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55252364 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  คุณภาพชีวิต/ประสิทธิผล 

  อํานวยพร  สอิ้งทอง : คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา  และ  อ.ดร.        
สายสุดา  เตียเจริญ.   237 หนา. 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 และ 3) คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใช คือ  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2   จํานวน 103 โรง   ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
ครูผูสอน  และ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ตัวแทนผูปกครอง)  รวมท้ังส้ิน 309 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ตามแนวคิดขององคการยูเนสโก และประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ตามแนวคิดของลูเนนเบิรกและออสเตน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถ่ี  คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 4 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย คือ  
คุณภาพชีวิตดานสังคม  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย   คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม และ  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  สวน
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต อยูในระดับมาก 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  ทั้ง
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย  คือ   พันธกิจของสถานศึกษามีความ
ชัดเจน  ทุมเทเวลาในการทํางาน การมีภาวะผูนําทางวิชาการ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง บรรยากาศของความ
คาดหวังท่ีสูง สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัยและการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  

  3. คุณภาพชีวิตของผูบริหารทุกดาน     สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยคุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  และ คุณภาพชีวิต
ดานสิ่งแวดลอม   สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย  คุณภาพชีวิตดานความ
เปนมนุษยและคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 

คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิตและคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต
ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต และ คุณภาพชีวิตดานสังคมสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดานบรรยากาศของความคาดหวังท่ี
สูง คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิตและคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดานทุมเทเวลา
ในการทํางาน และ ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิตและ
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง   
 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                                       
ลายมือชื่อนักศึกษา................................................................................                                           ปการศึกษา 2556 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1.............................................................  2. ..... ........................................................... 
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55252364 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD :  QUALITY OF LIFE/ THE SCHOOL EFFECTIVENESS 

 AMNUAYPORN  SAINGTHONG : THE SCHOOL ADMINISTRATOR’S QUALITY OF LIFE AFFECTING        

THE SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER  SUPHANBURI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2. THESIS 

ADVISORS : NUCHNARA  RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D., AND  SAISUDA TIACHAROEN ,Ph.D.  237 pp. 

  

 The purposes of this research were to identify 1) the school administrator’s quality of life under Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2, 2) the school effectiveness under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 

2 and 3) the school administrator’s quality of life affecting the school effectiveness under Suphanburi Primary Educational Service 

Area Office 2. The samples were 103 schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. The respondents of 

each school were an administrator / an assistant, a teacher and a representative of parent, 309 respondents in total. The research 

instrument was a questionnaire about the school administrator’s quality of life based on UNESCO framework and the school  
effectiveness based on Lunenburg and Ornstien viewpoint. The statistics applied in data analysis were frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 The findings revealed as follows : 

 1. The school administrator’s quality of life under Suphanburi  Primary Educational  Service  Area Office 2 as a 

whole aspect was  at  a  highest level.  There were 4 highest level which were ranking with arithmetic mean from high to low were; 

the social elements of quality of life, humanistic elements of quality of life, environment elements of quality of life, economic 

elements of quality of life  and  biological elements of quality of  life.  

 2.The school effectiveness under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2 as a whole and each 

aspect were at a high level. As ranking with arithmetic mean from high to low was; a clear school mission, high time on task, 

instructional leadership, positive home-school relations, a climate of high expectations, a safe and orderly environment 

and frequent monitoring of student progress.   

 3. All aspects of the school administrator’s quality of life were affecting the school effectiveness under Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2. By the findings found that 1) humanistic elements of quality of life, economic 

elements of quality of life, and environment elements of quality of life affecting the school effectiveness in the aspect of safe and 

orderly environment 2) humanistic elements of quality of life and economic elements of quality of life affecting the school 
effectiveness in the aspect of clear school mission 3) humanistic elements of quality of life, biological elements of quality of 

life and economic elements of quality of life affecting the school effectiveness in the aspect of instructional leadership         4) 
humanistic elements of quality of life, economic elements of quality of life, biological elements of quality of life and social 

elements of quality of life affecting the school effectiveness in the aspect of climate of high expectations 5) biological elements 

of quality of life and economic elements of quality of life affecting the school  effectiveness  in the aspect of high time on task 

and frequent monitoring of student progress 6) biological elements of quality of  life and environment elements  of  quality 

of  life affecting the school effectiveness in the aspect of positive home-school relations. 

  

Department  of  Educational  Administration                                            Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature .......................................................                                                       Academic Year 2013 

Thesis Advisors' signature 1. ...............................................................  2. .............................................................  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธเร่ือง  “คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2”  สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะ
ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก   อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา  อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธหลัก   อาจารย ดร.สายสุดา   เตียเจริญ   อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธรวม           ผูชวย
ศาสตราจารยวาท่ีพันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร   ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ 
อาจารย ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา  ชวยเหลือและตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ ของวิทยานิพนธจนสมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว     ณ 
โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดานการบริหารการศึกษาใหอยางดียิ่ง 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ประคอง  รัศมีแกว   ดร.ธีระพร  อายุวัฒน   นายประสงค  พวงวรินทร
นางสุมาลี  สุธีกุล  และ นายพิสูจน  ใจเท่ียงกุล  ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิจัย   พรอมทั้งแนะนําและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอผูวิจัย  และขอขอบพระคุณ
ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา    คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน(ตัวแทนผูปกครอง) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  รวมท้ังอํานวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณกําลังใจจากสามี บุตร  และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาโท  
รุน32/1  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ใหกําลังใจ  คําปรึกษาและความชวยเหลือเสมอมาทําให
งานวิจัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค         
            คุณความดีและคุณประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยเลมน้ี  ผูวิจัยขอมอบแดบิดา  มารดา  ครู  
อาจารยและผูมีพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความรู  อบรมสั่งสอน จนทําใหวิทยานิพนธเลมน้ีเสร็จ
สมบูรณดวยดี 
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