาง    โดย

ภาคใตและภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตสูงกวาภาคตะวันตก   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
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          The purposes of this research study were 1) to develop and to investigate the correspondence of  

a indicator model of qualities of life on the Sufficiency Economy Philosophy of teachers under the Office of 

the Basic Education Commission, 2) to compare between those primary and secondary teachers’ qualities of 

life on the sufficiency economy philosophy, and 3) to compare quality of life on the  Sufficiency Economy 

Philosophy for the teachers under the Office of the Basic Education Commission among the dissimilar 

regions. The participants of this study were 982 teachers. Those also consisted of 481 primary teachers and 

501 secondary teachers. The research instruments were questionnaires and interviews of the specialists. 

The collected data were analyzed through descriptive statistics, Pearson Correlation Analysis, Second Order 

Confirmatory analysis, and ANOVA analysis. 

 The research findings were: 
1. The outcome through Second Order Confirmatory Analysis of an indicator model for quality of life 

on the Sufficiency Economy Philosophy of the teachers under the Office of the Basic Education Commission 

were shown that there was a congruency to the empirical data   ( 2χ = 224.998 p= 0.258, GFI= 0.984, 

AGFI= 0.969) There were among 0.600 – 0.908 positive values of 7 weight element indicators. The 

professional practicality indicators had weight element values the highest, followed indicators of  mind, 

media and technology, natural resources and environment, sociality, health, and economy. The deviation of 

the model could be explained as these percentage values: 82.4 %, 82%, 75.5,72.2%, 69.1%, 46.7%, 36%     

2. The finding was demonstrated that both primary and secondary teachers’ qualities of life on the 

Sufficiency Economy Philosophy were in the intermediate level. There was not any differentiation at the 

significant level of 0.05.  

3. Through dividing to each region of the Kingdom, the result was illustrated that teachers in all 

regions had the qualities of life on the Sufficiency Economy Philosophy in the intermediate level. The means 

of qualities of life for the teachers in southern and northern regions were higher than the mean of qualities of 

life for  western at the significant level of 0.05.  
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