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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   
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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. 
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  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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สารบัญ 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย                                                                                      ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ      จ 

กิตติกรรมประกาศ     ฉ 
สารบัญตาราง      ญ 
บทที่   
1  บทนํา      1 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา                                2 

   ปญหาของการวิจัย      6 

    วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                  12 

    ขอคําถามของการวิจัย      13 

    สมมติฐานของการวิจัย 13 

    ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย  13

    ขอบเขตของการวิจัย  19 

   นิยามศัพทเฉพาะ        21 

2  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ          22 

          คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา                                                                       22 

   ความหมายของคุณภาพชีวิต  25 

    องคประกอบของคุณภาพชีวิต     32 

    หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต  37 

     แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตขององคการสหประชาชาติ 37 

     แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต 

         กระทรวงสาธารณสุข  38 

     แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 

         สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 39 

     แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของฮุสและคัมมิ่ง  41 

     ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  43 

   ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก  44                  
                    ทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอรเฟอร     45 
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บทที่             หนา   
            การประเมินคุณภาพชีวิต    47 

     ผูบริหารสถานศึกษา    50

      ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา    50 

     บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา    51 

   ประสิทธิผลของสถานศึกษา    53 

    ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา    53 

ความสําคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา    57

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา    61 

     หลักการบริหารองคการของลูเธอร กูลิค และ ลันแดล เออรวิค    65 

         การบริหารแบบมีสวนรวม    66 

  องคกรแหงการเรียนรู    68 

  โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ    71 

  ทฤษฎีกําหนดเปาหมาย    74 
 การประเมินประสิทธิผลขององคการ    76 

   ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2          97 

   งานวิจัยที่เกี่ยวของ  100 

    งานวิจัยในประเทศ  100 

    งานวิจัยตางประเทศ  116 

   สรุป  120 

3  วิธีดําเนินงานวิจัย  121

    ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย     121

    ระเบียบวิธีวิจัย    122

      แผนแบบการวิจัย  122

      ประชากร  123 

    กลุมตัวอยาง  123

    ผูใหขอมูล  123 

    ตัวแปรที่ศึกษา  124  
      เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  126 
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บทที่              หนา
    การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  127

    การเก็บรวบรวมขอมูล  128 

    การวิเคราะหขอมูล  128 

    สถิติที่ใชในการวิจัย  129 

   สรุป  130 

4  ผลการวิเคราะหขอมูล                                                                                                         131 
 ตอนที่ 1   การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม                            131 

 ตอนที่ 2   การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด 

                     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                     134 

 ตอนที่ 3  การวิเคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต 

                                  พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                                          141    

ตอนที่ 4   การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 

                     สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                   สุพรรณบุรี เขต 2  154 

5 สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 169 

   สรุปผลการวิจัย                                                                                                          169 

   อภิปรายผล  171 

       ขอเสนอแนะจากการวิจัย  193 

       ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 194 

รายการอางอิง                                                                                                                              195 

ภาคผนวก                                                                                                                                 210 

   ภาคผนวก ก  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือ    211

    ภาคผนวก ข  หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ   214

    ภาคผนวก  ค  คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 217

    ภาคผนวก  ง   หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล                       222 

       ภาคผนวก  จ  แบบสอบถาม / เคร่ืองมือวิจัย 226 

ประวัติผูวิจัย                                                                                                                              237                      
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที่     หนา 
   1        ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 และมัธยมศึกษาปที่ 3  

  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    ปการศึกษา  2555        9 

   2          จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุ ปการศึกษา 2553-2554              11 
   3         ปริมาณงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

         ปการศึกษา  2556        99 

   4          จํานวนประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล แยกรายอําเภอ ในสังกัด 

                     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2               123 

   5  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม                                                        132 

   6       คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิต 

                    ของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              สุพรรณบุรีเขต2โดยภาพรวม                                                                         134 

   7  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิต 

                   ของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
         สุพรรณบุรีเขต 2  คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1 )                      135 

   8  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิต 

                      ของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
     สุพรรณบุรีเขต 2  คุณภาพชีวิตดานสังคม ( X2 )                                            136 

   9  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิต  

                     ของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
     สุพรรณบุรีเขต 2  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ(X3 )                                         138 

  10  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิต  
                       ของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
                     สุพรรณบุรีเขต 2คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4 )                               139 

 11          คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิต 

                     ของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
                      สุพรรณบุรีเขต 2 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)                                      140 
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ตารางที่     หนา 
 12   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล 

                     ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                      สุพรรณบุรีเขต 2โดยภาพรวม                                                                         142 

 13   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล  

             ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
             สุพรรณบุรี เขต 2  ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1)           143 

 14   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล  
                      ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
             สุพรรณบุรี เขต 2  ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2)               145 

 15   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล  

                     ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
             สุพรรณบุรี เขต 2   ดานการมีภาวะ ผูนําทางวิชาการ (Y3)                             146 

 16   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล  

                     ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
             สุพรรณบุรี เขต 2  ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4)                       148 

 17  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล 

                     ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
             สุพรรณบุรี เขต 2  ดานทุมเทเวลาในการทํางาน(Y5)                                       150 

 18   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล  

                      ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              สุพรรณบุรี เขต 2  ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยาง 

                       สมํ่าเสมอ (Y6)                                                                                                 151 

 19  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผล  

                     ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                      สุพรรณบุรี เขต 2   ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7)                153 

 20          คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพชีวิตของผูบริหารกับ 

                    คุณภาพชีวิตของผูบริหาร                                                                                155 
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ตารางที่     หนา 
 21 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

                     ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวม (Ytot)                         156 

 22  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

              ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  
   การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานสภาพแวดลอมเปน 

              ระเบียบและปลอดภัย (Y1)                                                                             158 

 23   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

                      ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานพันธกิจของสถานศึกษา 
    มีความชัดเจน (Y2)                                                                                          159 

 24   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

 ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   และรุนแรงในทุกมิติ     ทั้งทางดานสังคม 

 เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ        
การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองโลก เพื่อใหประเทศของตนยืนหยัดอยูในสังคมโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากร จึงเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู
ความสําเร็จและสามารถแขงขันกับนานาชาติได1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11  
(พ.ศ.2555-2559) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง 
การพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมนําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะท่ีดี  
อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได  มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต2  ดังนั้นการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี จึงเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา มีความพึงพอใจ มีความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพดี         
มีอาหารการกิน มีสิ่งของหรือเงินใช ตามความจําเปนอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดียอมมีความสุข 

การปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมาย คือ “คนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” โดยเร่ิมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ตั้งแตป พ.ศ. 2552- 2561  
โดยมุงเนน 3 เร่ืองหลัก คือ  คุณภาพ   โอกาส และการมีสวนรวม3   ดังน้ัน  การศึกษาเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนเพราะการจัดการศึกษาเปนปจจัยหลักในการสรางและพัฒนา
ความรู ความคิด และคุณธรรมของบุคคล สามารถพัฒนาตนเองและรวมพัฒนาสังคมได4    

 

                                           
1ธงทอง จันทรางศุ, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552, พิมพครั้งที่ 3  

(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟค, 2553), ก. 
2
 ฝายวิชาการ บริษัท สกายบุกส จํากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุงเทพฯ:  บริษัท สกายบุกส จํากัด, 2549), 28-47. 
3สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษาท่ัวประเทศ (กรุงเทพฯ: ทองกมล, 2552), 1-2. 
 4วีระยุทธ  ชาตะกาญจน, เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 16. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติในเร่ืองเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ในดานคุณธรรม  สังคมและวัฒนธรรม   การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ การสาธารณสุข จัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  
การจัดสวัสดิการใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองไดสงเสริมบํารุงรักษาและคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีมีความสุขและยั่งยืน5 
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  ซึ่งกําหนดไววา คนไทยมีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมและประชาธิปไตย 
และหลักธรรมมาภิบาล มีการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม      
มีความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก6

ดังนั้น การมีคุณภาพชีวิตท่ีดียอมสงผลใหคนมีคุณภาพ  ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสู
ความสําเร็จขององคกรซึ่งเปนความปรารถนาของมนุษยทุกคน แตเน่ืองจากสภาวะปจจุบันที่กําลัง
เผชิญวิกฤตการณในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม กําลังเพิ่ม
ทวีความรุนแรงอยางตอเน่ือง ทําใหประชากรไมสามารถท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกคนได และสภาพ
สังคมไทยที่มีความออนแอ ขาดความม่ันคง ทําใหประชากรมีชีวิตที่ขาดคุณภาพ  กําลังคนที่ขาด
คุณภาพยอมไมอาจคาดหวังไดเลยวาจะสามารถสรางสรรคสิ่งใดใหมีคุณภาพได7   

 คุณภาพชีวิต (Quality of life) เปนสิ่งที่มีคุณคา มีความสําคัญตอบุคคลและสังคม เปน
สิ่งที่มนุษยสามารถกําหนดการสรางมาตรฐาน เพื่อใหมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดการพัฒนา
ตนเอง บุคคล ครอบครัว และสังคมในดานการศึกษา การมีอาชีพ มีรายได มีคุณธรรมและศีลธรรม 

                                           
 5สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, รายงานการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิต

ของคนไทย ป 2553  (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2553), 1-2. 
6สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สรุปสาระสําคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554), 8. 

7อ่ิมทิพย  อนิศดา, “คุณภาพชีวิตของครูที่สงผลตอการปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554), 3. 
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เมื่อมีความเจริญงอกงาม ปญหาตางๆในสังคมจะไดลดลงหรือหมดไป ไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ 
ปญหาครอบครัว ปญหามลภาวะเปนพิษ และปญหาความยากจน เปนตน ดังตัวอยางในเร่ืองของ
คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวกับดานปญหาหนี้สิน ทําใหสงผลตอคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการทํางานตํ่าลงจึงไดทําบันทึกการตกลงเพื่อการแกไขปญหาหน้ีสินของผูบริหารและ 

ขาราชการ ตามโครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาชีวิตระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน8   
เพื่อพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะเห็นไดวา ปญหาดานคุณภาพชีวิตไมไดมองเพียงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในเร่ืองเศรษฐกิจใหมีรายไดเพียงพอ เพื่อนํามาใชจายใหสะดวกสบายเทานั้น ยังมี
ปญหาเรื่องคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย คุณภาพที่อยูอาศัย ความพึงพอใจในชีวิต หนาที่การงาน  
สิ่งแวดลอม    การมีสวนรวมทางสังคม  ตลอดจนความสัมพันธทางสังคม  ดังนั้น  คุณภาพชีวิตของ
ผูบริหารจึงเปนหัวใจสาํคัญในสถานศึกษา ถาผูบริหารมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรู ความสามารถทั้ง
ดานวิชาการ ดานสังคม ในการบริหารงานน้ันๆ จะสงผลใหชุมชน สังคม สถานศึกษา  ผูปกครอง
และผูเรียนบังเกิดผลในดานท่ีดี แตถาผูบริหารมีคุณภาพชีวิตที่ตํ่า มีปญหา ก็จะสงผลใหสถานศึกษา
มีปญหาดวย ฉะน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึนไป 
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดกับองคกร9    
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา เปนเปาหมายสําคัญที่ทุกสถานศึกษาพึงตระหนักและให
ความสําคัญเพ่ือใหเกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิผลหรือไม  หรือจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่งในการพิจารณา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาน้ันมีตัวชี้วัดที่เก่ียวของ อาทิ สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย 
พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง 
ทุมเทเวลาในการทํางาน มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับผูปกครอง10   โดยสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนัน้ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของผูปกครอง 

                                           
 

8
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา,รายงานการวิจัยฉบับยอการประเมินโครงการบริหารชีวิตแบบพอเพียงและการจัดการการเงิน
อยางมีศิลปะ (กรุงเทพฯ: ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค., 2554), 4-5. 

9วารี สนเจริญ, “ความรักและการรับใชของการศึกษาคาทอลิกในภาคปฏิบัติ,”  ใน 
การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย สิงหาคม 2544-กรกฎาคม 2545  (กรุงเทพฯ: บริษัทจูนพับลิชชิ่ง 
จํากัด, 2545), 91-92. 

 10
 Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration : oncepts 

&Practices, 5th ed. (America:Newgen-Austin,Inc., 2008), 345. 
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ชุมชนและสังคม  จะสงผลใหผูบริหาร ครู บุคลากร ผูปกครองและนักเรียนรวมท้ังชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ  รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของความมีชื่อเสียง ซึ่งจะเกิดผลดีตอคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น แตในสภาพปจจุบันพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษามีแนวโนมลดตํ่าลงใน
เร่ืองปญหาดานบุคลากรของสถานศึกษาในระดับผูบริหารใหความสําคัญกับสถานศึกษาของตนเอง
นอยลง  ใชเวลานอกสถานศึกษามากกวาอยูในสถานศึกษา   ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในงาน
ดานการบริหารและงานวิชาการ  ขาดความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตน พรอมท้ังไมมีภาวะ
ผูนําทางการบริหาร ผูบริหารมีความขัดแยงในสถานศึกษา ไมมีความสามารถในการตัดสินใจและ
ไมมีหลักในการบริหารงาน  ขาดการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนเกี่ยวของ   รวมท้ังขาดความรูความ
เขาใจในเร่ืองของการนิเทศติดตาม11  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดสรุปเกี่ยวกับ
ปญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษา  ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554  ไวดังนี้      การพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาหลัก 5 กลุมสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษาฯ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาหลักคาเฉลี่ยไมเปนที่นาพอใจ และมีแนวโนมลดลงทุกป  
เน่ืองจากโรงเรียนขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และขาดทักษะการเลือกใชเทคโนโลยี และ
นักเรียนสวนหนึ่งอานไมออก เขียนไมได และไมมีนิสัยรักการอาน นักเรียนขาดความรูความเขาใจ
ในดานความสามารถทางวิชาการ ระบบการติดตามขอมูลความกาวหนาของนักเรียนไมเปนไปอยาง
ตอเน่ือง  ผูปกครองและชุมชน ไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีปญหาดานสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา ซึ่งบางแหงขาดการดูแลใสใจในเร่ืองความเปนระเบียบและความปลอดภัย  ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและนักเรียน ขาดวินัย ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  บริเวณ อาคารสถานที่   
ภูมิทัศน  มีบรรยากาศท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรู เปนตน  สวนการทุมเทเวลาในการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนลดนอยลง อาจเน่ืองจากครูมีภาระงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพ่ิมมากข้ึนทําให
บางคร้ัง ขาดการทุมเท เสียสละใหกับสถานศึกษา   อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทาง  

การศึกษา ครู และนักเรียน ในทุกระดับใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาคอนขางนอย12  สวนดาน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาพบวา การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการยังไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางเปนรูปธรรม การพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา การสรางความเขมแข็ง
ตอองคคณะบุคคล ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเปนกลไกนําไปสูการบริหาร

                                           
 11สันติ บุญภิรมย, หลักการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2552), 13-14. 

12สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555), 3-4. 
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จัดการท่ีมีประสิทธิภาพยังพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ืองจึงเปนปจจัย
ที่สะทอนใหเห็นการจัดการศึกษาไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนหนวยงานบริหาร
ราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตนขยายโอกาส  ในเขตพ้ืนที่อําเภอ
สองพ่ีนอง  อําเภออูทอง และอําเภอดอนเจดีย  จํานวน 136 โรง ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็ก  ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาตางๆ และเรงดําเนินการบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมสวัสดิการ การยกระดับการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อดูแลผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  โดย
เนนดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน  5 กลุมสาระหลัก ที่มีผลการประเมินต่ํากวารอยละ50  
ทุกกลุมสาระหลัก ทั้งดานความรู  ความสามารถ  ของนักเรียนเฉลี่ยอยูในข้ันตํ่าท้ั งในดาน
กระบวนการคิด การวิเคราะห และการสังเกตอยางมีเหตุผล การคิดสรางสรรค การแกปญหาความรู
ทางวิชาการ จึงตองเรงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ผลจากการศึกษา
คร้ังนี้จะเปนขอมูลใหผูที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข  สงเสริมและสนับสนุน
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสถานศึกษามีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 13

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2, รายงานการรับรองผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน)(ม.ป.ท., 2552), 40-42. 
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ปญหาของการวิจัย 

 

 จากสภาพปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา  ควรมีการบริหารการจัด
การศึกษาใหไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษา   ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่สมบูรณและ
สงผลตอประสิทธิผลทางการศึกษา เพื่อเปนหลักประกันใหแกผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและ สังคม 
ที่จะไดผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  ดังนั้น  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดตระหนักและเรงแกไข
ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหารของสถานศึกษาซึ่งสรุปไดดังนี้  
 1.ปญหาดานเศรษฐกิจ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด จากการสํารวจ
หนี้สนิของสมาชิกซึ่งมีผูบริหารเปนสมาชิกสวนหน่ึง พบวา มีปญหาหน้ีสินเปนจํานวนมาก จากการ
รายงานกิจการประจําป 2555   ของสหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด14  มีสมาชิกจํานวน 
9,096 คน  มีสมาชิกท่ีไมเปนหน้ี 2,463  คน   คิดเปนรอยละ 27.08  มีสมาชิกที่เปนหน้ี 6,633 คน  

คิดเปนรอยละ 72.92  สมาชิกท่ีมีเงินออมโดยเฉลี่ยตอคน คือ 150,000 บาท สมาชิกที่เปนหน้ีคิดโดย
เฉลี่ยตอคน คือ 800,000 บาท  จะเห็นไดวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด ซึ่งมี
ผูบริหารเปนสมาชิกสวนหน่ึงมีปญหาหน้ีสินจํานวนท่ีสูงข้ึนและมีหนี้สินท่ีสูงกวาเงินออม  ปญหา   
หน้ีสินนี้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผูบริหารกูยืมเงินเพ่ือนําไปใชในปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาในดาน
ตางๆ เชน การจัดทุนการศึกษา จัดรางวัลตางๆ ใหแกนักเรียน จัดทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา การจัดงานเลี้ยงกรณีขาราชการครูยายไปปฏิบัตหินาที่ราชการท่ีสถานศึกษาอื่น เพื่อเปน
การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร การมอบของท่ีระลึกในกรณีพิเศษ เชน วันข้ึนปใหม      
วันเกิด การจัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานและกรรมการท่ีปรึกษาของสถานศึกษา การจายคาพาหนะขนสงนักเรียนไปรวมกิจกรรม
ตางๆ คาใชจายในงานมงคลและอวมงคลของชุมชน หนวยงาน  องคกรที่เกี่ยวของ เปนตน  ทําให
ผูบริหารมีคาใชจายท่ีคอนขางสูงข้ึน เพราะสถานศึกษามีงบประมาณที่ไดรับจากการจัดสรรซึ่งไม
เพียงพอตอการบริหารจัดการสถานศึกษานอกจากน้ีผูบริหารบางรายกูยืมเงินเพ่ือการสรางท่ีอยูอาศัย 
เพื่อการศึกษาของบุตร เพื่อซื้อรถยนตมาใชในการประกอบอาชีพ และเปนคาใชจายในครอบครัว 

                                           
 

14สหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด, การรายงานประจําป 2555 สหกรณออม
ทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ท., 2555), 10-55. 
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เปนตน จึงทําใหผูบริหารซึ่งมีรายไดเพียงเงินเดือนดานเดียว และยังเปนคาตอบแทนท่ีดอยกวา
หนวยงานอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบในระดับเดียวกัน ไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงทําให
มองไปวาเงินเดือนไมพอเล้ียงครอบครัวใหสุขสบายได ผูบริหารบางคนจึงตองการเปล่ียนอาชีพไป
ดํารงชีวิตในสายงานอ่ืนที่มีคาตอบแทนสูงกวา ดังนั้น ปญหาท่ีพบ ก็คือ ผูบริหารมีคุณภาพชีวิตที่ไม
ดีเทาท่ีควรและทําใหมีเวลาเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนลดนอยลง  
 2. ปญหาดานความกาวหนาในวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา   เพื่อการเสริมสราง
ความม่ันคงในวิชาชีพ  เร่ืองระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ เชน เงินเดือน เงินวิทยฐานะ  ซึ่งอัตรา
ของผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการประเมินผลงานทางวิชาการ สรุปจากบัญชีการขอถือจายอัตรา
เงินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จะเห็นไดวา       
มีตําแหนงผูอํานวยการเช่ียวชาญ 5 คน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 109 คน ผูอํานวยการ     
ชํานาญการ  19 คน  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 15 คน รองผูอํานวยการชํานาญการ 7 คน  ซึ่ง
ยังมีผูบริหารสถานศึกษาบางรายยังไมทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น รวมท้ัง  ผูที่
ทําผลงานวิชาการแลวไมผานเกณฑการประเมินอีกหลายราย ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึ งตอง
พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ    ในตําแหนงหนาท่ีที่รับผิดชอบ 
เพื่อขอเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ   แลวยังบังเกิดผลตามมาในเร่ืองคาตอบแทน
ที่เพิ่มขึ้นดวย15 

 3. ปญหาดานการบริหารจัดการในสถานศึกษาซึ่งปญหาที่พบ คือ ผูบริหารบางราย ยังมี
ประสบการณในการบริหารโรงเรียนไมสูงนัก   มีความรู ความเขาใจ ในการบริหารงานไมชัดเจน   
ไมมีความสามารถในการตัดสินใจ หรือ ผูบริหารมีความขัดแยงในสถานศึกษา ในการปฏิบัติหนาที่
ตอกัน จึงทําใหมีการขอยายสถานที่ปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ ซึ่งการใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษาตอผูใตบังคับบัญชา เปนองคประกอบที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาน้ันขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองตระหนักและทําความเขาใจในการใช
อํานาจบริหารใหถองแท กอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น เกิดความเสียสละ  ความรักความสามัคคี  มีความผูกพันในสถานศึกษา ทําใหบรรยากาศ
ขององคกรเปนสังคมท่ีมีความสุข อันจะสงผลใหการบริหารงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  

                                           
15สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2, แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2555 (สุพรรณบุร:ี กลุมนโยบายและแผน, 2555), 28-165. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ในสวนของประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 ไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555  
ที่ผานมา พบวา มีปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นหลายประการ  อาทิเชน 

 1.ปญหาดานนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี  5 กลยุทธ ซึ่งเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษา 2 กลยุทธ   พบปญหาและ
อุปสรรค ดังนี้  

 กลยุทธที่ 1 ในเร่ืองการพัฒนาดานผูบริหาร ควรสงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาการจัด
การศึกษา ซึ่งจากรายงานการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในปการศึกษา 2554 
สถานศึกษาทั้งหมด 147 โรง (เปนโรงเรียนเอกชน 10 โรง และโรงเรียนของรัฐ 137 โรง)  มีผล   

การประเมินดังนี้ 
 1. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ“ดีมาก” จํานวน 75โรง รอยละ 51.02 

   2. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ “ดี” จํานวน 70 โรง รอยละ 47.62 

   3. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ “พอใช” จํานวน 1โรง รอยละ 0.68 

 4. สถานศึกษาที่ปรับปรุงเรงดวน จํานวน 1โรง รอยละ 0.68 

การประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบสอง สถานศึกษาทั้งหมด 147 โรง เขารับการประเมิน
ทั้ง 147 โรง ไมผานการประเมินภายนอกรอบสองซึ่งเปนโรงเรียนของรัฐจํานวน 18 โรง คิดเปน
รอยละ 12.24  โดยภาพรวมระดับประเทศ พบวา มาตรฐานดานผูบริหารน้ันยังไมไดมาตรฐานใน
เร่ืองของการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อ
การเรียนการสอนที่ไมเอ้ือตอการเรียนรูและเราความนาสนใจ และในดานการสงเสริมกิจกรรมและ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา คุณภาพการสอนลดลง เน่ืองจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ํากวาเปาหมาย ทําใหครูเกิดความทอแท เบื่อหนาย
งานสอนที่สอนแลวไมตรงกับขอทดสอบ นักเรียนขาดทักษะความรู ความสามารถ  ขาดความใสใจ
ใฝรูในการเรียน เปนตน16  
 กลยุทธที่ 2 สถานศึกษาในสังกัดตองเรงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน   
5  กลุมสาระหลัก คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาฯ  เพราะ
การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT) ประเมินผลสัมฤทธิ ์

                                           
 16สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน),ประชาคม

ประกันคุณภาพการศึกษา (ม.ป.ท., 2548), 5-13. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 (O-NET) พบวา มีผลการประเมินที่ต่ํากวารอยละ50 

ในทุกกลุมสาระหลัก ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่  1   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 และมัธยมศึกษาปที่ 3  

  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    ปการศึกษา  2555   
  

รายวิชา 

         ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปที่  6          มัธยมศึกษาปที่ 3 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ 
ภาษาไทย 45.68 44.90 54.48 52.65 

คณิตศาสตร 35.77 34.33 26.95 24.34 

วิทยาศาสตร 37.46 36.97 35.37 31.67 

ภาษาอังกฤษ 36.99 32.74 28.71 25.28 

สังคมศึกษา ฯ 44.22 43.30 47.12 43.08 

ที่มา  :  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2,  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ป  
(พ.ศ.2555-พ.ศ.2558) (สุพรรณบุรี  เขต 2 : กลุมนโยบายและแผน, 2556), 8-9. 

 

 จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6     ระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา  2555   พบวา ผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชามีคะแนนตํ่ากวา รอยละ 50 

และต่ํากวาระดับประเทศ  สวนมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลสัมฤทธิ์มีคะแนนตํ่ากวา รอยละ 50 และตํ่ากวา
ระดับประเทศ  ยกเวนรายวิชาภาษาไทย  มีคะแนนสูงกวารอยละ 50   และตํ่ากวาระดับประเทศ 

ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ไดนําผลการประเมินในคร้ังนี้
เปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยวิเคราะหผลการประเมินในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรูที่มีผลการประเมินตํ่าและยังไมประสบความสําเร็จ  หาสาเหตุที่
สงผลใหผลการประเมินตํ่า  เพื่อแกไข  ปรับปรุง และกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไดตรงตามตามเปาหมาย  ดังนั้น การสรางความตระหนักในเร่ือง ความรับผิดชอบ  การใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา การพัฒนาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษา ในดานภาวะผูนํา
ทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพครู และนักเรียนทุกคน สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตละ
บุคคล   
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                    2. ปญหาดานผูบริหาร สรุปผลการประเมินสมศ.ขอ 5 ทําใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียน  

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีปญหามากซึ่งจะเห็นไดจาก
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษายังขาดคุณภาพ ซึ่งสวนหน่ึงเกิดจากการบริหาร
จัดการการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ดังน้ี 
  1. การสงเสริมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียน    รูจักการคิดวิเคราะห        
คิดสังเคราะห  คิดแกปญหาและตัดสินใจ 

  3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียน  รูจักศึกษาหาความรู 
แสวงหาคําตอบ  และสรางองคความรูดวยตนเอง 

  4. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียน 
  5. สื่อขอมูลสารสนเทศที่ไมเปนปจจุบันและการนํามาใชในการตัดสินใจ    
  6. ระบบนิเทศภายใน การติดตามประเมินผลโครงการและการนําผลมาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในอนาคต   
  7.กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มีสื่อการเรียนการสอน       
จัดสภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
  8.การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการตรวจสอบถวงดุลการวาง
แผนการตัดสินใจที่จะกําหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษา 
 นอกจากนี้ยังพบปญหาดานผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการที่ไมสูงนัก งานทางดาน
วิชาการไมเปนระบบ โดยเฉพาะความรอบรูในดานวิชาการตางๆ เชน การพัฒนาหลักสูตร เทคนิค
การเรียนการสอน   การประเมินผลและการนิเทศติดตาม เปนตน การนิเทศและติดตามผลทางดาน
วิชาการไมมีความตอเนื่อง ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจเก่ียวกับการจัดการงานดานอาคาร
สถานท่ี ภูมิทัศน บรรยากาศของส่ิงแวดลอมมากกวางานดานวิชาการ จะเห็นไดจากผลการประกวด
การแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับชาติ พบวา สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับรางวัลในระดับภาคและ
ระดับประเทศไมบรรลุตามเปาหมาย17 

 

                                           
  17สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2, รายงานการรับรองผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน)(ม.ป.ท., 2552), 35.  
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 3. ปญหาดานภาระงานของครูผูสอน ซึ่งพบวา ครูผูสอนมีหลายภาระหนาที่ หลายดาน
นอกจากปฏิบัติหนาที่การสอนแลวยังมีงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน งานพยาบาล งานสังคมสงเคราะห 
งานชุมชน งานโครงการตามนโยบายเรงดวน  งานกิจกรรมพิเศษ  กิจกรรมนอกหลักสูตร เปนตน 
หลังจากท่ีครูหมดภาระหนาท่ีในการสอนแลว ครูยังตองรับผิดชอบงานเหลาน้ีใหเสร็จตามกําหนด     
ซึ่งบางคร้ัง  ทําใหครูจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มที่ ครูไมมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน       
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานการศึกษา ตามที่สถานศึกษา
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดกําหนดไว  
 4. ปญหาการออกกลางคันของนักเรียน ซึ่งเปนปญหาที่อยูในระดับสูง     ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงมีนโยบายเรงดวนใหสถานศึกษาทุกแหง ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่    รวมกันรณรงค  ปองกัน แกไข   ปญหาการออกกลางคันของนักเรียนใหมีจํานวนท่ีลดลง
มากท่ีสุด และติดตามนักเรียนออกกลางคันเหลาน้ีใหกลับสูระบบการศึกษาอยางรวดเร็ว     สําหรับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ปการศึกษา 2553- 2554   มีนักเรียน
ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 2     จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุ  ปการศึกษา 2553 - 2554 
 

สาเหตุของการออกกลางคัน 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน  (คน) 
พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 

1. ฐานะยากจน 10 0 

2. มีปญหาครอบครัว 20 1 

3. สมรสแลว 26 1 

4. มีปญหาในการปรับตัว 8 0 

5. ตองคดี / ถูกจับ 1 0 

6. เจ็บปวย / อุบัติเหตุ 3 0 

7. อพยพตามผูปกครอง 87 9 

8. หาเลี้ยงครอบครัว 12 16 

9. กรณีอ่ืน ๆ  110 2 

รวม 227 29 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, แผนปฏิบัติการประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ( สุพรรณบุรี เขต 2 : กลุมนโยบายและแผน, 2555), 30. 
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 จากตารางท่ี 2  พบวา   สาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีอัตราการออกกลางคันลดลง สาเหตุสําคัญของ    

การออกกลางคันในปการศึกษา 2553 สวนใหญมาจากกรณีอ่ืนๆ และอพยพตามผูปกครองมีจํานวน
สูงสุดตามลําดับ และในปการศึกษา 2554 สาเหตุสําคัญของการออกกลางคัน คือ หาเลี้ยงครอบครัว
และอพยพตามผูปกครอง18   
 จากสภาพปญหาดังกลาว แสดงใหเห็นถึงปญหาดานคุณภาพชีวิตของผูบริหาร มีสวน
สําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขาดคุณภาพได ดังนั้นผูบริหารจึงมี
บทบาทสําคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา เพราะการดําเนินงานขององคการจําเปนอยางยิ่ง
ตองอาศัยผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถจึงนําพาองคกรใหอยูรอดปลอดภัย19   นักเรียนจะไดรับ
การสอนอยางมีคุณภาพ หมายถึง ผลการจัดการศึกษาท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล20   

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร   ที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   เพื่อเปนการ
สรางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริหารใหดีขึ้น   ทําใหผูบริหารมีขวัญและกําลังใจใน
การปฎิบัติหนาท่ีและสงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น   สามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยและสามารถตอบคําถามดังกลาวไดอยาง      
ชัดเจน ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ คือ 

 1. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของผูบริหาร   ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                                           
 18สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, เอกสารรายงานขอมูล

สารสนเทศ ปการศึกษา 2555 ( สุพรรณบุรี เขต 2: กลุมนโยบายและแผน, 2555), 30. 

    19ทัศนา แสวงศักด์ิ,  “คุณลักษณะที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี , ” วารสารศึกษาศาสตร 18,1 (มิถุนายน-

ตุลาคม 2549): 48. 

     20รัชพล  คชชารุงโรจน, โรงเรียนทันสมัย (กรุงเทพฯ: บริษัทดานสุทธาการพิมพ 
, 2548), 7. 
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 2. เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษา      ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 3. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา           
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองและสนองตอวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ไดกําหนดไว      ผูวิจัยได
กําหนดขอคําถามเพื่อหาคําตอบสําหรับงานวิจัยไวดังนี้ คือ  

 1. คุณภาพชีวิตของผูบริหาร   ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  อยูในระดับใด 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2   อยูในระดับใด 

 3. คุณภาพชีวิตของผูบริหาร สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  หรือไม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย  โดยอาศัยแนวทางจากทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ
และผลงานของนักการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการต้ังสมมติฐานดังนี้ 

 1. คุณภาพชีวิตของผูบริหาร    ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  อยูในระดับมาก 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา    ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2   อยูในระดับมาก 

 3. คุณภาพชีวิตของผูบริหาร สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

 

ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
 ปจจุบันแนวทางการบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอตามแนวคิด

ของแคทซและคาหน (Katz and Kahn)  ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process)   
ผลผลิต (output)  ขอมูลยอนกลับ (feedback) และ สภาพแวดลอม (context) ขอบขายทางทฤษฏีของ
การวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอตามแนวคิดของแดเนียล แคทซ  และ  โรเบิรต แอล คาหน  (Daniel Katz 
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and Robert L. Kahn) ที่ไดกลาวไววา องคการเปนระบบๆ หนึ่ง   ซึ่งประกอบดวย องคประกอบ
หรือสวนสําคัญ คือ ตัวปอน (input) กระบวนการ (process)  และผลผลิต (output) ซึ่งองคประกอบ
ทั้ง 3 สวนน้ี จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน จะขาดสิง่หนึ่งสิ่งใดมิได  และจะทํางานรวมกัน
เปนวัฏจักร เมื่อสวนหน่ึงมีปญหาสวนอ่ืนก็จะหยุดชะงักไปดวย ในขณะเดียวกันธรรมชาติของ
ระบบจะตองมีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหระบบ ยืนยาวอยูได 
นอกจากน้ี ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) โดยระบบจะไดรับตัวปอนจาก
สภาพแวดลอม และระบบจะสรางผลผลิตใหกับสภาพแวดลอม21  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนองคการมีลักษณะเปนระบบเปด ซึ่งมี
การเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องการดําเนินงานตางๆ จัดอยูในรูปแบบเชิงระบบ ซึ่งประกอบ 
ดวยปจจัยนําเขา (input) ในระบบการศึกษา คือนโยบายทางการศึกษา บุคลากร เงินงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ผานเขาสูกระบวนการ (process) ซึ่งไดแก   การบริหาร  การจัดการเรียนการสอน   การนิเทศ  
การวัดและการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ  ผลผลิต (output) ที่ได   คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพของสถานศึกษาตามนโยบายการศึกษา ดังน้ันการบริหารงาน
ขององคกร จึงตองมีปจจัยหรือทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหาร 4 M’s คือ  คน (man)  เงิน (money)  

วัสดุสิ่งของ  (materials) การจัดการ (management)  ที่เปนสวนเร่ิมตนและเปนตัวจักรสําคัญในการ
ปฏิบัติงานขององคการผลผลิต (Output) เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอาปจจัยมาปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนด หากผลผลิตที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามเปาหมายกําหนด
ไวปญหาน้ันเกิดจากองคประกอบใดของระบบมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) จะชวยใหทราบถึงประเภทของปญหา  จุดที่ตองไดรับการพัฒนาแกไข หรือปรับปรุงได
มากข้ึน และไดผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น22  

 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต มีความหลากหลาย เน่ืองจากคุณภาพชีวิตในความหมาย
ของนักวิชาการแตละสาขามีความแตกตางกันตามทัศนะ แนวคิด การมองและการใหคุณคา ดังน้ี    
แนวคิดของแคมปเบล (Campbell) 23  ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว  3 ประการ คือ        

                                           
21Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,  

2 nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 
22จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2551), 28.  
23A.,Campbell, The Sense of Well-being  in Americsn (New York : McGraw- 

Hill,1980),177-124. 
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1) องคประกอบดานกายภาพ   2) องคประกอบดานสังคม   และ 3) องคประกอบทางจิตวิทยา
สําหรับ ฟลานาแกน (Flanagan)   กลาวถึง     องคประกอบของคุณภาพชีวิต 5 องคประกอบ คือ            
1) มีความสุขสบายทางดานรางกาย  และวัตถ ุ 2) มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน   3) การมีกิจกรรมใน
สังคมและชุมชน 4) มีพัฒนาการดานบุคลิกภาพ และ 5) มีสันทนาการ24   ในสวนของชอง (Cheong, 

Siew Young)   กลาวไววา  องคประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบดวย 5 ดาน คือ    1) ดานสภาพ
ทั่วไปของชีวิต (Biological variable)  2) ดานเศรษฐกิจ  (Economic variable)  3) ดานสังคม  (Social 

variable)   4) ดานส่ิงแวดลอม (Environmental variable) 5) ดานความเปนมนุษย (Humamistic 

variable)25  ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิต
ประกอบไปดวย  1) ดานสภาพทั่วไปของชีวิต  (Biological) 2) ดานสังคม  (Social)   3) ดาน
เศรษฐกิจ (Economic) 4) ดานความเปนมนุษย (Humanistic) 5) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) 26  
สําหรับ องคการอนามัยโลก ไดสรุปองคประกอบของคุณภาพชีวิต มี 6 ดาน คือ 1) ดานรางกาย 
(physical domain)  2) ดานจิตใจ (phychological domain) 3) ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล 
(level of independence domain) 4) ดานความสัมพันธทางสังคม (social-relationship domain)        
5) ดานสิ่งแวดลอม (environmentdomain) และ 6) ดานความเชื่อสวนบุคคล (spirituality 

religion/person beliefs domain)27    ในสวนของเฟอรแรนส และเพาเวอร (Ferrans and Powers) ได
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) องคประกอบของคุณภาพชีวิต ของ George และ Bearson แลว
สรุปไดวา  องคประกอบของคุณภาพชีวิต มี  4 องคประกอบ คือ 1) ดานสุขภาพและหนาที่    

                                           
24

 J.C., Flanagan, Measurement of Quality of Life : Current State of the Art. 

Arch Phys Med Rehabil (February ,1982), 56-59. 
25Cheong, Siew Young, Quality of Life and Biology Education, A paper presented  

at the annual meeting of the commission for Biological Education of the International Union of 

Biological Science (Vancouwer Canada,1983). 
 26UNESCO, Quality Of Life Improvement Programmes, Unesco Principal Regional 

Office For Asia And The Pacific (Bankok,1993), 10-11. 
27The WHOQOL Group, The  development of the world health organization 

quality of life assessment instrument. In .J Orley, & Kuyken(Eds.) , Quality of life aseessment: 
Inter -nation perspective.New York: Springer-verlag. Cited in Wanna Kumarnjan.2000. Quality 

of Llife among the elderly in the  upper Southern Region. Master’s Thesis, Major in 

Gerontology Nursing (Geaduate School, Mahidol University, 1994). 
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(Health and Functioning) 2) ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social economic) 3) ดานจิตใจและวิญญาณ 

(Psychological /Spiritual)  4) ดานครอบครัว (Family)28  และ  สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ไดกลาวถึง ดัชนีคุณภาพชีวิตคนไทย  มี 11 องคประกอบ คือ 1) สุขภาพ 2) 
การศึกษา  3) ที่อยูอาศัย 4) สิ่งแวดลอม 5) รายได   6) การทํางาน  7) จริยธรรม  8) ครอบครัว        9) 
ความปลอดภัย  10) คมนาคมและการสื่อสาร  และ  11) การมีสวนรวม29  

 สวนแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดมีผูเสนอแนวคิดหลายทานไดแก
แนวคิดของกลิคแมน (Glickman)  อธิบายวา สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงกวาระดับมาตรฐานที่ทดสอบ30  สําหรับ ฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy and Ferguson) กลาววา
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล คือโรงเรียนที่ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) มีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   3) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมท่ีมา
กระทบกระทั่งภายใน และภายนอก   4) สามารถสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได31   ในสวน
ของ เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni) อธิบายถึง ประสิทธิผลโรงเรียน วามีความหมาย 2 ประการ คือ 
ความหมายแบบทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตท่ีจะทําใหเกิดผลตามที่ปรารถนา  
ความหมายอีกประการ คือ ความหมายเชิงเทคนิค  หมายถึง วัฏจักรของการบริหารการศึกษา โดย
ประสิทธิผลจะนํามาซึ่งความหมายเฉพาะหรือพิเศษ  ในสวนนี้จะเนนไปท่ีความสัมฤทธิผลท่ีดีใน
ทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนที่สามารถวัดไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 32      สอดคลองกับ         

                                           
         28Ce.Ferrans, & Mj. Power, Psychometric Assessment of the Quality of Life  

American Psychologist  (New York : Jonh Wiley & Sons, 1997),138-147. 

 29สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย, การพัฒนามาตรฐานและคูมือการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครอง
พิทักษสิทธิเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการและผูสูงอายุ  เพื่อการขยายผลการนําไปใช  
(กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2548), 23. 

 30Carl D. Glickman, Supervision of Instruction: A Developmental Approach,  2nd 

ed. (Boston, MA: Allyn and Bacon, 1990),155. 

 31Wayne K. Hoy and Judith Ferguson, “Theoretical Framework and Exploration 

Organization Effectiveness of Schools,” Educational Administration Quarterly 21, 2(Spring 

1985):131. 

 32Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 

2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon,1991),76. 
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วอลซ (Walsh) กลาววา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลเปนที่ตองการ  หมายถึง การที่โรงเรียนมีระบบที่
เอาใจใสตอความออนแอท้ังหลาย ที่ปรากฏออกมาโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู  ผลการเรียนการ
สอน    การบริหารจัดการและการจัดการของโรงเรียน33   สําหรับฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  

กลาวถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาไว 5 ประการ ดังน้ี 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
(achievement) 2)  ความพึงพอใจในงาน ( job  satisfaction ) 3) การขาดงาน  (absenteeism) 4) อัตรา
การออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate) 5) คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality) 34   ในขณะท่ี 
สเตียรส (Steers)  กลาวถึง   องคประกอบหลักที่ทําใหองคกรมีประสิทธิผล      ประกอบไปดวย 1) 
ลักษณะองคการ  (organizational characteristics)  2) ลักษณะของสภาพแวดลอม (environmental 
characteristics) 3) ลักษณะของพนักงาน  (employee characteristics) และ 4)  นโยบายบริหารและ
การปฏิบัติ (management policies and practice)35 และในสวนของ ลูเนนเบิรกและออสเตน 
(Lunenburg and Ornstien ) ไดกลาวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน 7 ประการดังน้ี       1) 
สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (A safe and orderly environment)  2) พันธกิจของ
โรงเรียนมีความชัดเจน (A clear school mission) 3) มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional 

leadership) 4) มีบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (A climate of high expectations) 5) ทุมเทเวลา
ในการทํางาน   ( High time on task )   6) มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ   
(Frequent momitoring of student progress) และ 7) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Positive 

home-school relations)36 
จากแนวคิดและขอบขายทฤษฎีที่กลาวมา  ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ

ผูบริหารตามแนวคิดขององคการยูเนสโก (UNESCO) และไดนําแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาตามแนวคิดของ ลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg and Ornstien)  มาเปนขอบขาย
เชิงอางอิงการวิจัย  โดยสามารถนําเสนอดังแผนภูมิที่ 1 

 

                                           
 33Mike Walsh, Building a Successful School  (London : Kogan Page, 1999), 235. 

34Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory  

Research and Practice, 8th ed. (Singapore : McGraw-Hill, Inc.,2008), 291-322. 

 35Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View (Santa 

Monica,California : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 7-10. 

 36Fred C.Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration :Concepts 

&Practices,5th ed. (America:Newgen-Austin,Inc.,2008), 345. 
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แผนภูมทิี่ 1  ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา   : Daniel Katz and Robert  L.Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed.            

(New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 

    : จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2551), 21. 

     : UNESCO, Quality Of Life Improvement Programmes, Unesco Principal Regional 

Office For Asia And The Pacific (Bankok: Unesco reginal office, 1993), 10-11. 

      : Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration :Concepts 

&Practices,5th ed. (America:Newgen-Austin,Inc., 2008), 345. 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

ปจจัยนําเขา(input) 

 -  นโยบายการศึกษา 

  - บุคลากร 

    ผูบริหาร 

 

            

      ครู  นักเรียน 

  -  งบประมาณ       

   - วัสดุอุปกรณ 

ผลผลิต(output) 

 
        

 
                       
 
 
                       
 

กระบวนการ (process) 

    

  

   - การบริหาร 

   - การจัดการเรียน 

     การสอน 

  -  การนิเทศติดตาม 

     ประเมินผล 

คุณภาพชีวิต       
ของผูบริหาร  

ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

สภาพแวดลอม (context) 

- สภาพสังคมและการเมือง 
- สภาพทางภูมิศาสตร 
- สภาพเศรษฐกิจ       - ฯลฯ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อศึกษา คุณภาพชีวิตของ
ผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   โดยศึกษาเฉพาะ
คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งใชตามแนวคิดขององคการยูเนสโก (UNESCO) ประกอบ
ไปดวย 1) ดานสภาพทั่วไปของชีวิต (Biological)  2) ดานสังคม (Social)   3) ดานเศรษฐกิจ 
(Economic)   4)  ดานความเปนมนุษย    (Humanistic)  และ 5) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) 37  

สวนแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  ไดใชตามแนวคิดของ ลูเนนเบิรกและออสเตน 
(Lunenburg and Ornstien ) ซึ่งประกอบไปดวย ประสิทธิผลของสถานศึกษา 7 ประการ ดังนี้            
1) สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย ( A safe and orderly environment )  2) พันธกิจของ
โรงเรียนมีความชัดเจน (A clear school mission) 3) มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional 

leadership) 4) มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (A climate of high expectations) 5) ทุมเทเวลา
ในการทํางาน (High time on task)  6) มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

(Frequent momitoring of student progress) และ 7) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Positive 

home-school relations)38   ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 37UNESCO, Quality Of Life Improvement Programmes, Unesco Principal Regional 

Office For Asia And The Pacific (Bankok: Unesco reginal office, 1993), 10-11. 
 38Fred C.Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration :Concepts 

&Practices, 5th ed. (America:Newgen-Austin,Inc., 2008), 345. 
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แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : UNESCO, Quality Of Life Improvement Programmes, Unesco Principal Regional 

Office For Asia And The Pacific (Bankok: Unesco reginal office, 1993), 10-11. 

                  : Fred C. Lunenburg and Allen C. Ornstein, Educational Administration :Concepts 

&Practices,5th ed. (America:Newgen-Austin,Inc., 2008), 345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  

(Xtot) 
 

  1. ดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1) 
  2. ดานสังคม (X2) 
  3. ดานเศรษฐกิจ (X3) 
  4. ดานความเปนมนุษย (X4) 
  5. ดานสิ่งแวดลอม (X5) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
(Ytot) 

 

1. สภาพแวดลอมเปนระเบียบและ 

    ปลอดภัย (Y1) 
2. พันธกิจของโรงเรียนมีความ 

    ชัดเจน (Y2) 
3. มีภาวะผูนําทางวิชาการ  (Y3) 
4. มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4) 
5. ทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5) 
6. มีการตรวจสอบความกาวหนาของ 

    นักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6) 
7. มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน จึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไว ดังนี้ 

 คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา    หมายถึง    ชีวิตความเปนอยู ของผูบริหาร
สถานศึกษา ที่เกี่ยวกับมาตรฐานชีวิตโดยท่ัวไป   การมีสภาพความเปนอยู  และการดําเนินชีวิตที่ดี    
หรือการใชชีวิตไดอยางมีความสุข การรับรูสถานะของตนเอง ในการดํารงชีวิตอยูในสังคมและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการตอบสนองความตองการในดานตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม  การไดมี
สวนรวมในสังคมอยางเต็มที่  สามารถพึ่งพาตนเองและทําประโยชนใหผูอ่ืนได   คุณภาพชีวิตวัดได
จากความรูสึกพึงพอใจ  ความสุขใจในคุณคาของชีวิต  ประกอบไปดวย    ดานสภาพทั่วไปของชีวิต  
ดานสังคม   ดานเศรษฐกิจ    ดานความเปนมนุษย  และดานส่ิงแวดลอม  

  ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ภาพความสําเร็จของสถานศึกษา ที่เกิดจาก
พฤติกรรม ความสามารถในการดําเนินงาน ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว  แสดงใหเห็นถึงทักษะ ความรู ความสามารถ ของผูบริหารและบุคคลท่ี
เกี่ยวของ ที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งประกอบไปดวย  สภาพแวดลอม
เปนระเบียบและปลอดภัย พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน มีภาวะผูนําทางวิชาการ  มีบรรยากาศ
ของความคาดหวังที่สูง ทุมเทเวลาในการทํางาน  มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอและมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง 

 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    เขต  2   
หมายถึง โรงเรียนของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ซึ่งเปนสถานศึกษาที่อยูในเขตอําเภอสองพี่นอง  อําเภออูทอง และอําเภอดอนเจดีย       จํานวน 
136 โรง  
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้    ผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับ   ทฤษฎี     วรรณกรรม     แนวคิดของ          
นักการศึกษา นักวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ือง “คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    
เขต 2 ” โดยมีสาระสําคัญซึ่งประกอบดวยคุณภาพชีวิตของผูบริหาร  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

  

คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา 
 

 จากคํากลาวที่วา คนเปรียบเสมือนรากแกวของไมยืนตน เพราะการที่ไมยืนตนจะทน
แดดทนฝนทนแลงและใหลูกดก รากแกวตองมีความสมบูรณแข็งแรงฉันใด คนที่มีคุณภาพยอมทํา
ใหองคการเติบโตอยางยั่งยืนฉันน้ัน39   การบริหารองคการใหสําเร็จบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ตองมีองคประกอบอยางนอย 4 ประการ คือ คน เงิน วัตถุและการจัดการ ซึ่งคนหรือทรัพยากร
มนุษย นับเปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุดในองคการ ความสําเร็จหรือความลมเหลว ความเจริญเติบโต
หรือการพัฒนาขององคการยอมขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษย ดังนั้น องคการจึงตองถือวาทรัพยากร
มนุษย เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในกระบวนการ40    เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากร
ขององคการใหมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  และรวมธํารงรักษาองคการอยางมีศักยภาพ  
จึงควรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิต (Quality  of  Life : QOL)  ที่เหมาะสม41    

                                           
 39นิรมิต เทียมทัน ,  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ศาสตรและศิลปสําหรับผูสราง

อนาคตใหม, พิมพครั้งที่ 2 (ปทุมธานี: พิมพตะวัน, 2549), 127. 
40ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ K&P 

BOOKS, มปป), 41. 
41ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน ,   การจัดการทรัพยากรมนุษย   Human Resource 

Management (กรุงเทพฯ: เม็ดทรายพร้ินต้ิง, 2547), 15-17.  
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 แนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิต (quality of life) เปนความรูสึกเฉพาะของบุคคลแตละคน ซึ่ง
แตละคนจะมีความรูสึก ความตองการที่แตกตางกันไป และมีลักษณะเปนนามธรรมท่ีวัดไดยาก     
จึงมีผูกําหนดตัวบงชี้ คุณภาพชีวิตเปนเกณฑการตัดสิน เพื่อที่จะบอกไดวาเม่ือบุคคลใดมีชีวิตที่มี
ลักษณะดังตัวบงชี้ จะเปนผูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 42  ดังที่ คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการหมวดวิชา
สังคมทั่วไป กลาววา  คุณภาพชีวิตของมนุษยจะคงอยูไดยาวนาน เราจําเปนตองดูแลสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสังคมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา “มนุษย”และ”สิ่งแวดลอม” มีความสัมพันธกัน
อยางแยกไมออก สุขภาพของเราจึงเกี่ยวพันกับความเปนไปของสิ่งแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได  
คุณภาพชีวิตไมใชมีแตรายไดเพียงอยางเดียว แตเปนเร่ืองของสภาพความเปนอยู ที่เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมตางๆ ที่ประกอบดวย ชีวิต จิตใจ สังคมดี สภาพแวดลอมและบุคคลตองดีดวย43  ซึ่ง    
ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ กลาวไววา ความม่ันคงทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา การศึกษา 
กฎหมาย การสาธารณสุข ความมีระเบียบของสังคม ทําใหประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา 
ครอบครัวที่อบอุน ทุกคนในครอบครัวจะรวมมือกันทํางานสรางรายไดใหครอบครัว มีเงินใชจาย   
หาซื้อสินคาตางๆ ทําใหเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน นอกจากน้ีเงินจากภาษีอากรจะชวยสนับสนุน
ดานการศึกษาและสาธารณสุขเมื่อประชาชนมีความรูและมีสุขภาพที่ดีก็จะเปนประชากรที่มีคุณภาพ   
ทําใหชุมชนนาอยู และครอบครัวในชุมชนจะอยูรวมกันอยางมีความสุข44   สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กลาววา   ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีความรูความสามารถ  มีงานทําท่ีทั่วถึง  มีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต   มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมท่ีดี และอยูภายใตระบบบริหารจัดการท่ี
ดีของภาครัฐ ซึ่งจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอมกันเพ่ือใหเกิดผลตอความอยูดีมีสุขของคน คนมี
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นจะนําไปสูความอยูดีมีสุขไดอยางแทจริง45 

                                           
42Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, Quality of working life in international 

perspective (Geneva : International Office, 1984), 2. 
43คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาสังคมท่ัวไป, สิ่งแวดลอมเทคโนโลยี

และชีวิต (กรุงเทพ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 195-196. 
44ชัชพล ทรงสุนทรวงศ, มนุษยกับสิ่งแวดลอม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2550),58-60. 
45สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ความอยูดีมีสุข

ของคนไทย 5 ป หลังวิกฤตเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: บริษัทเพชรรุงการพิมพ, 2547), 8 - 9. 
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  ความสุข เปนความรูสึกที่เกิดจากความพึงพอใจที่ไดรับตอบสนองความตองการทาง
รางกายและจิตใจสงผลใหเกิดพลังสรางสรรคในการใชชีวิตประจําวัน ชีวิตที่เปนสุข ประกอบดวย 
การมีสุขภาพดี แจมใสเบิกบาน มีเพื่อนฝูง ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมทั้งผูคนและธรรมชาติไดตาม
สมควร ควบคุมอารมณตางๆ ได ไมมีทุกขหรือมีแตก็ไมมากจนเกินแกไข  ไดรับความเสมอภาค
และโอกาสท่ีเทาเทียมกัน มีเสรีภาพ มีการศึกษา  มีสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งเปนองคประกอบของ
คุณภาพชีวิต หรือคุณภาพชีวิต คือ การมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุขนั่นเอง46 

 ดังนั้น คุณภาพชีวิตท่ีดี ยอมเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาไมวาจะอยูในภาวะปกติหรือ
เจ็บปวย เมื่อมีความรู มีความเขาใจและมีทักษะในการดูแลตนเอง สามารถกําหนดเปาหมายวางแผน 
และ ลงมือปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อสูสุขภาวะท่ีสมบูรณทั้งทางรางกาย ทางจิตใจ
และทางสังคม เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น แมบางคร้ังมนุษยเราจะพบ
อุปสรรคในการดําเนินชีวติ ทําใหคุณภาพชีวิตตํ่าลงบาง คุณภาพชีวิตท่ีดีเปนสิ่งที่ทุกคนตองการเพ่ือ
เปนจุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย47 

 คุณภาพของคน เปนปจจัยหลักนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ  และการจัด
การศึกษาเปนปจจัยของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ   เปน
คนดี  มีความสามารถและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของคน เพราะการจัดการศึกษา ถือวาเปนปจจัยหลักในการสรางและพัฒนาความรู 
ความคิด และคุณธรรมของบุคคล เปนการถายทอดวัฒนธรรมและการสรางภูมิปญญาใหแกบุคคล 
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาจึงมีภาระหนาที่ที่สําคัญ
ในการสรางคนที่มีคุณภาพ เพราะในที่สุด คนจะกลายเปนกําลังสําคัญในการชี้นําการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและคุณภาพ48   

 

 

 

                                           
46มชิตา จําปาเทศ, การบริหารงานและการจัดองคการ, ประชาชาติธุรกิจ 31 , 3969    

(24 มกราคม 2551): 80. 
47Chansukitmatee S, Quality of Life in The elderly with Benign Prostatic 

Hyperplasia (Thesis) (Bangkok: Mahidol University, 1997), 78. 
48วีระยุทธ  ชาตะกาญจน, เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), ก. 
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ความหมายของคุณภาพชีวิต 

 คุณภาพชีวิต หรือภาษาอังกฤษใชคําวา Quality of Life หมายถึง ระดับความเปนอยูที่ดี
ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลรับรูได คุณภาพชีวิตไมใชมาตรฐานการครองชีพ (Standard of living) 
กลาวคือ ไมใชแนวคิดท่ีสามารถวัดไดอยางชัดเจน เราไมอาจช้ีวัดคุณภาพชีวิตไดโดยตรง49  

 คําวา “คุณภาพชีวิต” เปนคําท่ีใชกันอยางแพรหลายในชวงเวลาประมาณสามทศวรรษ
ที่ผานมา มักจะใชกับโครงการพัฒนาตางๆ ที่มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมใหบรรลุ   
ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน การมีสุขภาพอนามัยที่ดี การอบรมสั่งสอนใหผูคนยึดมั่นใน
คุณธรรม เปนผูใฝรูใฝเรียน รูจักการพัฒนาความคิด และสติปญญา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
ภาพรวม มีเปาประสงคที่เหมือนกันประหน่ึงคือ เพื่อใหบุคคลในสังคมมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข           
ความสมบูรณ และมีการกินดีอยูดี   ปจจุบัน “คุณภาพชีวิต” ไดรับการกําหนดใหเปนเปาหมายสูงสุด
ของการพัฒนาประเทศ  ดังน้ัน เปาหมายของการพัฒนาทุกดาน ไมวาจะในดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ฯลฯ  ลวนมุงไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยในสังคม50 

 คุณภาพชีวิต (quality of life) เปนคําที่มีความหมายสลับซบัซอน ประกอบดวยคํา 2 คํา 
คือ คุณภาพ  หมายถึง คุณลักษณะความดีประจําตัวของบุคคลหรือสิ่งของชีวิต หมายถึง            
ความเปนอยู  ดังนั้น คุณภาพชีวิต (quality of life) หมายถึง ลักษณะความเปนอยูที่ดีของบุคคล  
นอกจากน้ี คุณภาพชีวิตยังมีคําอื่นที่ใหความหมายคลายคลึงกัน เชน ความสุข (happiness)          
ความผาสุก (well-being) ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) และคุณคาของชีวิต (value           
of   life)51     

 นอกจากน้ี ยังมีนักการศึกษาในแตละสาขาวิชาไดใหความหมาย นิยามศัพท  หรือคํา
จํากัดความของ คุณภาพชีวิต ไวมากมาย ซึ่งมีความหมายคลายกันและแตกตางกันจึงไมมีคําจํากัด
ความท่ีแนนอนตายตัว  อยางไรก็ตาม นักวิชาการไดกลาวถึง ความหมายของ คุณภาพชีวิต   ไวดังนี้ 

                                           
 49ปราณี   มีทรัพยหลาก, วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต : Science for quality of life 

(กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 2544), 16-17. 
50วิภาพร  มาพบสุข, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริม

วิชาการ, มปป), 3. 
51S.M.,Gooddinson and J.,Singleton, Quality of Life A critical review of current 

concepts measures and their critical implications (International Joural of Nursing Studies, 

1989), 26. 



26 
 

  สวัสดิ์  ภูทอง  ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะของการมีระดับ
ชีวิตความเปนอยูที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูของตนเองโดยสามารถปรับตัว
ใหอยูรวมกับสังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข ในการดําเนินชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะมี
ปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รางกายและจิตใจ52 

 คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาสังคมท่ัวไป  กลาววา คุณภาพชีวิต คือ 
ระดับสภาพการดํารงชีวิตของมนุษยตามองคประกอบของชีวิตอันไดแก ทางรางกาย ทางอารมณ 
ทางสังคม ทางความคิดและจิตใจ53 

 กัญจนพร  อวมสําอางค  ไดสรุปความหมายของ   คุณภาพชีวิต หมายถึง  การมีสภาพ
ความเปนอยูและการดําเนินชีวิตท่ีดีหรือการใชชีวิตอยางมีความสุขโดยวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจ 
ในดานรางกายและสติปญญา ดานจิตใจและอารมณ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงดานปจจัยที่
จําเปนในการดํารงชีวิตโดยผานการรับรูและประเมินดวยตนเอง54                 

 วิภาพร  มาพบสุข  ไดใหความหมาย คุณภาพชีวิต  หมายถึง ชีวิตที่มีความสุขทั้งทาง
รางกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการในดานตางๆ อยางเพียงพอ
และเหมาะสม ความสุขทางกายไดแก การมีอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย เคร่ืองอํานวยความสะดวก
ตางๆ ฯลฯ อยางเหมาะสมกับสภาพและฐานะของตน ความสุขทางจิตใจ ไดแก การไดรับความรัก 
ความอบอุน การยอมรับ และความม่ันคงทางจิตใจ55 

 ดอเลาะ ดาลี  สรุปความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง  การดํารงชีวิตของมนุษยใน
ระดับที่เหมาะสมตามความจําเปนพื้นฐานในสังคมในชวงเวลาหน่ึงๆ ความพึงพอใจที่เกิดจากความ

                                           
52สวัสดิ์  ภูทอง, “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูจากประสบการณเพื่อสงเสริมคุณภาพ 

ชีวิตสําหรับผูใหญในชุมชนชนบทภาคเหนือ” (วิทยานิพนธครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 65. 

53คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาสังคมท่ัวไป , สิ่งแวดลอมเทคโนโลยี
และชีวิต (กรุงเทพ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 195-196. 

54กัญจนพร  อวมสําอางค, “การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
กองการศึกษาสงเคราะห กรมสามัญศึกษา เขตภาคกลาง”  (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 12. 

55วิภาพร  มาพบสุข, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริม
วิชาการ, มปป), 4. 
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ตองการของรางกายและจิตใจ ไดรับการตอบสนองเกิดจากการไดมีสวนรวมในการพัฒนาสภาวะ
แวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคม อยางพอเพียงจนกอใหเกิดความมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี56 

 พัชราภรณ  คนกลา  ไดกลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง  ชีวิตที่สมบูรณในแงที่ดีทั้งทาง
รางกายและจิตใจซึ่งเกิดจากใหความสําคัญและความพึงพอใจตอองคประกอบตามสภาพการณ และ
สิ่งแวดลอมที่มีอยู เปนอยู หรือไดรับอยู ดวยการรับรูและการตัดสินใจของมนุษยในชวงเวลาหน่ึง 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป57 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไววา คุณภาพชีวิต มีความหมายกวางขวาง
ซับซอนครอบคลุมลักษณะทีเ่ปนความตองการทางวัตถุและทางจิตใจ ของบุคคล และลักษณะที่เปน
คุณคาที่มีความสําคัญ และจําเปนตอการดํารงชีวิตที่ดีของบุคคล มีการประเมินทั้งลักษณะทางวัตถุที่
แวดลอมบุคคล และลักษณะทางจิตของบุคคลน้ันๆ58 

 นิพนธ  เลาหภารากร  กลาววา คุณภาพชีวิต คือ การที่บุคคลสามารถมีชีวิตไดอยางมี
ความสุขในสังคมและสิ่งแวดลอม สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมเปนภาระผูอ่ืนสามารถทําประโยชน
ใหผูอื่นได รวมท้ังมีสุขภาพ สภาพการทํางานของรางกาย จิตใจและสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี59 

 สานิต  ศิริวิศิษฐกุล  กลาวถึงความหมายของ คุณภาพชีวิต  หมายถึง ระดับการมีชีวิต    
ที่มีความสุข มีความพึงพอใจทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ รวมทั้ง ความสัมพันธทางสังคม สิ่งแวดลอม 
คานิยม และเปาหมายในชีวิตของแตละบุคคล60 

                                           
56ดอเลาะ ดาลี, วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต (ยะลา: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2547), 2. 
57พัชราภรณ  คนกลา, “คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ” (การศึกษาคนควาอิสระ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 8. 

58พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), เพ่ือชีวิตท่ีดี, พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร  
:โรงพิมพบริษัทสหธรรมิกจํากัด, 2549), 21. 

59นิพนธ  เลาหภารากร,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 20. 

60สานิต  ศิริวิศิษฐกุล , คุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี
งานวิจัยทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยนอรท (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ, 2550), 5.   
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 สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร61 และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ62   ไดให
ความหมายของคุณภาพชีวิตท่ีเหมือนกัน  ดังนี้   คุณภาพชีวิต  (quality of life) คือ การมีชีวิตที่มี
ความสุข  

 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง ใหความหมาย คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 
ซึ่งเปนเปาหมายทางการแพทยและการสาธารณสุขที่ประกอบดวย 2 สวน คือ การมีอายุยืนยาว และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบดวยมิติหลักที่สําคัญ ไดแก มิติทางดานรางกาย มิติทางดานจิตใจ 
และมิติทางดานสังคม63 

 ศรีเมือง พลังฤทธิ์  ใหความหมาย คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจความเปนอยูที่ดี 
มีสุขภาพกายดี  มีสุขภาพจิตดี  มีอาหารการกินดี  มีสิ่งของหรือเงินใชตามความจําเปน  อยูในสังคม
และสิ่งแวดลอมที่ดี มีความสุข64 

 มณัฐกร  คงทอง กลาวถึง  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การรับรูความพึงพอใจและการรับรู
สภาวะดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และสภาพแวดลอมของบุคคลในการดํารงชีวิต
ในสังคม ไดแก การมีสุขภาพดี ไมมีเจ็บปวยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต การไดรับการ       
ผอนคลาย ดานจิตใจ การพึงพอใจในรายได และการสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือน ตลอดจน
การรับรูและพึงพอใจในสภาพแวดลอมภายใตวัฒนธรรมบริบททางสังคม และวิถีชีวิตของแตละ
บุคคล65 

                                           
61สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กรุงเทพฯ: อาคารสารนิเทศ 50 ป มก., 2550), 1. 
62โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, เอกสารประกอบวิชาภูมิศาสตร ส 40103   ชั้นมัธยม 

ศึกษาปท่ี 5 (นครปฐม: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, มปป), 171.  
63พรรณทิพา  ศักดิ์ทอง , คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 1. 
64ศรีเมือง  พลังฤทธิ์, วิจัยคุณภาพชีวิตประชากร (กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), 1. 
65มณัฐกร  คงทอง, “คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ:กรณีศึกษาชุมชนริมทางรถไปภายใน

เขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา” (สารนิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554), 4. 
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 จันทรทิมา  รุงเรือง ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิต หมายถึง  การดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
ทั้งทางรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี66 

 เพ็ญศิริ สมใจ และคณะ กลาวถึง คุณภาพชีวิต เปนการเปลี่ยนมุมมองตอการเผชิญ
ปญหานําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น และการเสริมสรางกําลังใจในการดําเนิน
ชีวิตเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี67 

 จากที่นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดอยางหลากหลาย
ยังมีนักวิชาการตางประเทศที่ศึกษาและใหความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  ดังนี้ 

 จอรจ และ เบอรสัน (George & Berson อางถึงใน ยุพาวดี วงษเพ็ญ,2547:12) ให
ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง มิติการมีชีวิตท่ีดี ประกอบดวย ความสุข ความพอใจในชีวิต 
ความนับถือในตนเอง สุขภาพ สภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี68 

 เฮอรเบอรต (Herbert) ไดสรุปคุณภาพชีวิต เปนมิติที่มีหลายรูปแบบโดยเนนท่ีความสุข
และความพึงพอใจในชีวิตที่แตละคนนํามาเปรียบเทียบกับความคิดเห็น ตอสถานการณที่เปนอยูกับ
สถานการณที่ตองการใหเปนหรือที่คาดหวังผลที่ไดจะเปน ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ความสุข
หรือไมมีความสุขซึ่งเปนการตัดสินของแตละบุคคล69 

                                           
66จันทรทิมา  รุงเรือง, “การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูเขตธนบุรี สังกัด

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553), 10. 

67เพ็ญศิริ สมใจและคณะ,  ผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพดีตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวยโรคจิตเภทที่มีรับบริการในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร ,
วารสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30, 3 (กรกฎาคม-กันยายน, 2555): 114. 

68ยุพาวดี วงษเพ็ญ, “รายงานการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณภาพ
ชีวิตในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 2547), 12. 

69John, Herbert. “Development of a Quality Inventory,” Dissertation Abstracts 

vol.35 ( July 1971):572-B. 
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 ดาลกี้ และ โรคี (Dalkey & Rourke) ใหความหมายของ คุณภาพชีวิต วาเปนความรูสึก
เปนสุขของบุคคล ความพึงพอใจ ไมพึงพอใจชีวิตหรือการมีความสุข ไมสุขกับชีวิต   ความพึงพอใจ
ในการดําเนินชีวิตน้ีเปรียบเสมือนพารามิเตอรของการวัดคุณภาพชีวิตของบุคคลดวย70 

 วอลเลส (Wallace) กลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง องคประกอบทั้งหลายที่ใหความ    

พึงพอใจ (Satisfaction) แกบุคคลท้ังทางรางกาย (Physical1) และจิตใจ (Psychological) ในชวง
ระยะเวลาหน่ึง71 

 ชารมา (Sharma) อธิบายวา คุณภาพชีวิตเปนเร่ืองที่ซับซอน ทั้งนี้เพราะวาคุณภาพชีวิต
เปนเรื่องของความพึงพอใจอันเกิดมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการทางจิตใจและสังคม 
ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  ยังเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับความสามารถทางสังคมในการตอบสนอง 

ความตองการขั้นพื้นฐานของสมาชิกในสังคมดวย72 

 ลิว (Liu) กลาววา “คุณภาพชีวิต” เปนชื่อใหมของความคิดเดิม (Old Notion) ซึ่งถา
เรียกช่ือทางจิตวิสัย (Subjective) ใชคําวา อยูดี กินดีมีสุข (Well –Being) คือ การอยูดีของคนและ
สิ่งแวดลอมตามสภาพทั่วๆ ไปสวนในดานบุคคล คุณภาพชีวิตจะแสดงออกในรูปของความตองการ 
เมื่อไดรับการตอบสนองแลวจะทําใหบุคคลน้ันๆ มีความสุขหรือความพอใจ73 

 ซาน (Zhan) กลาวไววา คุณภาพชีวิต คือระดับความพึงพอใจ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ
ในชีวิตของแตละบุคคล74 

                                           
70N., Dalkey, and D., Rourke, The Delphi Procedure and Rating Quality of life 

Factor, In the Quality of life Concept (Washington,D.C.:Environmenttal Protection Agency, 

1973),15. 
71S.A.,Wallace, Identifying Quality of Life Indicators for Use in Family Planning 

Programs in Developing (M.A. Thesis University of Pensylvania, 1974),6. 
72R.C.,Sharma, Population trends resources and environment hand book on 

Population Education (New Delhi : Tata Mcgraw-Hill, 1975), 109-131. 
73B.C., Liu, “Quality of Life : Concept, Measure and Result” The Amercan Journal 

of Economics and Oociology  (January,1975): 1. 
74L.,Zhan, Quality of Life “Conceptual and measurement issues.” Journal of 

Advanced Nursing 17(July, 1992): 979. 
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 โอเรม (Orem)  กลาวถึง คุณภาพชีวิต  มีความหมายเดียวกับ ความผาสุก (well being ) 
ซึ่งเปนการรับรูของบุคคลตอการมีชีวิตอยู ตามประสบการณของความพึงพอใจ ความรูสึกเปนสุข
กายในจิตใจ75 

 องคการยูเนสโก (UNESCO) นิยามคําวา คุณภาพชีวิตไวในชุดฝกอบรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความเปนอยูที่ดีของสังคม และระดับความพึงพอใจใน    

ความตองการสวนหนึ่งของมนุษยและไดนิยามโครงการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตวาเปนโครงการท่ี
มีเปาหมายเพื่อชวยใหผูเรียนและชุมชนไดรับความรู เจตคติ คานิยม และทักษะท่ีจําเปนเพ่ือใหกลุม 
เปาหมายสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทั้งในลักษณะปจเจกบุคคล และในฐานะที่เปนสมาชิกของ
ชุมชน76 

 องคการอนามัยโลก (World Health Organization:WHO) ใหความหมายคุณภาพชีวิต  
เปนการรับรูความพึงพอใจ และสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธกับ
เปาหมายและความคาดหวังของตนเอง ภายใตวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานสังคม และสิ่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เชน สวัสดิการ และการใหบริการตางๆ  ลักษณะทางการเมือง  การปกครองในสังคม        
ที่อาศัยอยู และสามารถประเมินคุณภาพชีวิตในดานวัตถุวิสัย (Objective approach) และดานจิตวิสัย
(Subjective approach)77   

 สรุปไดวา คุณภาพชีวิต เปนการดําเนินชีวิตความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับมาตรฐาน
ชีวิตโดยท่ัวไปของบุคคลในสังคม การไดรับบริการสวัสดิการ เศรษฐกิจ คานิยม ความรูสึกพึงพอใจ 
สุขใจ ประสบการณชีวิต และเห็นคุณคาการดํารงชีวิตของแตละบุคคล  คุณภาพชีวิตไมไดอยูกับ
เกณฑของแตละบุคคล แตขึ้นอยูกับเกณฑทางความจําเปน ความตองการ และความปรารถนาของ
คนในแตละทองถิ่นและสังคม 

   

                                           
75D.E., Orem, Nursing  concept of practice ( New York: Mc.Graw-Hill Book,2001) 
76UNESCO, Quality of life improvement progammes ( Bangkok: UNESCO reginal 

office, 1993), 1. 
77The WHOQOL Group, The  development of the world health organization 

quality of life assessment instrument. In .J Orley, & Kuyken(Eds.) , Quality of life aseessment: 
Inter -nation perspective.New York: Springer-verlag. Cited in Wanna Kumarnjan.2000. Quality 

of Llife among the elderly in the  upper Southern Region. Master’s Thesis, Major in 

Gerontology Nursing (Geaduate School, Mahidol University, 1994). 
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องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

 คุณภาพชีวิตในความหมายของนักวิชาการมีความแตกตางกัน ตามแนวคิด และมุมมอง
การใหคุณคาท่ีมีความหลากหลาย  องคประกอบของคุณภาพชีวิต จึงยอมมีความแตกตางกันไป     
ตามการใหความหมาย องคประกอบซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิตจึงมีผูกลาวไว ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาสังคมท่ัวไป  กลาวถึง องคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตในสังคมท่ีนาอยู ควรประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี  1) มีอาหาร เคร่ืองนุงหม 
และท่ีอยูอาศัยที่เหมาะสม  2) มีสุขภาพอนามัยที่ดี  3) มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
4) มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 5) มีการศึกษาที่ดี  6) ครอบครัวมีความสุข  7) มีงานท่ีดีเปน
ที่พอใจ  8) มีสภาพแวดลอมท่ีดีและสะอาด  9) มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี    10) มี
ศีลธรรม จริยธรรมประจําใจ  11) มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 12) มีสิทธิและโอกาสเสมอภาค
และมีบทบาทในสังคม78 

  ชารมา (Sharma) ไดแบงประเภท องคประกอบของคุณภาพชีวิตออกเปน 2 ประเภท 
คือ  1)  องคประกอบทางดานกายภาพ  ไดแก  อาหาร  น้ํ า  ที่อยู อาศัย  เค ร่ืองนุ งหม  ฯลฯ                        
2) องคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก  การศึกษา การมีงานทํา   การบริการทางดาน
การแพทยและการสาธารณสุข  สภาพแวดลอมในการทํางาน ฯลฯ79 

 เบร์ิกฮอรน (Berghorn et al.) ไดกลาววา องคประกอบคุณภาพชีวิต ไดแก สภาพทาง
เศรษฐกิจ สุขภาพ  สภาพแวดลอม  การพึ่งพาตนเอง และการทํากิจกรรม80 

 ฟลานาแกน (Flanagan) กลาวถึง องคประกอบของคุณภาพชีวิตวาเปนความตองการ
พื้นฐานของมนุษย ซึ่งจําแนกได 5 องคประกอบ ดังน้ี คือ 1) มีความสุขสบายทางดานรางกาย       
และวัตถุ ทางดานรางกาย ไดแก การมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ทางดาน
วัตถุ ไดแก การมีบานนาอยู มีอาหารที่ดี มีเคร่ืองอํานวยความสะดวก  2) มีความสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน เชน ความสัมพันธกับคูสมรส บิดามารดา ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง และบุคคลอ่ืนๆ นอกจากการมี
บุตรและการเลี้ยงดูบุตรก็ถือเปนความสัมพันธดานน้ีดวย  3) การมีกิจกรรมในสังคมและชุมชน       

                                           
78คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาสังคมทั่วไป,  สิ่งแวดลอมเทคโนโลยี 

และชีวิต (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 195-196. 
79R.C.,Sharma, Population trends resources and environment hand book on 

Population Education ( New Delhi : Tata Mcgraw-Hill, 1975), 109-131. 

 80Berghorn F.J.,et al., The dynamics of aging: Original essays on the process and 

experience of growing old (Colorado:Westview Press, 1981), 3. 



33 
 

มีโอกาสสนับสนุนและชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม 4) มีพัฒนาการดานบุคลิกภาพ และมีความสําเร็จ             
อยางสมบูรณตามพัฒนาการ  เชน  การมีพัฒนาการทางสติปญญา การเรียนรู สนใจการเรียน        
และ การเขาใจตนเอง รูจุดบกพรองของตนเอง มีงานท่ีนาสนใจทํา ไดรับผลตอบแทนท่ีดี และ             
การแสดงออกในทางสรางสรรค  5) มีสันทนาการ เชน อานหนังสือ ฟงดนตรี  หรืออ่ืนๆ และมี   
สวนรวมในสังคม81 

 บรูคฮารท (Bruckhardt) กลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิต  ควรวัดใน 5 ดาน   คือ 
1) ความรูสึกสนุกสนานในการดํารงชีวิต (Zest of Life) คือ การมีความสุขความพึงพอใจในสิ่งตางๆ
ที่เปนกิจกรรมของชีวิตประจําวัน 2)ความต้ังใจและความอดทนในการดําเนินชีวิต (Resolution and 

fortitude) คือ การคิดวาชีวิตมีความหมายและยอมรับอยางเด็ดเด่ียวในชีวิตเปนอยู 3) ความสมดุล
ระหวางความปรารถนาและไดรับความสําเร็จตามเปาหมาย (Congruence between desired and 

archived goals) คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จในเปาหมายสําคัญที่ต้ังใจวาจะทํา 4) อัตมโนทัศน 
(Self concept) คือ การยึดถือความนึกคิดทางดานบวกของตนเอง  5) อารมณที่เปนสุข (Mood tone) 
คือ การมีความสุข อารมณอ่ิมเอมใจ เบิกบานหรือมองโลกในแงดี82 

 พิช (Peace) กลาววา องคประกอบคุณภาพชีวิตประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน
กายภาพ ปจจัยดานสังคม ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานอํานาจบุคคล 
ปจจัยดานวัตถุวิสัย และปจจัยดานบุคลิกภาพ83 

 เดนแฮม (Denham) ไดเสนอ องคประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธทางสังคม สุขภาพกาย สุขภาพจติ บุคลิกภาพและประวัติในอดีต84 

 ซาน (Zhan) กลาววา คุณภาพชีวิต ควรมีองคประกอบ 4 ดาน คือ 1) ดานความพึงพอใจ
ในชีวิตเปนสิ่งท่ีบุคคลรับรูถึงสิ่งที่ตนเองครองอยู ซึ่งเปนความปรารถนาท่ีตั้งไวและความสําเร็จที่
ไดรับ  2) ดานอัตมโนทัศนเปนความเชื่อและความรูสึก เกี่ยวกับตนเองในชวงเวลาหน่ึง รวมไปถึง

                                           
81J.C.,Flanagan, Measurement of Quality of Life : Current State of the Art. Arch 

Phys Med Rehabil (February ,1982), 56-59. 
82Bruckhardt, C.A.S “Measurement of Quality of life: Current State of the Art.”  

Arch Phys Med Rehafit 63 (February, 1982), 56-59. 

 
83S.M.,Peace, Researching social gerontology:Concepts,methods and issuce 

(London:SAGE, 1990), 3. 

 84M.J., Denham, Care of the long-stay elderly patient.2nd ed. (London:Chapmam-

Hall, 1991), 3. 
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ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และภาพลักษณของตน อัตมโนทัศนจึงมีอิทธิพลอยางยิ่งในการสราง
สัมพันธภาพกับผูอ่ืน 3) ดานสุขภาพและการทํางานของรางกาย  4) ดานสังคมและเศรษฐกิจ85 

 องคการอนามัยโลก กลาวถึง องคประกอบของคุณภาพชีวิต โดยใชเคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
ชีวิต (WHOQOL-100) สามารถจัดกลุมไดเปน 6 ดาน  คือ 1) ดานรางกาย (physical domain) คือ 

การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลซึ่งมีผลตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณ
แข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่
จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกาย ไดการรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวันการรับรู
เร่ืองการนอนหลับและพักผอนรวมทั้งการรับรูเร่ืองการมีเพศสัมพันธ ซึ่งการรับรูเหลาน้ีมีผลตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  2) ดานจิตใจ (phychological domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง 
เชน การรับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง ภาพลักษณของตนเอง ความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง ความม่ันใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด  ความจํา สมาธิ  การตัดสินใจ ความสามารถใน
การเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ของตนและรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศรา ความกังวล  
เปนตน 3) ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล (level of independence domain) คือ  การรับรูถึง
ความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอ่ืน ความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน ความสามารถใน     
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน ความสามารถในการทํางาน การรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาตางๆ 
หรือการรักษาทางการแพทยอ่ืนๆ 4) ดานความสัมพันธทางสังคม (social-relationship domain) คือ  
การรับรูเร่ืองความสัมพันธของตนกับบุคคลอ่ืน การท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม รวมถึงการรับรูในเร่ืองอารมณทางเพศ
หรือการมีเพศสัมพันธ 5) ดานสิ่งแวดลอม (environment domain) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระมีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต 
การรับรูวาไดอยูในส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคม  มีแหลง
ประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสท่ีจะ
ไดรับรูขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน  6) ดาน
ความเชื่อสวนบุคคล (spirituality religion/person beliefs domain) คือ รวมไปถึงการรับรูเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นตางๆ ของตนที่มีตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูเร่ืองความเชื่อทางดานจิตวิญญาณ  
ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืนๆ ที่มีผลท่ีดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการ
เอาชนะอุปสรรค เปนตน องคการอนามัยโลกไดปรับปรุงแบบประเมิน ลดขอคําถามลงเหลือ 26 ขอ 

                                           
85

 L.,Zhan, “Quality of Life: Conceptual and measurement issues ( Journal of 

Advanced Nursing 17, 1992), 795-800. 
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ที่ของไทยเรียกวา แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับยอชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) สามารถจัด
กลุมเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย  ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และ ดานสิ่งแวดลอม86 

 เฟอรแรนส และ เพาเวอร (Ferrans and Powers) ไดวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
ขององคประกอบของคุณภาพชีวิตของ George และ Bearson แลวสรุปองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 1) ดานสุขภาพและหนาที่ (Health and Functioning ) เกี่ยวกับ
สถานภาพของรางกาย และความสามารถในหนาที่ที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ กิจวัตรประจําวัน      
และการแสดงออกทางบทบาทสังคม ประกอบดวย สุขภาพของตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ   
การพึ่งพาตนเอง ทางดานรางกาย  เพศสัมพันธ ความรับผิดชอบตอครอบครัว การบําเพ็ญประโยชน
กิจกรรมในยามวาง ความสามารถในการเดินทาง การสรางความสุขในวัยสูงอายุ และ   การมีอายุยืน  
2) ดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social economic) เปนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล 
เพราะบุคคลตองอยูรวมกันในสังคมตองการเพ่ือนชวยแนะแนวทางแกปญหาซึ่งกันและกันตองการ
กําลังใจ การไดรับการเชื่อถือไววางใจ ตองการบานอยูอาศัยเปนหลักแหลง มีงานทาํและมีเงินใชใน
การดํารงชีวิต ประกอบดวย มาตรฐานการดํารงชีวิต การพึ่งพาตนเองดานการเงิน ที่พักอาศัย        
การทํางาน เพื่อน เพื่อนบาน สภาพการณของบานเมือง การไดรับการสนับสนุนทางดานจิตใจและ
การศึกษา 3) ดานจิตใจและวิญญาณ (Psychological/Spiritual)  สภาพของการรับรูการตอบสนอง
ทางอารมณหรือทางวิญญาณตอสิ่งเราที่มากระทบในชีวิต ประกอบดวย ความพึงพอใจในชีวิต  
ความสุขทั่วไป ความพอใจในตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ ความศรัทธาใน
ศาสนา และรูปรางหนาตาของตน 4) ดานครอบครัว (Family) เปนสภาพของความสัมพันธภาพใน
ครอบครัวของบุคคล ประกอบดวย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 
บุตร และความสัมพันธกับคูสมรส87 

 องคการยูเนสโก (UNESCO)ไดเสนอองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 5 ดาน ซึ่งเปน
ตัวบงชี้ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ  1) ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (biological)  2) ดานสังคม 

                                           
86The WHOQOL Group, The  development of the world health organization  

quality of life assessment instrument. In .J Orley, & Kuyken(Eds.) , Quality of life aseessment: 
Inter nation perspective.New York: Springer-verlag. Cited in Wanna Kumarnjan.2000. Quality of 

Llife among the elderly in the  upper Southern Region. Master’s Thesis, Major in Gerontology 

Nursing (Geaduate School, Mahidol University, 1994). 
 

87Ce.Ferrans, and  Mj.Power, Psychometric Assessment of the Aquality of Life  

American Psychologist  (New York : Jonh Wiley & Sons, 1997), 138-147. 
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(social)  3) ดานเศรษฐกิจ (economic)  4) ดานความเปนมนุษย ( humanistic)  5) ดานส่ิงแวดลอม
(environment)88      
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อศึกษา คุณภาพชีวิตของ
ผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยศึกษาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวคิดขององคการยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (biological) 
      ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (biological) หมายถึง  ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตให
อยูรอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบดวย การมีอาหารที่มีประโยชนและมีคุณคาทางโภชนาการ 
และมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ น้ําดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอไมมีโรคประจําตัว ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ ที่อยูอาศัยมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ดี 
 2. ดานสังคม (social) 
                 ดานสังคม (social)  หมายถึง ความสามัคคีปรองดองกัน และความเจริญกาวหนา 
ในสังคม ประกอบดวย การมีครอบครัวที่สมบูรณ อบอุน ความสัมพันธกับบุคคลในสังคม อิสระใน
การเลือกและตัดสินใจ มีสวนรวมในสังคม มีความเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก  มีสิทธิ์ที่จะไดรับ
บริการทางสังคม เขาถึงการบริการของสังคม มีสิทธิ์ที่จะเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม  มีความรู
ดานกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 3. ดานเศรษฐกิจ (economic)  
                         ดานเศรษฐกิจ (economic)  หมายถึง  ความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติเกี่ยวกับหนาที่
ทางสังคม  ความตองการสวนบุคคลในเร่ืองโอกาสในการทํางานและการมีรายไดเพียงพอการไดรับ 

ผลประโยชนทางสังคมที่เกิดจากการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปนธรรม ประกอบดวย การมี
รายไดคาตอบแทนท่ีเพียงพอ มีความมั่นคงทางการเงิน ไดรับการกระจายรายไดอยางเปนธรรม       
มีโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพที่เหมาะสม  และอํานวยความสะดวก  เชน    มีระบบโทรคมนาคม   
มีไฟฟา    มีการคมนาคมท่ีสะดวก  เปนตน 

 4. ดานความเปนมนุษย  ( humanistic) 
   ดานความเปนมนุษย (humanistic)  หมายถึง   มุมมองทางดานลักษณะทางจิตวิทยา  

เชน คานิยม ความรูสึกและอารมณ ความสามัคคี ปรองดองกัน และการมีจิตใจท่ีดีงาม ประกอบดวย 
ระดับของความสุขความพึงพอใจ ความสามารถในการปรับตัว ระดับการประสบความสําเร็จในสิ่ง

                                           
 

88UNESCO,Quality of life improvement programmes (Bangkok: UNESCO reginal 

office, 1993), 10-11. 
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ที่มุงหวัง ความพอใจและความสงบของจิตใจ ความมีศีลธรรม ความซื่อสัตยสุจริต รูจักใหอภัย   

การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

 5. ดานส่ิงแวดลอม (environment)  
               ดานสิ่งแวดลอม  (environment) หมายถึง  สิ่งแวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติ รวมถึง แหลง
ธรรมชาติ เชน พื้นดิน อากาศ น้ํา สัตว และ พืชและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ตอมารวมถึงและ
สิ่งแวดลอมที่เปนมนุษย หรือทรัพยากรมนุษย 

  สรุปไดวา  คุณภาพชีวิต หมายถึง  ชีวิตความเปนอยูที่เกี่ยวกับมาตรฐานชีวิตโดยท่ัวไป   
การมีสภาพความเปนอยู  และการดําเนินชีวิตท่ีดีหรือการใชชีวิตไดอยางมีความสุข  การรับรูสถานะ
ของตนเองในการดํารงชีวิตอยูในสังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับการตอบสนองความตองการในดาน
ตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม  การไดมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่  สามารถพึ่งพาตนเองและ
ทําประโยชนใหผูอ่ืนได   คุณภาพชีวิตวัดไดจากความรูสึกพึงพอใจ  ความสุขใจในคุณคาของชีวิต  
ประกอบไปดวย    ดานสภาพทั่วไปของชีวิต  ดานสังคม   ดานเศรษฐกิจ    ดานความเปนมนุษย  
และดานสิ่งแวดลอม  
 

หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต 

 การที่จะทําใหผูปฏิบัติงานแตละคนมีความตองการทํางาน รวมแรงรวมใจกันทํางาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรน้ัน จําเปนตองหาวิธีการ ชักนําพฤติกรรมของแตละบุคคล
เหลานั้นใหประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเกิดจากแรงจูงใจ คือ ความตองการของมนุษย 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอมที่ดี
ในการทํางาน และตอบสนองความตองการของมนุษยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น จึงมีหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต ไวเปนแนวทางดังน้ี 

  

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององคการสหประชาชาติ ( United Nations) 
 องคการสหประชาชาติ (United Nations) จัดต้ังสํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ไดจัดทําดัชนีการพัฒนามนุษยขึ้น
และเผยแพรคร้ังแรกในป 2533 ซึ่งดัชนีนี้มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถาดัชนีมีคาใกลเคียง 1 แสดงวามี
ระดับการพัฒนามนุษยระดับสูง ถาดัชนีมีคาใกลเคียง 0 แสดงวามีระดับการพัฒนามนุษยระดับต่ํา 
ซึ่ง UNDP ไดจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษยจากประเทศทั่วโลกประมาณ 187 ประเทศ 
ประกอบดวยสามมิติหลัก ไดแก สุขภาพ (Health) ตัวบงช้ี คือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด              
(Life expectancy at birth) การศึกษา (Education)   ตัวบงช้ี คือ จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษา 
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(Mean Years of Schooling) และจํานวนปที่คาดวาจะไดรับการศึกษา (Expected Years of 

Schooling) และมาตรฐานคุณภาพชีวิต (Living Standards)   ตัวบงช้ี คือ รายไดประชาชาติมวลรวม
ตอบุคคล (Gross National Income per Capita)   ดัชนีการพัฒนามนุษย เปนดัชนีการวัดและ
เปรียบเทียบ  ความยากจน  การรูหนังสือ   การศึกษา   อายุขัย     การคลอดบุตร และปจจัยอ่ืนๆ ของ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนวิธีการวัดความอยูดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเด็กและ
เยาวชน  หลายคนใชดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาตินี้ในการระบุวาประเทศใดประเทศ
หนึ่งจัดอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว   ประเทศที่กําลังพัฒนา  หรือประเทศพัฒนานอยที่สุด ดัชนี
ดังกลาวไดพัฒนาขึ้นมาในป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)  โดยนักเศรษฐศาสตรชาวปากีสถานชื่อ   
มาฮฺบับ อุล ฮาค และองคการสหประชาชาติไดใชดัชนีดังกลาวมาใชตั้งแตป ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536)  
เปนตนมา    ดัชนีการพัฒนามนุษยวัดความสําเร็จโดยเฉลี่ยของแตละประเทศในการพัฒนามนุษย  
สามดานหลักๆ ไดแก 1) การมีชีวิตท่ียืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดไดจากอายุขัย  2) ความรู ซึ่งวัดได
จากการรูหนังสือ (มีน้ําหนักเปนสองในสามสวน) และอัตราสวนการเขาเรียนสุทธิที่รวมกันท้ัง
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ําหนักเปนหน่ึงในสามสวน)  3) มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่ง
วัดไดจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ตอหัวและความเทา
เทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity – PPP)   โครงการพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย 
(Humam Development Index : HDI)      มีแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิต หรือ ความอยูดีมีสุข วาไม
ควรเนนในการใหความสําคัญในเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว เชน รายไดหรือผลผลิต เปนตน แตควร
วัดดวยตัวชี้วัดทางสังคม   ที่เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนามนุษยทั้ง 3 ดาน 89  
 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต      “การวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต      กระทรวง
สาธารณสุข” 

 กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข  ไดใหความหมาย  ความสุข คือ สภาพชีวิตท่ี
เปนสุข อันเปนผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตสรางคําถามการวัดความสุข จํานวน 15 ขอคําถาม 
ซึ่งผูใหขอมูลเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง    เปนการประเมินเหตุการณใหตรงตามความรูสึก 
ซึ่งประกอบดวย ตัวเลือกตอบ 4 ระดับ  คือ ไมเลย  เล็กนอย  มาก และมากที่สุด หลังจากน้ันคะแนน
ที่ไดจากการวัดจะถูกนํามาแปลผลตามท่ีกําหนดไว ดังน้ี  มีความสุขมากกวาคนทั่วไป    มีความสุข

                                           
89United Nations, Humam Development  (New York : United Nations, 2009),20. 
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เทากับคนทั่วไป  และมีความสุขนอยกวาคนท่ัวไป นอกจากน้ี สํานักสถิติแหงชาติไดดําเนินการ
สํารวจสภาวะทางสังคม  วัฒนธรรม และสุขภาพจิต  ในป พ.ศ. 2551 โดยใชแบบวัดความสุข ซึ่งให
ผูใหขอมูลเปนผูกําหนดระดับความสุขของตนเองในปจจุบันเปนระดับ 0 (ไมมีความสุขเลย) จนถึง 
ระดับ 10 (สุขมากท่ีสุด) วิธีการวัดความสุขโดยใหกําหนดระดับ 0 – 10 ไดถูกนําไปใชใน โครงการ
พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม     มหาวิทยาลัยมหิดล ในป     
พ.ศ. 2548  โดยใชแบบสัมภาษณดังน้ี “ ตอนน้ีทานมีความรูสึกอยางไร”    พรอมทั้งใชเคร่ืองมือ
ประกอบคือ สั ญลักษณภาพย้ิม :)  วิธีการวัดดวยระดับ 1 -10 ยังสอดคลองกับการใชวัดความสุข
โลกของ World Data Base of  Happiness  ความสุขถูกนํามาเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตอยางเลี่ยง
ไมไดแมบริบทของคําวา “ความสุข” จะเปนนามธรรม ลึกซึ้งและยังเปนที่ถกเถียงกันถึงวิธีการวัดมา
โดยตลอด อยางไรก็ตาม นิยามทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตตางมีคําวา “ความสุข”  เขามารวมดวย 
ดังนั้น การวัดความสุข จึงเปนตัวท่ีสามารถสะทอนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดในระดับหนึ่ง90 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต    ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

 แผนงานสุขภาวะองคกรเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ไดทําการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานดวยเชนกัน โดยไดนําแนวคิดของ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ที่ไดกําหนดตัวช้ีวัดความกาวหนาของมนุษยเรียกวา    
“ความสุข 8 ประการ”  ซึ่งไดนํามาพัฒนาเปน “องคกรแหงความสุข”  (Happy Workplace)         
โดยการใหความสําคัญตอ “คน” และเพ่ิมคุณคาของ “คน” ใหเปน “คนสําคัญ”  ดังน้ัน จึงเกิด
กระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมาย หรือเรียกวา “ กระบวนการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในองคกร” ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และเปลี่ยนมุมมองของคนในองคกร เพื่อใหเกิดความคิดใหมในการอยูรวมกัน และทํางานอยางมี
ความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” นั่นคือ คนทํางานมีทักษะการทํางานท่ีดี (Work Skill) และมี
ทักษะการใชชีวิตท่ีดี (Life Skill) ควบคูกันไป นอกจากน้ีการมีวัฒนธรรมองคกรที่ใหความสําคัญ
ตอคนทํางาน มีนโยบายในการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีเหมาะกับองคกร เพื่อใหคนในองคกรอยูรวมกันอยางมีความสุข และคนทํางานมี

                                           
 

90ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต  การทํางาน และความสุข (นครปฐม : 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 57 -58. 
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ความสุขในการทํางาน เรียกวาเปน “วัฒนธรรมองคกรแหงความสุข” โดยกระบวนการกอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรน้ัน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก  

 1. การมีตัวตน องคกรตองทําใหคนทํางานตระหนักวาการคิด   การกระทํา การอยู
รวมกันของคนในองคกร คือ ตัวตนขององคกร       

 2. ความเชื่อมั่น องคกรตองสรางความเช่ือมั่นในตัวตนขององคกรใหแกคนทํางาน 
เพื่อใหคนทํางานเกิดความเช่ือมั่นวาสิ่งน้ีดี และเหมาะสมตอองคกร  โดยผูนํามีสวนสําคัญในการ
เชื่อมความคิดของผูใตบังคับบัญชาใหเห็นเปาหมายเดียวกัน เพื่อนําไปสูการเติบโตขององคกร 

 3. ความศรัทธา องคกรที่สามารถผาน 2 ขั้นตอนแรกไดในการสรางวัฒนธรรมองคกร 
จะทําใหคนทํางานทุกคนทราบและตระหนักดีวา สิ่งท่ีองคกรดําเนินอยูนั้นเปนสิ่งท่ีดีที่สุดสําหรับ
องคกร 

 องคกรท่ีมีวัฒนธรรมองคกรที่ดี จะไดรับผลลัพธ คือ เกิดความสุข ความเชื่อใจในการ
ทํางานรวมกัน (High Trust) เพิ่มคุณคาของทุนมนุษยในองคกร (Human Capital) เกิดการทํางาน
เปนทีม (Team-Flow-Based Organization) มีความคิดท่ีเปนนวัตกรรม (Innovation) มีประสิทธิภาพ
การผลิตที่ดีขึ้น (Productivity) เปนที่ยอมรับของสังคมมากข้ึน (Social Responsibility) รวมท้ังไดรับ
ประโยชนและกําไรตามเปาหมาย  (Profit Requirement) จากแนวคิดในการสรางองคกรแหง
ความสุข ทําใหเกิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) ในการจัดสมดุลชีวิตมนุษย เพื่อใหเกิดความ
สมดุลชีวิตในการทํางานและการใชชีวิต โดยมองความสุข 3 สวน ประกอบกัน คือ ความสุขของ   
ตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว และความสุขขององคกรและสังคม โดยความสุขทั้ง 3 สวนนี้        
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 องคประกอบความสุขของตัวเราเอง ประกอบดวย  
 1. สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง เกิดจากการรูจักใช

ชีวิต รูจักกิน รูจักนอน ชีวีมีสุข 

 2. น้ําใจงาม (Happy Heart) คือ การมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกัน รูจักแบงปนอยางเหมาะสม 
รูจักบทบาทของแตละคน ตั้งแตเจานาย ลูกนอง พอแม และสิ่งตางๆ ที่เขามาในชีวิต 

 3. การผอนคลาย (Happy Relex) คือ การรูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต 

 4. การหาความรู (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและนําไปสู
การเปนมืออาชีพ เพื่อใหเกิดความกาวหนาและม่ันคงในการทํางานและพรอมที่จะเปนครูเพื่อสอน
คนอ่ืน 
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 5. คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึง การละอายและเกรงกลัวตอ
การกระทําที่ไมดีของตนเอง ซึ่งนับเปนคุณธรรมเบ้ืองตนของการอยูรวมกันของคนในสังคมในการ
ทํางานเปนทีม 

 6. ใชเงินเปน (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจาย
ตนเองและครอบครัวได รวมถึงการรูจักการทําบัญชีครัวเรือน 

 องคประกอบความสุขของครอบครัว ประกอบดวย 

 7. ครอบครัวท่ีดี (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง เพราะ
ครอบครัวเปนภูมิคุมกันและเปนกําลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคตางๆ 

 องคประกอบความสุขขององคกรและสังคม ประกอบดวย 

 8. สังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟอตอสังคมท่ีตนเอง
ทํางานและสังคมที่พักอาศัย 

 แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดในการสรางองคกรแหงความสุข ซึ่งสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พิจารณาเห็นว า “คน” เปนทรัพยากรท่ีสําคัญ และ 
“ความสุข” คือ สิ่งท่ีทุกคนปรารถนา ดังน้ัน ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 จึงเปนแนวคิดท่ี
ตองการจัดสมดุลของการใชชีวิตในโลกสวนตัว โลกครอบครัว และโลกทางสังคมของคน91 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ  ฮุสและคัมม่ิง (Huse and Cummings)  
 ฮุสและคัมม่ิง (Huse and Cummings) กลาววา   ปจจัยที่ทําใหองคการสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  (Quality of Work 

Life) ของบุคคลในองคกร คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความสอดคลองกันระหวางความสม
ปรารถนา หรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคกร หรือ คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เปนประสิทธิผลขององคกรเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน   เปนผลมาจาก
การรับรูประสบการณในการทํางาน   ซึ่งทําใหมีความพึงพอใจในงานน้ันๆ คุณภาพชีวิตการทํางาน 
จะสงผลตอองคกร 3 ประการ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตขององคกร ประการท่ีสอง  ชวยเพิ่มพูน
ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจในการทํางาน และประการสุดทาย       
ชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานไดกําหนดองคประกอบท่ีเปนตัวกําหนดคุณภาพชีวิต        
การทํางาน ซึ่งประกอบดวยคุณสมบัติ 8 ประการ ดังนี้ 

                                           
 91เร่ืองเดียวกัน, 59-62. 



42 
 

 1. ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) คาจางท่ี
ไดรับเพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม คาจางท่ีไดรับยุติธรรมหรือไม
เปรียบเทียบกับตําแหนงของตนและตําแหนงอ่ืนที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน 

 2. สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and healthy working condition) 
ผูปฏิบัติงานไมควรอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย   และสิ่งแวดลอมของการทํางานซึ่งจะ
กอใหเกิดสุขภาพท่ีไมดี และควรกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพ ซึ่ง
รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา  

 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) ควรให
โอกาสแกผูปฏิบัติงานไดใชฝมือพัฒนาทักษะและความรูของตนเอง ซึ่งสงผลใหผูปฏิบัติงานไดมี
ความรูสึกวาตนมีคา และมีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง 

 4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (growth and security) ควรใหความสนใจตอ      
1) งานท่ีผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมายจะมีผลตอการดํารงไวและการเพ่ิมพูนความสามารถของ
ตนเอง 2) ความรูและทักษะใหมๆ จะนําไปใชประโยชนตอหนวยงานในอนาคต 3) ควรใหโอกาส
พัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน 

 5. การบูรณาการทางสังคม (social integration) การท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตน
ประสบความสําเร็จและมีคุณคา จะมีผลตอบุคคลน้ันในดานความเปนอิสระจากอคติ ความรูสึกตอ
ชุมชน การเปดเผยของตนเอง ความรูสึกวาไมมีการแบงช้ันวรรณะในหนวยงานและความรูสึกวามี
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นกวาเดิม 

 6. ธรรมนูญในองคการ (constitutionalism) ผูปฏิบัติงานมีสิทธิอะไรบาง และจะ
ปกปองสิทธิของตนไดอยางไร ทั้งน้ียอมข้ึนอยูกับวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ วามีความเคารพใน
สิทธิสวนตัวมากนอยเทาใด ยอมรับในความขัดแยงทางความคิด  รวมทั้งวางมาตรฐานการให
ผลตอบแทนแกผูปฏิบัติงาน 

 7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน   (the total life space)    การทํางานของ
บุคคลหนึ่ง    ควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลน้ัน     บทบาทที่เกี่ยวของกับการแบงเวลา 
อาชีพ การเดินทาง   ซึ่งควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของบุคคล   และเวลาของ
ครอบครัว    รวมท้ังความกาวหนาและการไดรับความดีความชอบ   
 8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม   (social relevance)    กิจกรรมของหนวยงานท่ีไมมี
ความรับผิดชอบตอสังคม   จะทําใหลดคุณคาสําคัญของงาน  และอาชีพในกลุมผูปฏิบัติงาน
ตัวอยางเชน ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่รับรูวาหนวยงานของตนมีสวนรับผิดชอบตอสังคมในดาน
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การผลิต การจํากัดของเสีย วิธีการดานการตลาด การฝก การปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในการ
รณรงคดานการเมืองและอ่ืนๆ92 

 นอกจากแนวคิดท่ีไดกลาวมา ยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวของมากมาย รากฐานทางทฤษฎีที่
สําคัญของคุณภาพชีวิต คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตองการของมนุษย ดังนี้ 
 

 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)
เปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
ตั้งอยูบนสมมติฐาน ที่วา มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด   ลําดับขั้นความตองการของ
มนุษยตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. ความตองการดานรางกายหรือความตองการทางกายภาพ (physiological needs)    
เปนความตองการขั้นพื้นฐานและจําเปนท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย  หากรางกายไมไดรับ
การตอบสนอง ชีวิตก็จะดํารงอยูไมได เปนความตองการที่ตองไดรับการตอบสนองกอนความ
ตองการอ่ืนๆ ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค      การพักผอน    และความตองการทางเพศ      
เปนตน     ถาหากความตองการขั้นนี้ไมไดรับการตอบสนองแลว   มนุษยก็จะไมเกิดความตองการ
ในขั้นตอไป 

 2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการข้ันตอมา เมื่อ
ความตองการดานรางกายไดรับการตอบสนองเพียงพอแลว มนุษยก็จะเกิดความคุมครอง การไดอยู
ในสังคมที่เปนระเบียบ มีกฎหมายท่ีจะชวยคุมครองใหพนอันตรายตางๆ การปกปองคุมครองใหพน
จากภัยธรรมชาติโรครายหรือบางคน หมายถึง การเลือกงานที่จะใหความม่ันคง หรือความปรารถนา
ที่จะไดทํางานท่ีมีหลักประกันมีรายไดเพียงพอที่จะเก็บออมไวใชในอนาคต 

3. ความตองการดานสังคม (social needs) นับวาเปนความตองการท่ีอยูในระดับสูงกวา   
ความตองการสองขอแรก  เพราะทันทีที่ความตองการทางรางกายและความปลอดภัยไดรับการตอบ 
สนองเพียงพอแลว ความตองการทางสังคมจะเกิดขึ้น  ความตองการที่จะเปนเจาของ  ความตองการ
มีมิตรสัมพันธกับบุคคลท่ัวๆ ไป ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก  ไดมีสวนรวมในสังคม 

 

 

                                           
 

92E. F., Huse, & T. G ., Cummings, Organization  development and change,       

3rd  ed.  (St. Paul, MN : West,1985), 58-59. 
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4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม  หรือความตองการการยอมรับในสังคม 

ความภาคภูมิใจในตัวเอง (egoistic or esteem needs) ความตองการน้ีสําคัญมากตอการบริหาร      
แบงความตองการน้ีออกเปน 2 ชนิด คือ ความตองการไดรับความนิยมนับถือจากคนในสังคม เปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับความตองการชื่อเสียง การมีสถานภาพทางสังคมที่ดี ความเชื่อมั่นในตัวเอง ตนเปน
บุคคลสําคัญ ไดรับความสนใจ เอาใจใสและระลึกถึงจากบุคคลอ่ืน ความสําเร็จ ความสามารถ และ
ความตองการความเปนอิสระ และเสรีภาพ 

5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิตหรือความนึกคิด     (the needs for self - 

actualization) ความตองการข้ันนี้เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย จะเกิดความตองการอยาก 
จะเปนในสิ่งที่ตนอยากเปน    ความตองการข้ันนี้  เปนความปรารถนา  และแรงขับที่จะสนองความ
ปรารถนาของตนเอง ดังที่มาสโลว กลาวไววา เปนความใฝฝนของบุคคลท่ีสูงกวาสภาพที่แทจริง
ของเขาเปนความใฝฝนปรารถนาในทุกๆ สิ่งที่ตนสามารถกระทําได93 

 

 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบริ์ก  (Two-Factor Theory) 
 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบริ์ก (Two - Factor Theory) มุงความสนใจท่ีองคประกอบ 
2 ชุดดวยกัน คือ องคประกอบความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ พบวา องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิด
ความสุขในการทํางานมีอยู  2 ประการดังนี้ 

 1. องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ  (motivative factor)  มีอยู  6 ประการ    คือ   
1) ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง ทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบผลสําเร็จอยางดี      
เมื่องานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจในผลสําเร็จของงานน้ัน  2) การไดรับการยอมรับ 
(recognition) หมายถึง การยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา เพื่อน ผูขอคําปรึกษาหารือ บุคคล
ในหนวยงาน การยอมรับอยูในรูปแบบของการยกยอง ชมเชย การยอมรับในความรูความสามารถ 
3) ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความริเร่ิมสรางสรรค     
ทาทาย   4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากการท่ีไดรับเปาหมาย 
ใหรับผิดชอบและมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี     5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
(advancement)  หมายถึง การไดเลื่อนขั้นตําแหนงใหสูงข้ึน การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรู
เพิ่มเติม  6) โอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง (Possibility of growth) หมายถึง โอกาสท่ีไดรับการ

                                           
93A. H., Maslow, Motivation and Personality, 2nd  ed. (New York: Harper&Rows  

Publishers, 1970), 80-84. 
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แตงต้ังเลื่อนตําแหนงและประสบความรุงเรืองในอาชีพ รวมท้ังโอกาสท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและความชํานาญขึ้น 

 2. องคประกอบที่เกี่ยวกับ ดานส่ิงแวดลอมในการทํางาน  เรียกวา    องคประกอบค้ําจุน  
(Hygiene factor) 10 อยาง คือ 1) เงินเดือน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่
นาพอใจของบุคคลในหนวยงาน 2) โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต (possible of growth) 
หมายถึง  โอกาสท่ีจะไดรับการแตงต้ัง  เลื่อนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ      
3) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (interpersonal relation – subordinate) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา 4) ฐานะของ
อาชีพ (staus) หมายถึง อาชีพน้ันเปนที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 5) ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา (superior) หมายถึง การติดตอสัมพันธที่ดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและมี
ความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลทั่วไป 6) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
(interpersonal relation - peers) หมายถึง การติดตอสัมพันธที่ดี ตอกันระหวางเพื่อนดวยกัน             
7) เทคนิคการนิเทศ (supervision technique) หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงาน หรือการยึดหลักความยุติธรรมในการบริหาร 8) นโยบายและการบริหาร (policy and 

administration) หมายถึง การจัดการ (management) การบริหารงานองคการและการติดตอสื่อสาร
ในองคการ  9) สภาพการทํางาน (working condition) ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง 
เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางานและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณเคร่ืองมือตางๆ 10) ความเปนอยู
สวนตัว  (personal life) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ   ความม่ันคงในงาน ความยั่งยืนของ
อาชีพ หรือความม่ันคงขององคกร  ดังนั้น องคประกอบท้ัง 2 ดานน้ี เปนความตองการของคนงาน 
เพราะเปนแรงจูงใจในการทํางาน และองคประกอบค้ําจุนเปนตัวกระตุนใหเกิดความสุข เมื่อบุคคล
ไดรับการตอบสนองทั้งสองดานคนจะเกิดความพึงพอใจ (job satisfaction) 94 

 

  ทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอรเฟอร   (Alderfer’s Existence Relatedness Growth 

Theory: E.R.G. Theory)  
  ทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอรเฟอร   (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory: 

E.R.G. Theory)   เครตัน อัลเดอรเฟอร  (Clayton Alderfer อางถึงใน ศิริพงษ เศาภายน,2551 :104) 
เปนการขยายแนวคิดตามทฤษฎีของ Maslow และ Hertzberg ซึ่งเปนทฤษฎีในดานแรงจูงใจ 

                                           
94Frederick Herzberg, The Motivation-Hygiene Concept and Problem of 

Manpower :Personnel Administration (Cleverland :World Publishing, 1964), 113-115. 
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Alderfer มีแนวคิดวาคนมีความตองการจริง และความตองการเหลาน้ีสามารถจัดลําดับขั้นได โดย
แบงเปนลําดับลางและลําดับบน ความตองการนี้เปนสิ่งสําคัญที่จะตองเกิดข้ึนในองคการ จึงแบง
ลําดับข้ันออกเปน 3 ลําดับกวางๆ คือ ความตองการเพ่ือการดํารงชีวิต  (Existing Needs) ความ
ตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs)  และความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs)       
จึงเรียกยอๆ วา E.R.G. Theory  อธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 

1. ความตองการเพ่ือการดํารงชีวิต (Existing Needs)   เปนความตองการดานกายภาพ  
กับความตองการดานความปลอดภัย  ก็คลายกับการรวมลําดับขั้นที่ 1  ความตองการดานรางกาย
หรือความตองการทางกายภาพ   และข้ันท่ี 2  ความตองการความม่ันคงปลอดภัย ของ Maslow       
เขาดวยกันความตองการแบบน้ี หากฝายหนึ่งฝายใดไดรับ อีกฝายหนึ่งจะเสียความตองการน้ีไป 

 2. ความตองการความสัมพันธ ( Relatedness Needs)    เปนความตองการท่ีจะมีความ  

สัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ เชน หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ครอบครัว เพื่อนฝูง และ
อ่ืนๆ Alderfer อธิบายวา ความตองการน้ีจะแสดงออกโดยการแสดงความโกรธและความเปนมิตร 
เชนเดียวกับการพัฒนาความใกลชิด ความอบอุน และความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ความตองการนี้
เปรียบไดกับความตองการลําดับที่ 3 คือ ความตองการทางสังคมของ Maslow และถามีความ
ตองการรุนแรงก็จะไดรับการตอบสนองความตองการจากคนอื่นๆ  

 3. ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการภายในตัวของบุคคล
เพื่อใหมีความกาวหนา พัฒนา และเติมเต็มศักยภาพที่ตนมีอยูในสถานท่ีทํางานความพึงพอใจใน
ดานความตองการความเจริญกาวหนาจะเกิดผลเม่ือบุคคลท่ีรับงานมาทําจะดําเนินการเต็มกําลัง
ความสามารถที่ตนมีอยู รวมทั้งงานน้ันจะตองสรางสรรคพัฒนาดานทักษะและความสามารถใหมๆ 
ใหกับตนดวย95  
 จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนทฤษฎีแรงจูงใจ  จะเห็น
ไดวา คุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญในแงของความสุข  ความผาสุกของมนุษย ซึ่งเปนสิ่งท่ีเกี่ยวกับ
สวัสดิการมนุษยและความสุข เปนสิ่งจูงใจใหทุกคนบรรลุตามเปาหมายสูงสุดของชีวิต 96    ดังน้ัน
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคน จึงเปนเปาหมายสําคัญของทุกหนวยงาน ทุกภาค
สวนตองสงเสริมใหคนมีคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

                                           
 95ศิริพงษ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ:      

บุคพอยท, 2550), 104. 

 96Oliver, J.P.J. et al, Quality of  Life and Mental Health Service ( London : 

Routledge,1996), 11. 
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การประเมินคุณภาพชีวิต 

 การประเมินคุณภาพชีวิต หรือ การสรางเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพชีวิต   มีความ 

แตกตางกันขึ้นอยูกับแนวคิดและวัตถุประสงคของการศึกษาในแตละเร่ือง พบวา แมในปจจุบันก็ยัง
ไมมีเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินคุณภาพชีวิตที่เปนมาตรฐาน  องคการยูเนสโก  มีเบอรก และซาน 
(UNESCO, Meeberg , and Zhan ) ใหเกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิตโดยอาศัยตัวบงชี้ 2 ประเภท
คือ  1) ตัวบงชี้เชิงวัตถุวิสัย (Objection Indicators) เปนขอมูลดานรูปธรรม ที่มองเห็นได นับได    
วัดได เชน รายได ระดับการศึกษา อาชีพ อัตราการเปนโรค ลักษณะเหตุการณเนนพฤติกรรม หรือ
ลักษณะของแตละบุคคล ซึ่งเปนขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  2) ตัวบงชี้ดาน
จิตวิทยา (Subjective Indicators) เปนขอมูลดานจิตวิทยา ที่บงบอกถึงความรูสึกและเจตคติตอ
ประสบการณของบุคคลเกี่ยวกับชีวิต การรับรูตอสภาพความเปนอยูการดํารงชีวิต รวมทั้งสิ่งตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับชีวิต เชน ความพึงพอใจ ความผาสุก ภาวะสุขภาพ ความสุข และคุณคาในตนเองของ
บุคคล เปนตน97 

 สตรอมเบร์ิก (Stromberg)   ไดแบงวิธีการประเมินคุณภาพชีวิต   ออกเปน  3 วิธี      คือ 

1) การประเมินเชิงวัตถุวิสัย โดยวัดปริมาณ (Objection scales yielding quantitative data) เปนการ
ประเมินผูปวยจากผูอ่ืน เชน แพทย พยาบาล หรือบุคคลอ่ืนๆในทีมสุขภาพ โดยประเมินภาวะ
สุขภาพ รายได การศึกษาหรืออาชีพ แลวใหคาออกมาเปนคะแนน  2) การประเมินเชิงจิตวิทยา    
โดยวัดเปนปริมาณ (Subjective scales yielding quantitative data) เปนการประเมินโดยตนเอง            
ตามความหมายหรือประสบการณในชีวิตของแตละคน เชน ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขในชีวิต
ที่ตนเองไดรับ โดยใหคาออกมาเปนคะแนน 3) การประเมินคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย โดยวัดเปน
คุณภาพ (Subjective scales yielding quantitative data) เปนการประเมินลักษณะบรรยายและบอกถึง
สภาพที่ตนเองเปนอยูตามความคิดเห็นหรือการรับรูของแตละบุคคล98 

 ฟลานาแกน (Flanagan) ศึกษาคนหาความตองการหรือตัวบงชี้ที่แสดงถึงความตองการ
ที่แทจริงของคุณภาพชีวิตของคนอเมริกันโดยทําการสํารวจชาวอเมริกันเกือบ 3,000 คน ที่มีความ
แตกตางกันในดานอายุ เชื้อชาติ และภูมิหลัง โดยไดสุมตัวอยางจากแหลงตางๆ ทั้งประเทศ พบวา  

                                           
97G.A., Meeberg, Quality of Life : A Concept Analysis. Journal of Advanced 

(Nursing Xviii, 1993), 6-71. 
98MF., Stromberg, “Selecting and Instrument toMeasure Quality of Life.” Oncol  

Nurs Forum 11 (Sep-Oct,1984): 88-91. 
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ที่ชาวอเมริกันสวนใหญกําหนดวาเปนสวนประกอบของคุณภาพชีวิต มี 14 เร่ือง เรียกวา Domain 

Life Satisfaction  ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับ   
 1. ความปกติสุขของรางกาย  และองคประกอบในการดําเนินชีวิต       แบงออกไดดังน้ี        
1) องคประกอบในการดําเนินชีวิต ประกอบดวย อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และความปลอดภัย    
ในทรัพยสิน   2) สุขภาพ และความปลอดภัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย การไดมีความสุข   และ
ความปลอดภัยจากความเจ็บปวยดานรางกาย และจิตใจ 

 2. การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน แบงออกเปน  1) สัมพันธภาพกับคูสมรส หรือ คูรัก        
2) การเลี้ยงดูบุตรหลาน  3) สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และ4) สัมพันธภาพกับเพื่อนสนิท 

 3. กิจกรรมทางสังคม ชุมชนและกิจกรรมของพลเมือง แบงเปน  1) กิจกรรมในการให
ความชวยเหลือบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 2) กิจกรรมในทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ 

 4. การพัฒนาตนเอง และมีความรูสึกอ่ิมเอมใจ แบงออกเปน 1) การพัฒนาสติปญญา          
มีการเรียนรู และมีความสามารถในการแกปญหา 2) ความเขาใจสวนบุคคล และการวางแผนของ
ตนเอง ไดแก การมีเปาหมาย และหลักเกณฑในการดําเนินชีวิต 3) การประกอบอาชีพการงาน 
ไดรับการยอมรับ ประสบผลสําเร็จในการงาน 

 5. สันทนาการ แบงเปน 1) การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 2) การไดรับสิ่งบันเทิง 
เชน   ดูโทรทัศน   ฟงเพลง  อานหนังสือ  3) การหาสิ่งพักผอนหยอนใจ เชน ออกกําลังกาย  การเลน
กีฬา และทองเท่ียว99 

 ซาน (Zhan) ไดสรุปแนวทางในการประเมินคุณภาพชีวิตวา ควรประเมินหรือวัดให
ครอบคลุมองคประกอบท้ัง  4  ดาน คือ ดานความพึงพอใจ  ดานอัตมโนทัศน  ดานสุขภาพและ     
ดานความสามารถทางรางกาย และ ดานสังคมเศรษฐกิจ100 

  ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไดดําเนินการพัฒนาการวัดความสุขดวย เคร่ืองมือ Happinometer  ซึ่งพัฒนาตอยอดจากเคร่ืองมือวัด 
“คุณภาพชีวิตคนทํางาน” สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เปนเคร่ืองมือวัดระดับความสุข
ของคนทํางานท่ีสนับสนุนแนวคิดองคกรแหงความสุข 8 ประการ (Happy 8) ที่ไดกําหนดตัวชี้วัด

                                           
99J.C., Flanagan,  Measurement of Quality of Life : Current State of the Art. 

Arch Phys Med Rehabil (Februar, 1982), 56-59. 
100L.,Zhan, Quality of Life: Conceptual and measurement issues  Journal of 

Advanced (Nursing 17, 1992), 795-800. 
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ความสุข 8 ประการไดแก 1)สุขภาพดี  (Happy Body) 2) น้ําใจงาม (Happy Heart)  3) การผอนคลาย 
(Happy Relex)  4) การหาความรู (Happy Brain)  5)คุณธรรม (Happy Soul ) 6) ใชเงินเปน (Happy 

Money) 7) ครอบครัวที่ดี (Happy Family) และ 8) สังคมดี (Happy Society)  ซึ่งเคร่ืองมือ 
Happinometer จัดตัวชี้วัดความสุขของคนทํางานท้ังหมด 56 ตัวชี้วัด โดยมีองคประกอบที่
สอดคลองกับความสุข 8 ประการ  เพื่อประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานทั้งหมดท่ีดําเนินตาม
แนวคิดของความสุข 8 ประการ ไดมีเคร่ืองมือที่สามารถวัด ติดตามและประเมินผล ความสุขของคน
ในองคการไดอยางตอเน่ือง เปนระบบและสามารถนําผลการวัด ติดตาม และประเมินผลไปใชได
อยางเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นคุณประโยชนของเคร่ืองมือ  Happinometer  สามารถ
นําผลที่ไดไปพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลในองคกรหรือหนวยงานไดอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน101 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ไดพัฒนากรอบการ
ประเมินแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการพลเรือน (Quality of Work – life 

Framework) ซึ่งประกอบไปดวย 4 มิติ ดังน้ี  1) มิติดานการทํางาน หมายถึง ทางกายภาพ ทางการ
บริหารงานและทางการบริหารทรัพยากรบุคคล   2) มิติดานสวนตัว หมายถึง ขาราชการมีความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมมีความเครียด มีการ
พัฒนาดานจิตใจ  3) มิติดานสังคม หมายถึง ขาราชการมีความสัมพันธที่ดีทุกระดับ มีความผูกพัน
กับองคกร มีการสื่อสารภายในองคกรที่ดี มีกิจกรรมรวมกันทั้งดานนันทนาการ กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน และการสรางสัมพันธระหวางสวนราชการ 4) มิติดานเศรษฐกิจ หมายถึง 
ขาราชการไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร รูจักการบริหาร
จัดการการเงิน 102 

 สรุปไดวา การประเมินคุณภาพชีวิต หรือ การสรางเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพ
ชีวิตน้ันควร วัด ติดตาม และประเมินผล ใหครอบคลุมองคประกอบของคุณภาพชีวิต เพื่อนําผลที่
ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  

  

                                           
 101ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ,  คุณภาพชีวิต  การทํางาน และความสุข (นครปฐม : 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 73-82. 

 102สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(สํานักงาน ก.พ.),  การสรางเสริม
คุณภาพชีวิตและการทํางาน   กระแสใหมของการบริหารทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ: บริษัท         
แอรบอรน พรินต จํากัด,2550), 45. 
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ผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนหัวใจสําคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา เปนผูนํา
ในการจัดการศึกษา ผูบริหารท่ีมีคุณภาพ นับวาเปนผูนําที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถจูงใจใหสมาชิกเกิดความรวมมือรวมใจกัน
ทํางาน ผูบริหารจึงเปรียบแสงประทีปซึ่งเปนสัญลักษณหรือรวมพลังของทุกคนในองคกรนับไดวา
ผูบริหารเปนผลสะทอนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา การเปนผูบริหาร
สถานศึกษา คือ การเปนผูสรางความสําเร็จของสถานศึกษาโดยบริหารผานบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษานอกจากจะตองมีความรูแลว หากมีเคร่ืองมือในการชวยถายทอดความรู
สูการปฏิบัติ และถายทอดความรูสูผูอื่นไปดวย จะยิ่งทําใหการบริหารจัดการงานมีทั้งประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูงขึ้น103  

 

 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดใหความหมายของ ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา 

บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งตองมี    
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546104  

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง บคุลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐ       
และเอกชน105   

  สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาวถึง ผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรม  จริยธรรม และ   จิตอาสา   มีความรอบรู

                                           
 103สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 4. 
104สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท แอล.ที.เพรส.จํากัด, 2554), 41-42. 

 105สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, รวมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบการบริหารงานบุคคลดานกฎหมายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 94. 
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เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา  รับรู ตระหนัก และสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม106  

  สันติ  บุญภิรมย  กลาววา  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษาแตละแหงของรัฐและเอกชน บุคคลดังกลาว จะมาดํารงตําแหนงผูบริหาร 
ตองผานการศึกษาอบรมในระดับปริญญาดานการบริหารการศึกษาซึ่งเปนความรูเกี่ยวกับวิชาชีพใน
สาขาน้ันๆ107  

  สรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และผูนําทางวิชาการมีความรอบรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิชาชีพในสาขานั้นๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา   รับรู ตระหนัก และสามารถนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม  

  

 บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษามีบุคลิกเฉพาะตัวซึ่งแตละคนมีไมเหมือนกัน  ผูบริหารเปนบุคคล

สําคัญในการประสานความรวมมือถึงแมจะมีบทบาทและหนาที่ไมตางกันก็ตาม บางคนมีความรูสูง
แตไมสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จก็มี ดังนั้น หากผูบริหารมีมนุษยสัมพันธสูง มีความ
เปนกันเอง ใหเกียรติแกผูปกครองก็จะทําใหบรรยากาศเปนไปในทางที่ดี หากเขากับชุมชนไมได 
ไมมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับผูปกครอง มีทาทีแบบวางตัว ไมเปนกันเอง บรรยากาศก็เปนไปในทางท่ี
ไมดี ในดานความซื่อสัตยก็เปนเร่ืองที่สําคัญ หากผูบริหารมีความโปรงใสในดานการเงิน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะการบริจาคเงินและทรัพยสิน    หากสถานศึกษานําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค ก็ทําใหเกิดความศรัทธาจากชุมชน  เพราะผูบริจาคยอมมุงหวังในสิ่งที่บริจาคไป
นั้นเกิดประโยชนสูงสุด หากผูบริหารมีถิ่นกําเนิดอยูในภูมิลําเนาทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู    ก็จะ
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความรักทองถิ่นมากกวาบุคคลท่ีมิไดมีถิ่นกําเนิดอยูในชุมชนที่ตั้งอยู ผูบริหารท่ีมี
ภูมิลําเนาอยูที่อื่นการทุมเทการทํางานใหกับสถานศึกษายอมจะนอยกวา จึงไดมีผูกลาวถึงบทบาท
และหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ สันติ บุญภิรมย ไดกลาวถึง บทบาทและหนาที่ของ

                                           
 106สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ัวประเทศ (กรุงเทพฯ: ทองกมล, 2552), ก. 
 107สันติ  บุญภิรมย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทไทยรมเกลา จํากัด 

, 2552), 31. 
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ผูบริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 1) หนาที่ตอสถานศึกษา หมายถึง บูรณะซอมแซมใหสถานศึกษาเปนที่
นาอยู นาอาศัยตลอดกาล  2) หนาที่ตอผูสอน หมายถึง ตองดูแลเอาใจใส ในการปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข  3) หนาที่ตอผูเรียน ซึ่งถือวาเปนบุคลากรหลักของสถานศึกษา หมายถึง ดูแลใหไดรับการ
บริการอยางดีที่สุด 4) หนาท่ีตอผูปกครองนักเรียน หมายถึง สรางความสัมพันธอันดีกับผูปกครอง
นักเรียนเพื่อใหบุคคลดังกลาวเช่ือมั่นและไววางใจ 5) หนาที่ตอชุมชนหมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
ตองสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เพราะชุมชนยอมเปนกระจกเงาใหแกสถานศึกษาอยางดี108 

 จันทรานี   สงวนนาม    กลาวถึง   มโนทัศนของงานในหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา   
ตามแนวคิดของเชสเตอร ไอ. บารนารด (Chester I. Barnard) ไดกลาวไวดังน้ี  1) มโนทัศนเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามโครงสราง (Structural Concept)  ซึ่งมุงเนนท่ีการบริหารงานบุคคล ระบบของ   
ความรวมมือ องคการรูปนัย ความซับซอนขององคการรูปนัยและองคการอรูปนัย ซึ่งสวนน้ี       
บารนารดถือวาเปนศาสตร (Science) ของการบริหาร 2) มโนทัศนการบริหารงานที่เปนพลวัต 
(Dinamic Concept) เปนการบริหารท่ีมุงเนนคุณลักษณะดานภาวะผูนําของผูบริหาร  การตัดสินใจ 
การติดตอสื่อสาร  การแกปญหา  การเปนผูนําทางวิชาการ  บรรยากาศของสถานศึกษา และความพึง
พอใจในงานของครู ซึ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมเหลาน้ีของผูบริหาร จะเปนสวนสนับสนุนให
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ109 

 ผูบริหารยุคใหมตองเปนผูที่เอาใจใส พัฒนาตนเอง โรงเรียน และบุคลากร ใหมีศักยภาพ
และเกิดความพรอมมากที่สุด ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบภายในโรงเรียน จึงจําเปนตองอยูใน
โรงเรียนใหมากท่ีสุด เพื่อความอบอุน เปนกําลังใจ และเพื่อใหมั่นใจวาทุกอยางในโรงเรียนเปนไป
ไดดวยดี มีผลเกิดขึ้นกับนักเรียนสมตามเจตนาของหลักสูตรอยางครบถวนทุกดาน110 อีกทั้งผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ตองมีความรูความสามารถ ในการบริหารจัดการ    มีวิสัยทัศนใน
การบริหารการศึกษาใหทันการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี นอกจากน้ี ผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ คือ นักพัฒนา นักแกปญหา นักตัดสินใจ         
นักประนีประนอม นักการทูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ อีกดวย 

 

                                           
 108สันติ  บุญภิรมย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทไทยรมเกลา จํากัด, 

2552), 243-244. 

 109จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2551), 128-131. 
 110พนม พงษไพบูลย, คิดเปนการศึกษา ( กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2548), 162. 
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

 องคกรใดท่ีมีผลสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของงาน สนองตอบหรือบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร โดยที่มีการใชทรัพยากรอันจํากัด อยางประหยัดและคุมคาเพื่อใหไดผลงานน้ัน ยอมกลาว   
ไดวา องคกรน้ันมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน111  ประสิทธิผลน้ันเปนเคร่ืองมือ   
หรือตัวบงชี้ในการตัดสินใจวา  การบริหารงานของหนวยงานหรือองคการใดองคการหนึ่งสามารถ
ดําเนินงานจนบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว มากนอยเพียงใดเปนเรื่องเก่ียวกับผลท่ี
ไดรับและผลสําเร็จของงานมีความเกี่ยวพันกับผลงานท่ีองคการพึงประสงค112  สําหรับสถานศึกษา
จะประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับของนักเรียน ผูปกครองและบุคลากรในทุกสวนไดนั้น ปจจัยที่
สําคัญ คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา   จึงมีผูใหความหมาย นิยามศัพทของประสิทธิผลไว ดังนี้ 
 

ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ความหมายของประสิทธิผล (effectiveness) มีผูใหคํานิยามไวหลายหลากขึ้นอยูกับ

ลักษณะองคการและมุมมองของนักวิชาการ แตสวนมากแลวจะมุงผลสําเร็จของงานหรือการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

       เมตต  เมตตการุณจิต  ไดกลาวถึงความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) คือ     
การคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคเชนกัน แตการปฏิบัติงานอาจไมประหยัด หรือไม
มีประสิทธิภาพก็ได เพราะยึดเอาเปาหมายของงานเปนหลัก113 

 ศิริชัย  กาญจนวาสี ใหความหมาย ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุผลสัมฤทธิ์114 

                                           
 111รุง  แกวแดง  และ  ชัยณรงค  สุวรรณสาร ,  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพองคกร,ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยท่ี 
9-12, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 115. 
 112ภารดี อนันตนาวี, หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ:

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 203. 

        113เมตต  เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและราชการ (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2547), 44. 

 114ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 29. 
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 วิชัย  ตันศิริ  ความหมายประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น อาจจะวัดจากผลผลิต
ที่ไดตามเปาหมาย115 

 มัทนา วังถนอมศักด์ิ กลาววา ประสิทธิผลในการทํางานไมใชความสําเร็จดานใด      

ดานหนึ่ง แตหมายถึง ความสามารถขององคการ ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว กอใหเกิดผลดีหรือประโยชนกับท้ังตัวบุคคลและองคกร เกิดความสามัคคี
ภายในองคการ เกิดผลผลิตปริมาณมาก คุณภาพสูง แตใชเวลาและคาใชจายนอย ทุกฝายมีความ     

พึงพอใจ116 

 จันทรานี  สงวนนาม  ความหมายประสิทธิผล คือ พฤติกรรมที่จะกอใหเกิดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคการ เรียกวา (Effectiveness)117 

 สันติ  บุญภิรมย  ความหมายประสิทธิผล  หมายถึง  เปาหมายขององคการไดบรรลุผล
สําเร็จ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ทั้งทางฝายบริหารและฝายปฏิบัติงานใหบังเกิดผลงานตามท่ี
ไดกําหนดไว118 

 เอกชัย  กี่สุขพันธและคณะ ไดกลาวไววา ประสิทธิผล หมายถึง การไดผลผลิตตรงตาม
ความตองการหรือตรงตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในการบริหารการศึกษา นั่นคือ การดําเนินงานท่ี
ทําใหเกิดผลในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น   เพื่อเปนสิ่งดีงามของการพัฒนา  (Get The Right Things Done) 
ประสิทธิผลจึงเปนการดําเนินการใหสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีตองการไดอยางครบถวน 
เหมาะสมและดีงามอยางที่สุดแลว119 

                                           
 115วิชัย  ตันศิริ, อุดมการณทางการศึกษา:ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:สามลดา, 
2549), 45. 

 116มัทนา วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู” (ดุษฎีนิพนธ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),121. 

 117จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2551), 186. 
 118สันติ  บุญภิรมย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทไทยรมเกลา จํากัด, 

2552), 81. 

 119เอกชัย  กี่สุขพันธและคณะ, การนําองคการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 27. 
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 กนกวรรณ  อินทรนอย  กลาววา  ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จของผลการปฏิบัติ 
งานที่บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน120 

 อุทุมพร  จามรมานและคณะ กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่พึงปรารถนา คือ ผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนผลผลิต 
ผลกระทบ ผลลัพธไดผลตรงตามผลท่ีคาดหวังไวและเปนที่พึงพอใจของผูใชหรือผูบริโภค121 

 อาจีริส (Argyris)  ใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง สภาวะที่องคกรสามารถ
เพิ่มผลผลิตมากข้ึนในขณะที่ปจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที่122 

 มอทท (Mott)  มีแนวความคิดวา สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม มักพิจารณาท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนเพียงสวนหน่ึงเทานั้น ในบรรดาความคิดท้ังหลาย การที่สถานศึกษา
จะมีประสิทธิผลหรือไมขึ้นอยูกับ 1) ความสามารถในการผลิต นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง (productivity) 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก (positive attitude)  
3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาได (adaptability) และ 4) ความสามารถ
ในการแกปญหาภายในสถานศึกษา (flexibility)123 

 เรดและคณะ (Reid and Others) ใหความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรใหแกสมาชิก 124 

                                           
 120กนกวรรณ  อินทรนอย , “กระบวนการการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2553), 7. 

 121อุทุมพร  จามรมานและคณะ, การควบคุม การวัดประเมินผลและการจัดการความรู
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 29. 

 122Chris Argyris, Integrating the Individual   and the Organization (New  York 
:John Wiley and Sons, 1964), 123. 

 123Paul E. Mott, The Characteristic of Effective Organization (New York 
:Macmillan, 1966), 398. 

  124Ken Reid, David Hopkins, and Peter Holly, Towards the Effective School 

(Oxford : Basic Blackwell Ltd, 1988), 5. 
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 นาฮาเวนดีและมาเล็คซาเด (Nahavandi and Malekzadeh) ไดใหความหมายของคําวา
ประสิทธิผล (Effectiveness)   หมายถึง   บุคคล หรือ องคการ ไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  
ตามแผน อันหมายถึง  4  ประการดังนี้  1) คุณภาพของงาน  2) ความพึงพอใจของลูกคาหรือ
ผูรับบริการ 3) นวัตกรรมใหม ๆ ที่ดีกวาเดิม และ 4) ความพึงพอใจของบุคลากรที่ทํางาน125 

 กลิคแมน (Glickman)ใหความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีทดสอบ126 

 กอรดอนและคณะ (Gordon and others)   ประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง   ขีดความ  
สามารถขององคการที่จะดําเนินการผลิตเพ่ือกอใหเกิดผลผลิตสําเร็จตามเปาหมายตางๆ ที่องคกร
กําหนดข้ึน127 

 แวบพู (Vappu)   กลาวถึง   ประสิทธิผลองคการวาเปนโครงสรางท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ในทางสังคมวิทยาโดยท่ัวไปหมายถึง ระดับ (degree) ซึ่งองคการประสบความสําเร็จในการดําเนิน 
การตามเปาหมาย128   
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ใหความหมายของประสิทธิผล  หมายถึง  การบรรลุ
เปาหมายและความสามารถในการจัดทรัพยากรมาใชในระบบองคกร เรียกวา Goal and System – 

Resource Model of Effectiveness   การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 มิติ  คือ การปรับตัว
ขององคการ    ผลผลิตขององคการ ความกลมเกลียวในองคการ และ ความรูสึกผูกพันตอองคการ129 

 

 

                                           
    125Afsaneh Nahavandi and Air R. Malekzadeh, Organizational Behavior: The 

Person Organizational Fit  (New Jersey:Prentice Hall,Inc. 1990), 532. 

 126Carl D. Glickman, Supervision of Instruction: A Developmental Approach,      

2nd ed. (Boston, MA:Allyn and Bacon, 1990), 155. 

 127Judith R. Gordon and others, Management and Organization (Boston: Allyn    
and Bacon, 1990), 14. 

                      
128Tyysk L.Vappu, “Insiders  and  Outsiders: Women , s Movement  and 

Organizational Effectiveness”,  Canadian  Review  of  Sociology and Anthropology 33,3 

(1998): 391-410. 

 
129Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration:Theory 

Research and Practice, 6th ed. (New  York : Mc Graw – Hill Inc., 2001), 275. 
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 กิ๊บสันและคณะ  (Gibson and others)   ไดกลาวถึง   ประสิทธิผลระดับองคการ  วาเปน 

ภาพรวมของประสิทธิผล ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุมปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับ
องคการ ไดแก สภาพแวดลอม (environment) เทคโนโลยี (technology) กลยุทธ (strategic choices) 
โครงสราง (structure) กระบวนการตางๆ (processes) และวัฒนธรรม (culture)130 

  จากแนวคิดและความหมายซึ่งเกี่ยวกับประสิทธิผลตางๆ ตามที่กลาวมาแลวขางตน
สรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไมนาจะหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือ
ความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความรู 
ความสามารถของผูบริหารและครู ที่ปฏิบัติการทํางานในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามความ
มุงหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีองคประกอบไปดวย สภาพแวดลอมเปนระเบียบและ
ปลอดภัย พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน มีภาวะผูนําทางวิชาการ  บรรยากาศของความคาดหวัง
ที่สูง ทุมเทเวลาในการทํางาน มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ และมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง 

 

ความสําคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ประสิทธิผลมีความสําคัญอยางย่ิง  ในศาสตรทางการบริหารและองคการนับวาเปน    

การตัดสินใจขั้นสุดทายวา การบริหารองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด องคการจะอยูรอด
และมีความมั่นคงจะข้ึนอยูกับประสิทธิผลขององคการ  ถาองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคจะ
สามารถดํารงอยูตอไปได ถาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคองคการจะลมสลายในท่ีสุด ประสิทธิผล 
เปนเคร่ืองมือหรือตัวบงช้ีในการตัดสินใจวาการบริหารของหนวยงานหรือองคการใดองคการหน่ึง
สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพียงใด เปนเร่ืองเก่ียวกับ
ผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มีความเกี่ยวพันกับผลงานท่ีองคการพึงประสงค   จึงมีความสําคัญ
ตอองคการ   ดังน้ี  1) ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคการจัดต้ังองคการ การจัดต้ังองคการยอมกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม         
2) วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน     เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม             
3) ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนงานท่ีกําหนด การดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอมตองมีการ
วางแผน กําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรการใชอํานาจหนาท่ีการบริหาร การ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  4) ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงค 

                                           
 130James L. Gibson, John M.Ivancevich.&, James, H. Donnelly,. Organizations: 

Behavior structure and processes. 10th  ed. ( Boston, Mass.: McGraw – Hill,Inc., 2000),15-17. 
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เปรียบเทียบผลงานที่ดําเนินการไวไดตามแผนงานกับวัตถุประสงคขององคการท่ีคาดหวัง ถาผล
ของงานบรรลุตามวัตถุประสงคและความคาดหวังขององคการ  แสดงวา  องคการน้ันมีประสิทธิผล 
ประสิทธิผลอาจแบงเปน 2 ระดับ ดังน้ี 1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แลวประสบผลสําเร็จ ทําใหบังเกิดผล
โดยตรงและครบถวนตามวัตถุประสงค ผลท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เชน  ความถูกตอง มีคุณคา 
เหมาะสมดีกับงาน  ตรงตามความคาดหวังและความตองการของสังคม และผูจะนําผลน้ันไปใชเปน
ผลที่ไดจากการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ    2) ประสิทธิผลขององคการ คือ การเนนไปท่ีผลรวม
ขององคการ ซึ่ง กิ๊บสันและคณะ (Gibson and Others) อธิบายถึงเกณฑของความมีประสิทธิผลของ
องคการวาประกอบไปดวย ตัวบงช้ี  5 ประการ คือ  1) การผลิต (Production)  2) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 4) การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) และ  5) การพัฒนา 
(Development) 131   

 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา (effective school)  หรือ  ความสําเร็จของสถานศึกษา   
(successful school) 
 การท่ีสถานศึกษาแตละแหงจะจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จปจจัยที่มีความ 
สําคัญในการจัดการศึกษา คือ  ประสิทธิผลของสถานศึกษา (effective school) หรือ ความสําเร็จของ
สถานศึกษา (successful school) เพราะเกิดจากความรู ความสามารถและประสบการณของผูบริหาร 
ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาทาํงานรวมกันจนสามารถทําใหเกิดผลตามเปาหมาย วัตถุประสงคของ
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริหารใหเหมาะสมกับสภาวะ
ปจจุบันท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีตอ
สถานศึกษาทั้งในปจจุบันและในอนาคต เพราะสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของสังคม สังคมยอม
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ บางคร้ังการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตอง
ปรับตัวใหเขากันและทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ระบบสังคมที่มุงศึกษาถึงพฤติกรรมของ       
ผูดํารงตําแหนงใดๆ ในองคการตางๆ นั้น สามารถมองไดสองดาน คือ พฤติกรรมท่ีจะกอใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ เรียกวา ประสิทธิผล (Effectiveness) กับพฤติกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยถือเอาระดับความพึงพอใจของผูรวมงานหรือบุคคลทุกฝายท่ี
เกี่ยวของกับงานเปนเคร่ืองวัดประสิทธิภาพ ประการหลังน้ี บารนารด ( Barnard ) เรียกวา 
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  งานบางอยางอาจบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่องคการกําหนดไว  

                                           
 131Ibid., 15-17. 
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แตอาจจะไดผลไมเปนท่ีพอใจของบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังผูปฏิบัติและผูรับท้ังสองฝายหรือฝายใดฝาย
หนึ่ง ลักษณะเชนน้ีบารนารด เรียกวา พฤติกรรมที่มี    Effectiveness  แตไมมี  Efficiency ซึ่ง
พฤติกรรมที่ดีที่เกิดก็ตอเม่ือการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติตรงตามบทบาทหนาท่ี     และความคาดหวัง
ตามท่ีองคการกําหนดไว บทบาทหนาท่ีที่องคการกําหนดไวก็เปนที่พึงพอใจ    และตรงตามความ
ตองการของผูปฏิบัติดวยเชนเดียวกัน ตามแนวคิดของระบบสังคม   ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หรือ ความสําเร็จของสถานศึกษา (school effectiveness)  เปนสิ่งท่ีทาทายการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา     มีสิ่งท่ีตองรับผิดชอบในระยะยาวตอความสําเร็จของ
สถานศึกษา   เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ    ทั้งสวนของสถานศึกษาและประชาชนโดยท่ัวไป ต างก็
ตองยอมรับความจริงตอความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีมีความแตกตางกัน    แมแตสถานศึกษาที่มี
จํานวนผูเรียนเทาๆ กันก็ตาม  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายอยางครบถวนสมบูรณ
ของสถานศึกษา   และการตัดสินใจของผูปกครอง เชน    สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานที่สอนทักษะ
เบื้องตน (Basic Skills) ตางก็ไดรับความคาดหวังวาจะตองเปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
สูง (High Academic) แตสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของจอหน ดิ้วอ้ี (John Dewey) จะใชเกณฑ
ในการพิจารณาวา โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ  จะตองเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงในดานการ   

จูงใจ และการรูจักใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย    จากการรับรูที่แตกตางกันนี้ทําใหนักวิชาการศึกษา
ตางก็ตั้งคําถามวา เรามองความสําเร็จของสถานศึกษาจากองคประกอบอะไร   ทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาทั้งหลายตางก็สนองตอบตอการทาทายน้ี   ดวยการแสดงใหเห็นวาขอมูลดานตางๆ ของ
สถานศึกษาของตนมีประสิทธิผล  อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพของตนเอง  
องคประกอบตอความสําเร็จขององคการ   จะเปนสิ่งท่ีไมคงท่ีเสมอไป  เชน   องคประกอบดานการ
เปลี่ยนแปลง (Change) ดานขอจํากัดตางๆ (Constraints) และดานความคาดหวัง (Expectations) ซึ่ง
เปนนิยามขององคประกอบแหงความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีปรากฏใหเห็นในยุคน้ี ตั้งแตป ค.ศ. 
1970 เปนตนมา สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาตางก็มุงเนนไปท่ีความเจริญเติบโตทางดานสังคมและ
อารมณ (Social and Emotional Growth) แตภายหลังการปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริกา เมื่อป 
ค.ศ. 1980 เปนตนมา ประชาชนเร่ิมมีความตองการและมุงไปที่ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)   
และความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Achievement) และทักษะการปฏิบัติงาน (Employment 

Skills) นับต้ังแตป ค.ศ. 1990 เปนตนมา ความสําเร็จจะมุงไปทางวิชาการอยางเขมงวด แตดวยความ
เชื่อที่วา ความเปนเลิศดานวิชาการสามารถรับประกันการใชจายงบประมาณได เมื่อเปนเชนน้ีความ
โนมเอียงของผูที่ชอบการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติ วาเปนเคร่ืองตัดสินความสําเร็จในวันนี้ 
อาจจะไมชวยใหเกิดความสํา เร็จในวันพรุงน้ี  ดังน้ัน ปจจัยที่จะกอใหเกิดความสําเร็จของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ก็คือ ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูมีประสิทธิภาพดวยตัวของผูบริหาร
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เองมากกวาที่จะเปนผูถูกกระทําใหเกิดประสิทธิภาพ   (To be Effective) เพื่อใหสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จ จึงมีเกณฑที่เกี่ยวกับผูเกี่ยวของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับสถานศึกษา 
ไดแก ผูปกครอง ผูบริหาร ผูเรียน ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา นักธุรกิจ นักวางแผน สื่อดาน
ตางๆ และการเสียภาษีประเภทตางๆ เกณฑเหลาน้ีตางเปนเกณฑที่เกี่ยวของกับความสําเร็ จของ
สถานศึกษา ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมักจะใหความสําคัญตอทรัพยากร
ดานปจจัยนําเขา (Input Resources) และใชปจจัยดานการอํานวยความสะดวก จํานวนทรัพยากรดาน
การเงิน และการปฏิบัติดานการเรียนการสอน เปนดัชนีชี้วัดดานโครงสรางของความสําเร็จ  ปจจัย
ตางๆ เหลาน้ีตางก็มีความสําคัญเพราะอยูภายใตการควบคุมในเชิงบริหาร แตในทางตรงกันขาม
ครูผูสอนกลับใหความสําคัญตอผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการต้ังแตเร่ิมตน จนสิ้นสุดในระยะยาว
และพยายามที่จะโตแยงวา  ความสําเร็จจะตองมีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองของคุณภาพ (Quality) วิธีการ
เรียนการสอน (Instructional Methods) บรรยากาศของหองเรียนในเชิงบวก (Pisitive Classroom 

Climates) รวมไปถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันของนักเรียน (Relationship with and among 

Students) กลาวสรุปไดวาสิ่งที่ทาทายประสิทธิผลของสถานศึกษาหรือ ความสําเร็จของสถานศึกษา 
ที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองคํานึงถึง มี 3 ประการ คือ  1) ทําอยางไรจึงจะแสดงใหเห็นวา ระบบ
ตางๆ ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  2) ทําอยางไรจึงจะแสดงความสําเร็จในเชิงของการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางตอเน่ือง และ 3) ทําอยางไรจึงจะทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีเอกภาพในเชิงความ
คิดเห็นที่แตกตางกันของนิยามแหงความสําเร็จ132 
 โรนัลด เอ็ดมอนดส (Ronald Edmonds อางถึงในจันทรานี สงวนนาม, 2551:190)  
ปจจัยที่สงเสริมใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ มีอยู 5 ประการไดแก 1) ภาวะผูนําท่ีเขมแข็งของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนผูนําทางวิชาการ 2)ความคาดหวังท่ีสูงของ
ครูผูสอนตอความสําเร็จของนักเรียน 3)การเนนทักษะเบ้ืองตนท่ีจําเปน 4) ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของการจัดสภาพแวดลอมตางๆ 5) การวัดผลผูเรียนอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอ และ 
สมิท เปอรกี้ (Marshall S. Smith and S.C. Purkey) ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยตางๆ      
ที่ทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จโดยเรียกวาเปนกฎเกณฑที่ทําใหสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จ (The Effective School Formula)  มีดังน้ี 1) ความเปนผูนําทางวิชาการ (Instructional 

Leadership) 2) การวางแผนและการจัดหลักสูตรท่ีเปนไปอยางมีวัตถุประสงค ( Planned and 

Pueposeful Curriculum)  3) ใหความสนใจตอการบริหารจัดการดานสถานท่ี (School site 

                                           
 132

 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพครั้งที่  
2 (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2551), 187- 191. 
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Manangement) 4) ใหเวลากับการทํางาน (Time on Task) 5) สํานึกตอความสําเร็จทางวิชาการ          
(Recognition of Academic Success)  6) มีการจัดบรรยากาศท่ีเหมาะสม (Orderly Climate)             
7) มีความสํานึกในความเปนสวนหน่ึงของชุมชน (Sense of Community)  8) ไดรับการสนับสนุน
และความรวมมือกับผูปกครอง (Parental Support and Involvement) 9) มีเปาหมายอยางชัดเจนและ
มีความคาดหวังสูง (Clear Goal and High Expectations) 10) มีการพัฒนาบุคลากร (Staff  

Development)  11) ใหความม่ันคงแกบุคลากร ( Staff Stability) 12) ใหความรวมมือในการวางแผน
เพื่อการศึกษาระดับสูง (Collgial and Collaborative Planning) 13) ไดรับการสนับสนุนโดยตรง 
(Direct Support) 133 

 สรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาที่ 
เกิดจากพฤติกรรมความสามารถในการดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงค
ของสถานศึกษาที่กําหนดไว  แสดงใหเห็นถึงทักษะ ความรู ความสามารถ ของผูบริหารและบุคคลท่ี
เกี่ยวของที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งประกอบไปดวยสภาพแวดลอม
เปนระเบียบและปลอดภัย พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน มีภาวะผูนําทางวิชาการ  มีบรรยากาศ
ของความคาดหวังที่สูง ทุมเทเวลาในการทํางาน  มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอและมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง    
 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  เปนสิ่งท่ีมีสําคัญตอความคงอยู     และความกาวหนาของ 

สถานศึกษา ดังน้ัน จึงมีผูกลาวถึงหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ไวหลายทรรศนะ เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวจนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 
 บอสเสิรท (Bossert) ไดกลาวไววา การศึกษาถึงเร่ืองประสิทธิผลของสถานศึกษาตอง
พิจารณาจาก 1) ความเปนผูนําทางวิชาการ 2) การนิเทศงานอยางใกลชิด 3) การประเมินกิจกรรม
ทางวิชาการ 4) การเพ่ิมความเช่ียวชาญในการสอนของอาจารย  5) การเพ่ิมอิสระในหองเรียน134 

                                           
 133เร่ืองเดียวกัน, 190-191. 

 134Steven T. Bossert, “School Effect,” in Handbook of Research on Educational 

Administration : A Project of the American Education Research Association (New York : 

Longman, 1988), 346. 
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 ออสติน และเรยโนลด (Austin and Reynolds) กลาววา สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมี
ลักษณะแหงความสําเร็จ  ดังน้ี  1) การจัดอาคารสถานท่ี  2) ภาวะผูนํา  3) ความมีเสถียรภาพของ
บุคลากร  4) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน  5) การพัฒนาบุคลากร  6)  การจัด 
เวลาเรียนที่เกิดประโยชนสูงสุด  7) ความเปนเลิศทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับ  8) การมีสวนรวม
และการสนับสนุนของผูปกครอง 9) การวางแผนรวมกัน 10) ความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน    
11) มีเปาหมายและความคาดหวังรวมกันที่ชัดเจน และ 12) มีระเบียบวินัย135 

 เฮอรซอก (Herzog) ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมในป 1990 
โดยรวบรวมขอมูลจากครู 1,797 คน พบวา ภาวะผูนําและบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน136  

 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)   ไดสรุป  ลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวา  ควรมี 
องคประกอบดังน้ี  1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี  3) จัดการเรียน    
การสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก  5) สงเสริมความมี
ปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม  6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง  7) ใชภาวะผูนําแบบมี
สวนรวม  8) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค  9) ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม137 

 แฮนสัน (Hanson) กลาววา สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมีลกัษณะ คือ 1) มีการปรับปรุง  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียน 3) มีการติดตามกํากับกระบวน 
การเรียนการสอน  4) บุคลากรมีมาตรฐาน  5) สงเสริมการรักษาวินัยของผูเรียน  และ 6) มีการจัด
สภาพแวดลอมและสวัสดิการการทํางาน138 

  

 

                                           
 135Gilbert Austin and David Reynolds, Mamaging for Improved School Effectiveness 

: An International Survey, School Organization, 10,2/3(1990): 167-178. 

 136John A. Herzog, “Variables Contributing to Organizational Effectiveness :                      

A Comparison Between National Exemplary Secondary Schools and Lutheran Secondary School” 

(Dal 51/01/01/DA, 1990) : 2582. 

 137Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 

2nded. (Boston, MA : Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 

 138Mark  E. Hanson,Educational Administration and Organization Behavior,      
4th ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1996), 35. 
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 บราวน (Brown) กลาวถึงการวัดประสิทธิผลขององคการใน 4 มิติ ไดแก  1) ผลผลิต  
2) การรับรูเก่ียวกับองคการ  3) งบประมาณ  และ 4) ภาวะผูนําองคการ139  
  กิ๊บสันและคณะ (Gibson and others)    ไดอธิบายคําวา   ประสิทธิผลในระดับองคการ 
(organizational effectiveness) วาเปนภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและประสิทธิผลระดับ
กลุม  ปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับองคการ  ไดแก  1) สภาพแวดลอม  2) เทคโนโลยี     
3) กลยุทธ    4) โครงสราง  5) กระบวนการตาง ๆ และ  6) วัฒนธรรม140  

 มาโฮนีและอีทเซล (Mahoney and Eeitzel) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑประสิทธิผล
ขององคการธุรกิจ และหนวยงานวิจัยโดยไดมีการพัฒนาเกณฑประสิทธิผลขององคการธุรกิจไดแก 
ความสามารถในการผลิต  การสนับสนุนการใชการวางแผน  ความเชื่อถือได และความคิดริเร่ิม    
สวนเกณฑประสิทธิผลของหนวยงานวิจัยและพัฒนา  ควรใชความนาเชื่อถือได  ความรวมมือ และ
การพัฒนา141 

 ควินและโรบารท (Quinn and Rohrbaugh) ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล 

ของโรงเรียนไดแก 1) ความสามัคคีของบุคลากร  2) นวัตกรรมในโรงเรียน 3) การพัฒนาบุคลากร142 

 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอวา เมื่อองคการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรวัดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 2) ความพึงพอใจ
ในงาน (job satisfaction)  3) การขาดงาน (absenteeism)  4) อัตราการออกกลางคัน(dropout rate) 
และ  5)  คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality)143 

                                           
 139William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service 

Organization : The Influence of the Board of Directors”, Dissertation Abstracts International-B 

60, 12 (2000) : 15-17.  

 140James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations : 

Behavior Stucture Process, 10th  ed. (Boston, Mass. : McGraw-Hill,lnc.,2000), 15-17. 

 141John H. Mahoney and Nigel R. Eeitzel, Organization Behavior : Theory & 

Practice (Englewood Cliff : Prentice Hall,2001),142-144  

 142A.F. Quinn. And M.S.,Rohrbaugh, Personnel Management of People at Work 

(New York : McMillan Publishing Co., lnc,2002), 211-213. 

 
143Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory 

Research and  Practice, 8th  ed. (Singapore : McGraw – Hill, Inc.,2008), 291-322. 
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 จินดาลักษณ วัฒนสินธุ ใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวา หมายถึง    
ขนาดของความสามารถขององคการในการที่จะสามารถทํางานบรรลุเปาหมายตางๆที่กําหนดไว144 

 สุรชัย ชวยเกิด   กลาววา  ประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียน 
ในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว เปนผลลัพธ ( Outcome) 
ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนพิจารณาจาก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู และการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ที่เปนความสามารถในการผลิตท้ังปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิต ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการ
ยืดหยุน รวมทั้งการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด145 

 นิรุตต์ิ พลบุตร  กลาววา ประสิทธิผลในโรงเรียนหรือองคการ นอกจากโรงเรียนจะ
สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแลวโรงเรียนจะตองสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน เพื่อใหการทํางาน
หรือการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเกิดผลตามเปาหมายท่ีองคกรไดกําหนดเอาไว146 

 ศราวุธ บรอฮีมี กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสําเร็จของโรงเรียนที่
สามารถรวมกันทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพ
ของบุคลากรที่สามารถใชความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารงาน ปฏิบัติงานให
เกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งเอาไว 147 

  

                                           
  144จินดาลักษณ วัฒนสินธุ, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและ 

การวางแผน หนวยท่ี 6 เร่ือง การประเมินผลนโยบาย (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2551), 2-4. 

 145สุรชัย ชวยเกิด, “คุณลักษณะของผูบริหารและวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีเกี่ยวของกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนภายใตการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” (ปริญญานิพนธ   วท.ม.การวิจัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 18. 

 146นิรุตต์ิ พลบุตร, “ความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับ
ประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3” 

(วิทยานิพนธ ค.ม. บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2549), 8. 

 147ศราวุธ บรอฮีมี, “ตัวแปรที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ กศ.ม.  การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 30-31. 
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 นอกจากแนวคิดที่กลาวขางตน ยังมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประสิทธิผล 
ของสถานศึกษา หรือความสําเร็จของสถานศึกษา เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาให
บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 
 
 หลักการบริหารองคการของลูเธอร กูลิค และ ลันแดล เออรวิค ( Luther Gulick and 

Lyndall Urwick)  
 ลูเธอร กูลิค และ ลันแดล เออรวิค นักทฤษฎีการบริหารองคการ  ผูที่ไดรวมกันนํา
แนวความคิดของฟาโยลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ  โดยจัดองคการทางราชการเปนท่ีรูจัก
กันอยางแพรหลายในทางการบริหาร คือ “POSDCoRB” ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการบริหารงาน           
7 ประการ ดังนี้ 
 1. Planning  หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการปฏิบัติงานไวลวงหนาวาจะตองทํา
อะไรบางและทําอยางไรเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 2. Organizing  หมายถึง  การจัดองคการ การกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน     
การจัดสายงานบังคับบัญชา  และการกําหนดตําแหนงหนาที่ 
 3. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล ไดแก การจัดอัตรากําลัง การสรรหา        
การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน การประเมินผลการทํางาน เพื่อพิจารณา
ความดีความชอบ การใหสวัสดิการ และการใหพนจากงาน 

 4. Directing หมายถึง  การอํานวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม
บังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติการ 

 5. Coordinating หมายถึง การประสานงานดานตางๆ ขององคการ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและดําเนินการไปสูเปาหมายเดียวกัน 

 6. Reporting  หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการ เพื่อใหผูบริหารและ
สมาชิกขององคการทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน 

 7. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ การใชจายเงิน 
การควบคุมและการตรวจสอบดานการเงิน 

 ทั้งกลูลิคและเออรวิคตางก็เปนนักทฤษฎีการบริหารองคการโดยเฉพาะหลักการบริหาร
จัดการท่ีกลาวถึงจุดมุงหมาย กระบวนการ บุคคล และสถานที่   ประโยชนของบุคลากรท่ีปรึกษา  
การใหความรวมมือในการทํางานขององคการ    ประโยชนที่เกิดจากการแบงงานกันทําอยางเปน
สัดสวน จะชวยใหเกิดการกําหนดกฎเกณฑ ความสัมพันธที่ดี   การพรรณนางานท่ีชัดเจน เปนท่ี
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ยอมรับกันโดยท่ัวไปในองคการตางๆ   ยอมทําใหสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษาไดดี148 

 

 การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management: PM) 
 การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management: PM) เปนการบริหารงานของ
ผูบริหารที่เปดโอกาสใหผูรวมงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ไดเขามารวมทํางานกับผูบริหารโดยผูบริหาร
ตองเปนคนใจกวางและเปดเผยความจริงในการบริหารของผูบริหารใหปรากฎตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ทั้งโดยทางตรงและทางออม ทั้งน้ีมีเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง คือขอจํากัดของบุคคลคนเดียวในการ
ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานไมสามารถกระทําไดทุกอยาง  การศึกษาหาความรูของบุคคลตางๆ มี
โอกาสสูงกวาเดิมมากและเปนการหมดสมัยแลวที่ผูบริหารเกงคนเดียว ผูบริหารองคกรที่มีวิสัยทัศน 
(Vision) ในการบริหารตามบทบาทหนาท่ีของตนเองโดยการจุดประกายแนวคิดใหเปนการกระทํา
เพื่อสาธารณะโดยใชความรู ความสามารถและทักษะในเชิงการบริหารจัดการ พรอมท้ังเชิญ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถมาชวยงานเพื่อใหผลการปฏิบัติบรรลุตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว 
 ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 

 ธีระ  รุญเจริญ  กลาวไววา  การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การท่ีผูบริหารเปด
โอกาสใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกัน รวมรับผิดชอบใน
การบริหารงานบางอยาง เพ่ือประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงเบาภาระหนาท่ีของ
ผูบริหาร149 

 สันติ  บุญภิรมย สรุปไดวา  การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง ผูบริหารไดเปด
โอกาสใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการชวยเหลือการบริหารงานของผูบริหารในลักษณะตางๆ 
เพื่อรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมช่ืนชมยินดีในความสําเร็จขององคกร
หรือของสมาชิกในองคกร150 

 

 

                                           
 148 จันทรานี สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: 

บุค พอยท,2551),60-61. 

 149
 ธีระ  รุญเจริญ, สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง

,2548),60. 

 150สันติ  บุญภิรมย, นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บุค พอยท,2552), 61. 
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 หลักการบริหารแบบมีสวนรวมในองคกร 
 การมีสวนรวมของผูรวมงานหรือบุคลากรอื่นๆ ในการบริหารงานขององคกร ผูบริหาร
อาจใชหลักการมีสวนรวมในองคกรได 2 ประการคือ 

 1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการทํางานขององคกรไดบรรลุผลสําเร็จ โดยการใช
ทรัพยากรทางการบริหารอยางประหยัดท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารจะตองใชดุลยพินิจในขอบเขตความ
รับผิดชอบ บทบาทหนาท่ีพรอมอํานาจหนาท่ีของตนเอง ซึ่งเปนศาสตรทางการบริหารสําหรับการ
เปดโอกาสใหผูรวมงานไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในระดับตางๆ เปนเร่ืองของศิลปะที่
ผูบริหารจะเลือกใชอยางเหมาะสมในระหวางศาสตรและศิลป ในการบริหารงานในความ
รับผิดชอบของตนเอง เนื่องดวยงานตามภารกิจขององคกรไมบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดกําหนดไว
ผูรับผิดชอบก็คือผูบริหารนั่นเอง 

 2. หลักประสิทธิผล หมายถึงผลงานท่ีไดรับตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตามท่ี
ไดกําหนดไวลวงหนากอนการปฏิบัติงาน ทั้งท่ีกําหนดไวอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 
อยางไรก็ตามหลักประสิทธิผลอาจบังเกิดขึ้นจากหลักประสิทธิภาพหรือไมก็ได 
 หลักการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกรหรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของดังกลาวเปน
ศาสตรการบริหารงานของผูบริหาร นอกจากใชศาสตรในการบริหาร ความสําเร็จในการบริหารงาน 
ผูบริหารตองใชศิลปะควบคูไปดวยในสัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือใหคนในองคกรไดแสดงศักยภาพ
ของตนออกมาอยางไมมีอะไรปกปดหรือซอนเรนใดๆ อยางไรก็ตาม หากผูบริหารท่ีเชื่อมั่นใน
หลักการบริหารแบบมีสวนรวมในองคกรก็ตองประยุกตใชทั้ งศาสตรและศิลป งานการบริหารจึง
บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

 แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวม 

 การบริหารแบบมีสวนรวม  ผูบริหารตองใชศิลปะมากกวาใชศาสตร สําหรับการมีสวน
รวมของผูรวมงานใหเขามีสวนรวมในปริมาณเทาใด  ซึ่งข้ึนอยูกับทักษะ ประสบการณ รวมถึง
ความสามารถในการจัดการของผูบริหารแตละคน ดังน้ันแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวม อาจ
จําแนกไดดังนี้ 
 1. การรวมคิด หมายความวา ผูบริหารเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานบางคน บางกลุม 
หรือทั้งหมดรวมคิด อาจเปนท้ังทางตรงและทางออม การรวมคิดมีประโยชนหลายประการตอ
องคกรโดยทั่วไปกอใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เปนการเปดใจของผูบริหาร การคิดเปน
กระบวนการข้ันตนของการดําเนินงาน การเร่ิมตนดวยการคิดคือการแสดงความเปนเจาของต้ังแต
เร่ิมตนเพ่ือการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 
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 2. การรวมทํา หมายความวา ผูบริหารจะตองนําผลของการรวมคิดท่ีไดตกผลึกแลว
นําไปสูการปฏิบัติในระยะเวลาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถของผูรวมงานในแต
ละคนในความแตกตางท่ีกอใหเกิดประโยชนอยางสูงตอองคกร ดังน้ัน การรวมทําจะตองคํานึงถึง
ทีมงานที่มีศักยภาพเปนสําคัญ 

 3. รวมประเมินผล หมายความวา การประเมินผลตองไมมอบใหฝายใดฝายหน่ึงโดย
เฉพาะท่ีเรียกวา ฝายประเมินผล  แตการประเมินผลงานที่ดีจะตองเปนผลมาจากการกําหนด
เคร่ืองมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ โดยผูรวมงานในแตละฝาย ไดมีโอกาสรวมกันเสนอประเด็นที่ตองการ
วัดผลพรอมท้ังกําหนดคาคะแนนท่ีมีความเหมาะสม เมื่อไดคาคะแนนแลวนําคาคะแนนไป
ประเมินผลโดยเทียบกับเกณฑหรือเทียบเคียงกับการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา 
 4. รวมยอมรับในผลการประเมิน หมายความวา ผลของการประเมินที่เกิดข้ึนจาก
เคร่ืองมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ ผลของการประเมินจะปรากฎออกมาในรูปแบบลักษณะใดก็ตามตอง
ยอมรับและไมควรโยนความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติใหบุคคลใดหรือฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ 
ทั้งนี้ตองรับผิดชอบรวมกันทั้งทีมงาน 

 5. รวมปรับปรุงวิธีการทํางานใหม หมายความวา การปฏิบัติในทุกองคกร เมื่อวงจร   
การปฏิบัติงานจบลง ผลของงานท้ังผานเกณฑและไมผานเกณฑ   มีความจําเปนตองเสนอแนะ
ปรับปรุงการทํางาน เพื่อแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพใหดียิ่งข้ึนไป โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับปรุงตามความเหมาะสมเพ่ือยกระดับวิธีการบริหารของ
ตนเองตอไป 

 จึงเห็นไดวา แนวทางการดําเนินการแบบมีสวนรวมน้ัน ผูบริหารเองตองมีความรู 
ความสามารถและทักษะในการบริหารเพ่ือจุดประกายใหทุกคนที่เขารวมงานไดเกิดการหยั่งรูใน
งานตามบทบาทหนาท่ี พรอมท่ีจะทํางานควบคูไปกับผูบริหารอยางเต็มกําลังความสามารถ ถึง
อยางไรก็ตามผูบริหารจะตองเปดโอกาสใหผูรวมงานมีส วนรวมตลอดเวลา ตามแนวทางการ
ดําเนินการแบบมีสวนรวมและตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใสทุกประการ151 
 

 องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO) 
 องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO)  กลาวถึง  ความรู (Knowledge)               
เปนคุณสมบัติที่มีอยูในตัวของมนุษยแตละคน โดยธรรมชาติมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมเพ่ือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สังคมที่มนุษยอาศัยอยูเปน“สังคมแหงความรู” (Knowledge of Society) 

                                           
 151เร่ืองเดียวกัน, 59-63. 
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การดําเนินชีวิตตองอาศัยความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานใหดีขึ้น พรอมทั้งทําให
สังคมที่อาศัยอยูรวมกัน ที่เรียกวา  องคกร (Organization) จะดํารงอยูคูกับสังคมมนุษยก็จะตองเปน
องคกรสมาชิกท่ีมีความกระตือรือรนเรียนรูอยูเสมอ จึงทําใหองคกรนั้นเปน องคกรแหงการเรียนรู  
ซึ่งองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรท่ีบุคคลมุงเพ่ิมความสามารถ(Capacity) อยางตอเน่ืองในการ
สรางสรรคผลลัพธ (Result)  อันเน่ืองมาจากการพัฒนาผลผลิต ( Input) ในเชิงบวกกอใหเกิด
ประโยชนอยางสูงตอองคกรอยางแทจริง  สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกทุกคนในองคกรได
ปฏิบัติงานโดยใชความรูใหมหรือสิ่งท่ีไดพบเห็นมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีให
เจริญกาวหนา 
 สันติ  บุญภิรมย  กลาวไววา    องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่สมาชิกทุกคน
ทุกระดับมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
สรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ือง และปรับปรุงวิธีการทํางานโดยใชความรูเปนฐานในการ
ปฏิบัติ ตระหนักถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังใหองคกรที่มีสถานภาพที่สามารถ
แขงขันไดตลอดเวลา       
 ธีระ รุญเจริญ  ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่มุงเนนและจูงใจให
สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อศักยภาพของตนเองและของ
องคกร ทั้งน้ี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ภายใตสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยากแกการพยากรณวาจะเกิดอะไร
ขึ้น แตละคนจึงตองพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูตลอดเวลาเพราะความรูที่เคยมีมาในอดีตถูก
ทาทายโดยความรูใหมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา152  
 ตัวชี้วัดความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 การเปนองคการแหงการเรียนรูตองมีเกณฑที่บงช้ีถึงความสําเร็จ ดังนี้ 
 1. องคกรจะทํางานบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใดน้ัน ความสําเร็จควรจะ
วัดผลลัพธเปนสําคัญ อาจวัดจาก Portfolio Analysis การมีสวนชวยเหลือบํารุงสังคมขององคกร 

 2. คุณภาพและปริมาณนวัตกรรม เปนการบงช้ีผลจากการคนพบและการประดิษฐ
คิดคนท่ีถือไดวามีความเปนเอกลักษณ เปนผูคิดคนแรก แหงแรก เปนผลประโยชนในผลกระทบท่ี 
ดีงามตอสังคม สามารถประยุกตใชไดอยางหลากหลาย  

                                           
 152

 ธีระ  รุญเจริญ, สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง
,2548),60. 
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 3. รางวัลและเกียรติคุณท่ีองคกรไดรับ เปนหลักประกันความมีคุณภาพ มีการพัฒนา
อยางตอเน่ือง 

 4. คุณภาพในการทํางาน สมาชิก พนักงานรายบุคคลหรือรายกลุมขององคกรนั้นๆ 
ระดับความพึงพอใจกับงาน ความม่ันคงของงาน ความจงรักภักดี ผูกพันตอองคกรและอาชีพ การมี
สุขภาพกายที่แข็งแรงและเปนสุข เปนดัชนีวัดได 
 5. ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูในองคกร  โดยมุงเนน
ใหเห็นเปนรูปธรรม เชน งบประมาณท่ีจัดสรรใหกับการสงเสริมการเรียนรู นโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาความรูและสมรรถนะของผูปฏิบัติ การสงเสริมการทํางานเปนทีม การตัดสินใจ   การกระจาย
อํานาจและการมอบอํานาจ  
 การเปนองคกรแหงการเรียนรู ปจจัยสําคัญที่สุดคือ คน (Man) โดยการลงทุนทางดาน
บุคลากรในรูปแบบตางๆ กอเพ่ือใหเกิดศักยภาพของบุคคลใหมากท่ีสุด เกิดประโยชนตอองคกร 
เน่ืองจากคนและการเรียนรูเขาใจคน การใชคน คือ พรสวรรคของผูนําองคกร  
 หนวยงานสถานศึกษา ที่เปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้นตองมีเกณฑบงช้ีใหเห็นถึง
พยานหลักฐานอยางชัดเจนท้ังท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรม จึงสามารถเสนอตอสาธารณชนไดเปน
อยางดีพรอมท้ังเปดโอกาสใหบุคคล หนวยงานไดเขามาเรียนรู ศึกษาคนควา สามารถนําไปเปน
ตนแบบในการจัดองคกรแหงการเรียนรูได นับวาสถานศึกษาน้ันเปนสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
องคกรใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่ง 
 เทคนิควิธีการปรับใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู  

 การทําใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการนํานวัตกรรมทางการศึกษามา
ใชกับการบริหารการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา มีเทคนิควิธีการดังนี้  
 1. วิสัยทัศนขององคกร สถานศึกษาตองมีวิสัยทัศนเพื่อจะมองวาศักยภาพของตนเองมี
เพียงใดและสามารถทําอะไรไดบาง  การกําหนดวิสัยทัศนตองมาจากสมาชิกทุกคนทุกระดับ          
ทั้งภายในและภายนอกองคกร  
 2. องคกรมีอะไรดี นํามาเขียนไวในทางวิชาการเพื่อกําหนดเปนจุดแข็งขององคกร
เกี่ยวกับปจจัยภายใน              
 3. ปญหาอุปสรรคท่ีเปนตัวขัดขวางความสําเร็จขององคกรเก่ียวกับปจจัยภายนอก  
 4. เสริมสรางความสามารถโดยองคกรแหงการเรียนรู รักษาจุดแข็ง ขจัดจุดออนปฏิบัติ
อยางจริงจังและตอเน่ือง     
 5. ปจจัยที่เอ้ือตอการตัดสินใจ เกี่ยวกับทรัพยากรทางการบริหาร คน เงิน วัสดุอุปกรณ 
และอ่ืนๆ มีสวนชวยเหลือสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือนําองคกรไปสูความคาดหวังของทุกคน     
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 6. แผนปฏิบัติการ หมายถึง สถานศึกษา สํานักงาน จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใหทราบ
วาในชวงเวลาใด ทํากิจกรรมอะไรบาง โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรและปฏิบัติตามแผนท่ีได
วางไวแลว  ผูบริหารและสมาชิกในองคกรรวมคิด รวมทํา แผนปฏิบัติการตามความเหมาะสมของ
องคกรของตนเอง  สําหรับแผนเปนเคร่ืองมือในการกํากับการปฏิบัติงานใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย แผนจึงเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเชนกัน153 

  
 โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ (School – Based Management : SBM) 
 โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ (School – Based Management : SBM)เนื่องดวย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มาตรา 9 ได
บัญญัติไวเกี่ยวกับการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาในสวนของการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ การมีสวนรวม 
(Participation) ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร  และสถาบันตางๆ โดยใหสถานศึกษาแตละ
แหงดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยตนเองมากขึ้น เพราะเปนการเพิ่มอํานาจใน
การบริหารจัดการใหกับสถานศกึษา ลดอํานาจจากสวนกลาง พรอมมุงเนนสนับสนุนการมีสวนรวม
ใหมากยิ่งขึ้น 

 การใชโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ เปนระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
แพรหลายและเปนที่ยอมรับกันมากในประเทศท่ีพัฒนาแลว การบริหารจัดการสถานศึกษาแนวน้ี
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการปฏิรูปสถานศึกษา เพราะเปนการปรับร้ือโครงสรางทั้งระบบใหมโดย 
เฉพาะการบริหารการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาซึ่งแตเดิมสถาบันการศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบ มาเปนสังคมและชุมชนรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษามากข้ึน  
 ความหมายของโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ 

 ถวิล  มาตรเลี่ยม กลาวไววา โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน นั่นคือ สมาชิกของ
โรงเรียนอันไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน  ครูอาจารย พอแมผูปกครอง 
นักเรียน ตลอดจนสมาชิกของชุมชน และองคกรอ่ืนๆ มารวมพลังกันอยางเต็มท่ีเพื่อรับผิดชอบตอ

                                           
 153สันติ  บุญภิรมย, นวัตกรรมการบริหารการศึกษา(กรุงเทพฯ: บุค พอยท,2552),19-23. 
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การใชทรัพยากรและแกปญหา ตลอดจนดําเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว154 

 คาลดเวลล( Caldwell อางถึงใน ถวิล  มาตรเลี่ยม,2545) ไดกลาววา โรงเรียนเปนฐาน
การบริหารจัดการ เปนการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียนใหตัดสินใจเก่ียวกับการใชทรัพยากร ไดแก 
ความรู เทคโนโลยี อํานาจหนาท่ี วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลา และงบประมาณ เปนการกระจาย 
อํานาจทางการบริหารจัดการ มากกวาจะเปนอํานาจการเมืองและใหเกิดการตัดสินใจในระดับ
โรงเรียนภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่นและของรัฐ ในขณะเดียวกันโรงเรียนมีความรับผิดชอบท่ี
จะตรวจสอบไดในการใชทรัพยากรที่จัดสรรให155 
 สรุปไดวา โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารโดยสมาชิกของ
สถานศึกษา ทุกสวนทุกฝายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
และความตองการของตนเอง เปนการรวมพลังกันอยางเต็มท่ี  เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบ พรอมทั้งใหสถานศึกษาไดตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและแกปญหาตางๆ ทั้งน้ี 
สวนกลางตองกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีอยาง
เต็มศักยภาพ ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะในผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่บริการ 
 องคประกอบของโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ 

 โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ มีองคประกอบอยู 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ภาวะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงความเปนผูนําในระดับปฏิบัติอยางเดนชัด 
ทั้งในดานความรู ความคิด มนุษยสัมพันธ ความสอดคลองกันในระหวางคนกับงาน 

 2. การบริหารแบบมีสวนรวม มีความจําเปนตองมีทีมงานในการดําเนินงานใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี สําหรับทีมงานประกอบดวยบุคคลหลายฝายทั้งในและนอกชุมชน 

 3. การกระจายอํานาจ ถือไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญเปนอยางย่ิงตอการใชโรงเรียน
เปนฐานการบริหารจัดการ โดยใหสถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ี และความ
รับผิดชอบตามวงจรที่ปฏิบัติเปนประจําตามปการศึกษา 
 โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ จะเสริมสรางภาวะผูนําระดับโรงเรียน เพื่อรวม
พลังในการพัฒนา โดยอาศัยการกระจายอํานาจใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีโอกาสในการเขารวม

                                           
 154

 ถวิล มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษา: โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ(School-

Based Management: SBM) ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:เสมาธรรม,2545),8. 
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ตัดสินใจท้ังผูบริหาร  ผูสอน  ผูปกครอง  ผูเรียน และสมาชิกของชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการ
นั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักการของโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ 
 ธีระ รุญเจริญ ไดกลาวถึง นวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐานการ
บริหารจัดการวามีหลักการสําคัญโดยสรุปอยู 2 ประการ คือ 1) หลักการทั่วไปมี 6 ขอ  ประกอบดวย 

(1) การกระจายอํานาจ (2)  การบริหารตนเอง (3)  การบริหารแบบมีสวนรวม  (4)   ภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน (5)  การพัฒนาทั้งระบบ  และ (6)  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
 สําหรับหลักการที่กลาวขางตน เปนการกระทําแบบผสมผสานความรวมมือระหวาง
สวนกลางทุกระดับ กับสถานศึกษา   โดยสวนกลางหรือหนวยบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจหนาท่ีเต็ม    
ตองกระจายอํานาจน้ันลงสูสถานศึกษา สวนหลักการท่ัวไปอีก 5 ขอที่เหลือซึ่งมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง ถือเปนศักยภาพของสถานศึกษาที่ตองมีและกระทําใหเกิดข้ึนได สถานศึกษาซึ่งเปนหนวย
ปฏิบัติหลักตอความสําเร็จของการจัดการศึกษา จะตองฉายแววออกมาใหเห็นเปนปรากฏอยาง
ชัดเจน โดยมุงไปที่บุคคลสําคัญของสถานศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการบริหาร
โดยตรง จะตองแสดงผลงานใหปรากฏโดยไมมีขอสงสัย ทั้งน้ีอาจกลาวไดวา หลักการท่ัวไปเปน
หลักพื้นฐานในการสรางความพรอมใหกับสถานศึกษาสําหรับในทางปฏิบัติ สวนกลางตองสราง
เคร่ืองมือนํามาวัดผลการดําเนินงานของสถานศึกษา พรอมท้ังการประเมินผลเพื่อใหสวนกลางมี
ความเชื่อมั่นตอการกระจายอํานาจในโอกาสตอไป  2) หลักการเฉพาะ มี 6 ขอ ประกอบดวย          
(1) มุงเปาผูเรียน (2) ลดขั้นตอนและควบคุมสั่งการ  (3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
(4) มองผูรวมงานอยางกวาง (5) เปดโอกาสใหอิสระในการสรางนวัตกรรม และ (6) ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 สําหรับหลักการเฉพาะทุกประเด็น เปนบทบาทของสถานศึกษาที่จะตองปฏิบัติในเชิง
ลึกใหลงไปถึงผูเรียนโดยผานทางผูสอนใหได ทั้งน้ีอยูบนพื้นฐานความเช่ือที่วาสถานศึกษามี
ศักยภาพในการดําเนินงานได เน่ืองดวยไมมีหนวยงานใดรูลึกถึงปญหา ความตองการ ความสามารถ
ของหนวยงานตนเองไดดีกวาผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง จากการบริหารจัดการ ดังน้ันตาม
หลักการเฉพาะท่ีวางไวอาจจําแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ  
 1. กลุมผูเรียน เปนกลุมท่ีสําคัญที่สุดในการบริหารการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพเพ่ือมุงไปสูทฤษฎี การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือผูเรียน
เปนศูนยกลาง ( Child Center)  
 2. กลุมผูสอน เปนกลุมท่ีตองชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุผล
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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 อยางไรก็ตาม ทั้งหลักการทั่วไปและหลักการเฉพาะของการดําเนินการใหโรงเรียนเปน
ฐานการบริหารจัดการน้ัน ทั้งสวนกลางและสถานศึกษาจะตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การบริหารการศึกษานวัตกรรมใหม เน่ืองดวยสถานศึกษามีความแตกตางกัน การประเมินความ
พรอมจึงถือเปนปจจัยแรกท่ีสําคัญที่สุดของการดําเนินงาน ซึ่งเปนลักษณะของการใหสถานศึกษา
ดําเนินการเองท้ังหมด ดังน้ันการพัฒนาสถานศึกษาบนพื้นฐานของนวัตกรรมใหมนี้จึงเปนการ
พัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืนนั่นเอง156 

 
 ทฤษฎีกําหนดเปาหมาย (Goal – Setting Theory) 
 เปาหมายมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในองคการที่เปนโรงเรียน โรงเรียนที่ทันสมัยจะมีการ
กําหนดเปาหมายในเชิงปฏิบัติการ เชน เปนการบริหารงานตามจุดประสงค ( Management by 

Objectives : MBO)  ระบบการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (Planning Program 

Budgeting System : PPBS)  ระบบการบริหารจัดการขอมูล (Management  Information Systems: 

MIS) การวิเคราะหระบบ ( System Analysis) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning ) การพัฒนา
เปาหมายเฉพาะ (Development of Specific Goals) เปนตน  
 ทฤษฎีกําหนดเปาหมาย เกิดข้ึนจากผลงานของ เอ็ดวิน ล็อค (Edwin Locke)  ทฤษฎีนี้
กําหนดดังน้ี (Lunenburg, Fred C. and Ornstein, Allan C., อางถึงใน ศิริพงษ เศาภายน,2550:        
113--114)   
 1. เปาหมายท่ียากนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีระดับสูงกวาเปาหมายที่งาย   
 2. เปาหมายเฉพาะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีระดับสูงกวาเปาหมายท่ีไมชัดเจน เปนตน
วา “ ทําใหดีที่สุด” 

 3. กลไลที่จะทําใหเปาหมายไปสูการปฏิบัติ คือ การใหความสนใจปฏิบัติงานจริง 
แบงปนผลตอบแทน ขยันมากขึ้น และกระตุนใหมีการปฏิบัติที่เหมาะสม 

 4. การใหผลยอนกลับเปนสิ่งจําเปนในการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี
เน่ืองจากเปนการใหคนเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของตนกับเปาหมาย 

 5. การยอมรับเปาหมายเปนสิ่งจําเปน ถาเปาหมายน้ันมีผลตอการปฏิบัติ ความคาดหวัง
ในผลสําเร็จ และอัตราของความสําเร็จตอการยอมรับเปาหมาย 
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 สันติ  บุญภิรมย, นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บุค พอยท,2552),      
10-15. 
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 6. ความแตกตางระหวางบุคคล เปนตนวา บุคลิกภาพ และการศึกษาบางคร้ังอาจไม
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามเปาหมาย 

 

 เพื่อใหเห็นรูปแบบของทฤษฎีกําหนดเปาหมายของ Lunenburg & Ornstein ไดเสนอ
รูปแบบดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 
 

  
 
 

 ภาพที่ 1  รูปแบบทฤษฎีกําหนดเปาหมาย 

  

 ตามทฤษฎีกําหนดเปาหมายท่ีแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ดาน คือ คานิยม และความ
ตั้งใจ(เปาหมาย)  เปาหมายเปนสิ่งที่กําหนดข้ึนเพื่อใหแตละบุคคลพยายามทําใหได Locke ตั้งขอ
สมมติวาจากประสบการณและคานิยมทําใหเกิดอารมณ หมายถึง คานิยมของคนๆ หนึ่งทําใหเกิด
ความตองการในการปฏิบัติใหสอดคลองกับคานิยมน้ันๆ เปาหมายก็เปนประเด็นหน่ึงที่สงผลตอ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่ง Locke กําหนดวาเปาหมายนําไปสูความต้ังใจและลงมือปฏิบัติ 
นอกจากน้ัน เปาหมายท่ีมีลักษณะทาทายทําใหเกิดการเคลื่อนยายพลังงานนําไปสูผลลพัธที่มีคุณคา
มากข้ึน และเพื่อใหเกิดความคงทนของการปฏิบัติ การใชเปาหมายปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนา
กลยุทธเพื่อนําไปสูผลลัพธตามระดับของเปาหมายท่ีตองการ ทายท่ีสุดความสําเร็จของเปาหมาย
สามารถทําใหเกิดความพึงพอใจและเสริมสรางแรงจูงใจตอไป หรืออาจเกิดความคับของใจและมี
แรงจูงใจต่ํา ถาผลลัพธตามเปาหมายไมประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ การกําหนดเปาหมายชวยให
เห็นชองทางท่ีจะปฏิบัติไดตรงตามความตองการขององคการเปาหมายมีผลตอการสรางแรงจูงใจ157 
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การประเมินประสิทธิผลขององคการ 
 ความหลากหลายของเกณฑ อยูในรูปแบบการประเมินประสิทธิผลขององคการน้ันเกิด
จากผูวิจัยมีกรอบอางอิงที่แตกตางกัน การที่ผูวิจัยมีมโนทัศนหรือกรอบอางอิงแตกตางกัน ทําให  
การแสวงหาเกณฑที่เปนสากล (Universal Criterion) หรือชุดของเกณฑที่ใชไดกับทุกองคการน้ันทํา
ไดยาก ตามเทคนิคที่ใชในการไดมาซึ่งเกณฑในการประเมินประสิทธิผล จําแนกได 2 วิธี ดังน้ี            
1) รูปแบบอนุมาน (Deductive Models) เปนรูปแบบจากการพิจารณาหลักการท่ัวไปประกอบดวย
เกณฑการประเมินผล ซึ่งไดจากการตีความตามทฤษฎีแลวก็นําเกณฑดังกลาวทําการศึกษาวิเคราะห
ทั่วไป 2) รูปแบบอุปมาน (Inductive Models) เปนรูปแบบที่ไดจากการพิสูจน โดยผูทําการศึกษา
วิจัยพยายามสรางเกณฑการประเมินผล ที่มีความหมายจากการคนควาวิจัยรูปแบบประเภทนี้หลาย
แบบไดจากการสํารวจการศึกษาวิจัยที่ทํากันมาจากหลายๆ แหง และพยายามผสมผสานกันเขาให
เปนรูปแบบ (Unified) หรือเปนการเสนอตัวแปรหรือเกณฑไดจากวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 

techniques) ซึ่งไดจากการศึกษาวิจัยของผูเสนอรูปแบบนั้นๆ 

 การประเมินประสิทธิผลขององคกรจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปนแนวทางในการประเมิน ซึ่งอาจแยกแนวทางในการประเมินได ดังนี้ 
 1.การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย (goal model of organizational 

effectiveness) เปนการพิจารณาวาองคกรจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ขึ้นกับผลลัพธที่ไดบรรลุ
เปาหมายองคกรหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใชเปาหมายองคกรเปนเกณฑ ซึ่งเปนการ
ใชหลักเกณฑอันใดอันหน่ึงในการพิจารณาประสิทธิผลขององคกร เชน วัดจากความสามารถใน
การผลิตวัดจากผลกําไร เชน ไพรซ (Price) ไดเสนอขอสรุป (propositions) ขององคกรที่มี
ประสิทธิผลและกําหนดใหเปนระดับของการบรรลุเปาหมาย158  

 2. การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบและทรัพยากร  ( the system - resource 

model of organizational effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคกรใน
การแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการ อันจะทําใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรรวม ทั้งท่ีเปนความสามารถขององคกรที่จะนําทรัพยากรที่มีจํากัดและมีคุณคา
จากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการขององคกร 

 3.การประเมินประสิทธิผล โดยใชหลักเกณฑ (the multiple criteria  of  effectiveness) 
เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคกร โดยใชเกณฑหลายอยางในการประเมินผล ซึ่งพิจารณาจาก    

                                           
 

158J.L.Price, Organizational Effectiveness:An Inventory of Propositions  

(Homewood, III:Richard D.Irwin,Inc.,1968),1. 
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ตัวแปรหลักท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จขององคกร และพยายามแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ    
ตัวแปรตางๆ ผูที่มีแนวคิดในการประเมินองคกรแบบนี้ เชน แคพโลว (Caplow) เห็นวา ประสิทธิผล
ขององคกรควรวัดจากตัวแปร 4 ตัวดวยกัน คือ 1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษา
โครงการขององคกรไว 2) ความผสมผสานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 3) ความสมัครใจ หมายถึง 
ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 4) ความสําเร็จหรือผลรวมของกิจกรรม
ขององคกร159   
 ประสิทธิผลมีความสําคัญตอองคการ    เพราะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการใน
การที่จะตัดสินใจวาองคการจะอยูรอดตอไปหรือไมประกอบกับประสิทธิภาพก็สําคัญตอองคการ
มากเชนกัน  หากการดําเนินงานขององคการไมมีประสิทธิภาพก็ยากท่ีองคการจะตั้งอยูได ดังน้ัน 
ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการทําใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายองคการ (Goals) และ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและรวมมือกันปฏิบัติงาน
ใหไดผลผลิต (Output) ที่ตองการ จึงมีความสัมพันธกัน  ทําใหองคการบรรลุเปาหมายภายใน
เงื่อนไขที่มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึง
เปนที่พึงปรารถนาของทุกองคการ 

 เทอร่ี (Terry อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม,2551:197) ใหแนวความคิดวา ความสําเร็จ
ขององคการข้ึนอยูกับสิ่งตอไปนี้  1) บุคลากรท่ีมีความสามารถ  2) การกําหนดนโยบายหรือ
จุดมุงหมายในการทํางาน   3) การอธิบายวิธีการทํางานและรักษาลักษณะของงานท่ีทําใหแกเพื่อน
รวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาทราบ 4) การมอบอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชา 5) การสงเสริม
ใหเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความมั่นใจในตนเองวาสามารถทํางานไดสําเร็จ 

 แมคเกรเกอร (McGreger)  มีแนวความคิดวา การจะวัดความสําเร็จขององคการน้ัน 
สามารถวัดดวยเกณฑ 4 ประการ ดังนี้ 1) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence)               
2) การควบคุมตนเอง (Self - Control)  3) ยุทธวิธีในการบริหารและการนิเทศงาน ( Supervision and 

Management Strategy)  4) ความสามารถในการปรับตัวและการทําความเขาใจ (Flexibility and 

Understanding) เมื่อตองประสบกับสภาวะกดดันของสิ่งแวดลอมทั้งสวนบุคคลและสวนรวมของ
บุคคลในองคการ 

                                           
 

159Theodore Caplow, Principles of Organization (N.Y.: Harcourt, Brace & World, 

1964), 59-60. 
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 แนวคิดของมอทท (Mott) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคกรโดย
พิจารณาจาก 1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ  3) ความสามารถในการปรับตัว 
4) ความสามารถในการยืดหยุนได160  

 สวนแนวคิดของกิ๊บสันและคนอ่ืนๆ (Gibson and others) ไดทําการศึกษาและกําหนด
เกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคกรโดยใชเกณฑหลายเกณฑ เชนกัน คือ  
 1. ความสามารถในการผลิต  
 2. ประสิทธิภาพ  
 3. ความพึงพอใจ    
 4. ความสามารถในการปรับตัว  
 5. การพัฒนาและการอยูรอด161  

 มิสเกลและคณะ (Miskel and other) วัดประสิทธิผลองคการของโรงเรียน 4 มิติ ไดแก 
 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน162 

 ออสเตน (Ornstein.) สรุปวา เกณฑตัดสินความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษามี 12  ประการ คือ 

1. ผลคะแนนจากผลสอบอางอิงปกติ 

2. คะแนนจาการเทียบกับเกณฑอางอิง 

 3. คะแนนจากแบบทดสอบท่ีครูสรางขึ้น เชน การเขียน  

4. คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนักเรียน 

5. ความเห็นของครูและผูบริหารเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของนักเรียน 

                                           
 160Paul E.Mott, The Characteristics of Effective Organization (New York: Harper 

and Row,1973), 20-24. 

 
161James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations : 

Behavior Stucture Process, 10th  ed. (Boston, Mass. : McGraw-Hill,lnc., 2000), 27. 

 162
 Miskel, C.D. David McDonald and Susan Bloom. “ Structural and Expectancy 

Linkages within Schools and Organizational Effectiveness.” Educational Administration 

Quarterly. 19(1), (Winter, 1983), 49-82. 
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6. ความคิดของผูปกครองและชุมชน 

7. การมีสวนรวมของนักเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

8. รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ 

9. อัตราการมาเรียน 

10. จํานวนวัสดุ สื่อ ที่นักเรียนยืมจากหองสมุด 

11. คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอ่ืน ๆ เชน งานศิลปะ การดนตรี และการแสดง 

 12. การใหการสนับสนุนของชุมชนตอโรงเรียน 

 สําหรับ วอลซ (Walsh.) วิเคราะหวาโรงเรียนมีเปาหมายสูงสุด คือ  การบริหารงาน
รวมกับคณะครู และนักเรียนใหโรงเรียนมีประสิทธิผล โดยนักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีการเรียนรู
อยางเต็มที่ องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมี ดังนี้ 

1. การเขาถึงความสําเร็จที่แทจริง 

2. การเขาถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 

3. การรับรูถึงบริบทที่อยูรอบโรงเรียน 

4. การรูถึงจุดแข็ง จุดออนของทีมงาน 

5. การรูถึงระดับและความสามารถของนักเรียน 

6. มีระบบบริหารขอมูลที่มีประสิทธิผล 

7. การรูถึงลําดับของงานและการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

8. การมีวิสัยทัศนและรูวาเปาหมายของโรงเรียนอยูที่ไหน 

 ลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg; & Ornstein.) เสนอวาการจะพิจารณาวาโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลหรือไมนั้น เกณฑที่ใชเปนหลักของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน โดยมีตัวชี้วัดโดยท่ัวๆ ไป คือ  1) การเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนอยูของนักเรียน  2) การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดวยเกรดวาเพ่ิมข้ึนหรือไม      
3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนระหวางโรงเรียนประเภทเดียวกัน เมื่อผูปกครองมีรายได
และชนชั้นทางสังคมไมแตกตางกัน 4) การเปรียบเทียบกลุมของนักเรียนโดยจําแนกตาม เพศ และ
ชนชั้นทางสังคม 5) วิเคราะหเกี่ยวกับเกรดท่ีมีอัตราเฟอสูง ความโดงเบของระดับผลสัมฤทธิ์ และยัง
สามารถใชเกณฑตอไปน้ีวัดประสิทธิผลของโรงเรียนไดอีกดวย คือ  

  1. สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย  (A safe and orderly environment ) 
 2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A clear school mission)  
 3. มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional leadership )  

 4. มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (A climate of high expectations) 
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 5. ทุมเทเวลาในการทํางาน (High time on task) 
 6. มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Frequent monitoring of 

student progress )    

 7. มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Positive home-school relations)   
 

 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อศึกษา ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg; & Ornstein.)    
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (A safe and orderly environment)          
  สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (A safe and orderly environment ) มีผลตอ
การจัดกิจกรรมเรียนการสอน การเรียนรู และไมเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน  ซึ่ง 
ศิริพงษ เศาภายน กลาวไววา ความปลอดภัยและการจัดระเบียบสภาพแวดลอม เปนการรักษาสภาพ
การจัดระเบียบ การแนะนํา การปฏิบัติงานของสภาพแวดลอมโรงเรียน รวมทั้งการมีวินัยในชั้นเรียน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอคิดที่วาโรงเรียนจะไมสามารถดําเนินการตามองคประกอบน้ีได ถานักเรียนทุกคน 
คณะครู และผูบริหารไมทํางานรวมกัน นักเรียนจะตองรับผิดชอบที่จะประพฤติในสิ่งท่ีไมละเมิด
สิทธิ์และเสรีภาพของคนอ่ืน ในการเรียนรูพฤติกรรมของนักเรียนจะตองไดรับการดูแลจากครู 
ผูปกครอง ผูพิทักษเด็ก นักเรียนอ่ืนๆ และชุมชน163  สอดคลองกับ  เมตต เมตตการุณจิต กลาววา  
สถานศึกษาตองสรางบรรยากาศของหองเรียนและสถานศึกษาใหเสมือนวาเด็กนักเรียนไดอยูบาน
อยูกับพอแม ผูปกครอง ที่เปนมิตรและมีความอบอุน นอกจากน้ี สภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี 
เชน อาคารเรียน หอประชุม โรงฝกงาน โรงอาหาร หองสุขา  บริเวณสถานศึกษา เปนตน อาคาร
เหลาน้ีตองอยูในสภาพท่ีใชงานได หากมีการชํารุดไมวาจะเปนตัวอาคาร โตะ เกาอ้ี ก็จะตองมีการ
ซอมแซมปรับปรุง ใหมีสภาพที่ดีใชงานได  สําหรับบริเวณสถานศึกษาก็ตองจัดใหดูสวยงามมีความ
รมรื่น164 นอกจากน้ียังมีความสอดคลองกับ สันติ บุญภิรมย กลาววา เทคนิควิธีการปรับสถานศึกษา 
เปนองคกรแหงการเรียนรู  ตองปรับสถานศึกษาและสํานักงานใหมีความสะอาด  รมร่ืน                

                                           
 163ศิริพงษ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษาทฤษฎีและแนวปฏิบัติ , พิมพคร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2550), 92. 

 164เมตต  เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและราชการ (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2547), 60. 
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และปลอดภัย โนมนําสู     การเรียนรู และปลอดยาเสพติด165นอกจากน้ียังกลาววา การจัดระบบงาน
ในสถานศึกษา ตองคํานึงถึงสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสภาพแวดลอมตางๆ 
หมายความวา องคการหรือสถานศึกษามีสถานท่ีที่ใชในการดําเนินงานพรอม มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางครบถวน สามารถสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง
คํานึงถึงสภาวะสภาพแวดลอมขององคการท้ังภายในและภายนอกควบคูกันไป และควรสงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ดังน้ัน การสรางบรรยากาศ หมายถึง การจัดสถานท่ี
ทํางานใหนาอยู มีความเพลิดเพลิน สถานที่ทํางานเปรียบเสมือนบาน การสรางบรรยากาศใน
สถานศึกษาสามารถทําไดหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งผูบริหารเปนบุคคลท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการดูแล
บริหารสภาพแวดลอมใหปลอดภัยและเรียบรอย166 และยังกลาวถึงอุปสรรคทางสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีไมเอ้ืออํานวย หมายถึง ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียน เชน เสียงดังรบกวนพูดหรือฟงไมชัดเจน หองเรียนรอนอบอาว สถานศึกษาบาง
แหงติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศประจําหองเรียน เปนการสงเสริมการเรียนรูทําใหผูเรียนมีสมาธิมากข้ึน 
ดังนั้น  การสรางบรรยากาศทางกายภาพ หรือบรรยากาศที่ดีของหองเรียน มีผลตอการเรียนการสอน
และตอเจตคติที่ดีของผูเรียน ดังน้ันลักษณะของหองเรียนท่ีมีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสม     
ควรเปนดังนี ้
 1. หองเรียนมีสีสันนาดูและเหมาะสม อากาศถายเทไดดี  ปราศจากเสียงรบกวน และมี
ขนาดกวางขวางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

 2. หองเรียนมีบรรยากาศเปนอิสระของการเรียนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตลอดจน
การเคล่ือนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. หองเรียนตองสะอาดถูกสุขลักษณะ นาอยู ตลอดจนมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

 4. สิ่งท่ีอยูภายในหองเรียน เชน โตะ เกาอ้ี สื่อการสอนตางๆ เชน กระดาน จอรับภาพ 
เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ สามารถเคลื่อนยาย และสามารถดัดแปลง ใหเอ้ืออํานวยตอ  การสอนและ
การจัดกิจกรรมประเภทตางๆ ได 
 5.ควรจัดเตรียมหองเรียนใหพรอมตอการสอนในแตละคร้ัง มีความเหมาะสมตอการ
สอนในวิธีตางๆ การจัดโตะตองคํานึงถึง 1) จํานวนผูเรียน 2) สภาพหองเรียน 3) ความสามารถของ
ผูเรียน และ 4) สภาพแวดลอมของสถานศึกษา เชน มีการจัดโตะเรียนแบบธรรมดา เรียงแถวหนา

                                           
 165สันติ  บุญภิรมย,นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2552), 26. 

 166
 สันติ  บุญภิรมย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2552), 193. 
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กระดาน  หรือจัดโตะเรียนเปนกลุมยอย    สอดคลองกับ สุวิทย มูลคํา ไดกลาวถึง การจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอม ดังนี้ การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณและสมดุลทั้งดานรางกาย  ดานจิตใจ 
ดานสติปญญา  ดานอารมณ และสังคม  เกิดขึ้นในตัวผูเรียนก็ตอเมื่อไดอยูในสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเช่ือมโยงและการสรางองคความรูดวยตนเองการสรางบรรยากาศในการเรียนถือวาเปนปจจัย
สําคัญ เพราะบรรยากาศการเรียนรูที่ดี จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถ
สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เพื่อใหนักเรียน
ไดเรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสุข การสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่สถานศึกษาตองจัดให
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในหองเรียนจํานวนผูเรียนตอหองเรียนในแตละ
หอง ไมควรเกิน 35 คน เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูดวยตนเองเรียนรูจากกลุมและเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ที่มีอยู 
จัดประดับตกแตงสภาพภายในหองเรียนใหสะอาด   สวยงาม    ดวยภาพหรือของจริงท่ีมีสีสัน          
มีชีวิตชีวา มีประโยชนตอการจัดการเรียนรูและอาจมีการปรับเปลี่ยนเปนระยะๆ ตามความ
เหมาะสมและบริบทของสถานท่ี รวมท้ังการดูแลในเร่ืองของความปลอดภัยในหองเรียนดวย จัดให
มีสื่อ อุปกรณการเรียนรู ตลอดจนมุมเสริมความรู มุมกิจกรรม ภายในหองเรียน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนเกิดอยากรูสึกเรียน พอใจท่ีจะเรียนรู เกิดความสนุก
และมีความสุขท่ีไดเรียนรู จัดใหมีปายนิเทศ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธของเร่ืองราวตางๆ ซึ่งอาจ
เปนความรูเสริม ขอมูลขาวสารตอการเรียนรู ฯลฯ  
 2. การสรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียนโดยจัดใหมีศูนยสารสนเทศ          ศูนย
ขอมูลขาวสารของสถานศึกษาโดยมีขอมูลของสถานศึกษา ทองถิ่น ประเทศและโลกในทุกๆ  ดานท่ี
สมบูรณ  ถูกตอง ทันสมัย เปนปจจุบันตลอดเวลาเพ่ือนํามาเปนแหลงศึกษาคนควา จัดใหมีแหลง
เรียนรูตางๆ ที่เ อ้ือตอการจัดการเรียนรู เชน หองสมุด หองวิชาการ ศูนยการเรียนรู ศูนยสื่อ           
การเรียนรู หองปฏิบัติการ 8 กลุมสาระ หองพิพิธภัณฑ ฯลฯ รวมท้ังจัดใหมีสื่ออุปกรณ เคร่ืองมือ 
เทคโนโลยีตางๆ ที่สามารถคนควาไดสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย จัดใหมีหองนิทรรศการ 
หองแสดงผลงานเพื่อนําเสนอผลงานของผูเรียนและผูสอนของสถานศึกษาเพ่ือเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จ 

 3. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  ไดแก    การจัดสภาพแวดลอม 

ภายในโรงเรียนใหสะอาดรมร่ืน เปนระเบียบ สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย จัดสภาพ
ทางสังคม อันไดแก สัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคลากรในสถานศึกษา มีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย 
ยิ้มแยมแจมใสและเปนมิตร เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 
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 สรุปไดวา สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย หมายถึง การจัดบรรยากาศ 
สถานท่ี ภูมิทัศน ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีผลตอการเรียนรูและ
ไมเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน ประกอบดวย การปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา การดูแลรักษา มีสื่ออุปกรณ แหลงเรียนรูตางๆ และสิ่งอํานวยความสะดวก              
มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู สรางบรรยากาศการเรียนรู ที่กระตุนสงเสริมให
ผูเรียนมีสมาธิและมีเจตคติที่ดี  มีการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม   มีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย    
มีความเปนมิตรและอบอุน มีสวนรวมในการทํางาน  มีวินัยและความรับผิดชอบในช้ันเรียน167 

 2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A clear school mission)  
  พันธกิจ (Mission)  หรือ ภารกิจ คือ ความมุงหมายพ้ืนฐานในการจัดต้ังขององคกรที่ 

จะดําเนินการในระยะยาวหรือเปนขอบเขตในการดําเนินงานขององคกรหรือบริษัทก็ได พันธกิจ จะ
บงบอกวาธุรกิจขององคกรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องคกรตองการจะเปนและบางคร้ังอาจจะแสดงสิ่ง
ที่องคกรกําลังใหบริการแกลูกคาอยูทั้งผลิตภัณฑและบริการ  ขอความของพันธกิจที่ดี ไดแก       1) 
ขอบเขตท่ีองคกรจะทํา (Domain) 2) กลุมลูกคาท่ีตองการจะใหบริการ (Customers) 3) ผลิตภัณฑ
หรือบริการหลักขององคกร (Products or Services) 4) สถานท่ีหรือพื้นที่ที่จะดําเนินการ (Location) 

และ 5) ขอความจะตองสื่อสารถึงพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางในการบริหารของ
องคกรเพื่อพนักงานไดดําเนินการสอดคลองกับพันธกิจขององคกร 

 ประเภทของพันธกิจ พันธกิจอาจแบงเปน 2 แบบ คือ 

      1. พันธกิจแบบแคบ (Narrow Mission) เปนพันธกิจที่จะจํากัดขอบเขตการ ดําเนินงาน
ของบริษัทบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ เทคโนโลยี  และตลาดสินคา การวางพันธกิจ แบบนี้จะเปนใน
องคกรขนาดเล็ก ขอบเขตการทําธุรกิจจํากัดมีขอเสีย คือ อาจเปนการจํากัดการเติบโตขององคกรเอง 

 2. พันธกิจแบบกวาง (Broad Mission) เปนพันธกิจที่ขยายขอบเขตการดําเนินงานไปสู
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี และตลาดสินคาที่แตกตางกัน ซึ่งทําใหโอกาสท่ีองคกรจะเติบโตมีสูง แต
ขอเสียบางคร้ังอาจจะกวางเกินไปจนลูกคาหรือแมแตพนักงานเกิดความสับสน168  ดังที่ 
 ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดให
ความหมายของคําวา พันธกิจ (Mission) หมายถึง หนาท่ีโดยรวมขององคกร เปนการตอบคําถาม

                                           
 167 สุวิทย  มูลคํา, หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ (กรุงเทพฯ:    
ทองกมล, 2552), 117-118. 

168บริษัทซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด แมเนจเมนท จํากัด,ความหมายของ
พันธกิจ, เขาถึงเม่ือ 20  ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://CPL-Consult.com 
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ที่วา “องคกรตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดโดยผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือตลาด
เปาหมายที่องคกรใหบริการ ความสามารถที่โดดเดนขององคกรหรือเทคโนโลยีที่องคกรใช169 ซึ่ง
สอดคลองกับ   ศิริชัย  กาญจนวาสี  กลาววา โรงเรียนทุกแหงยอมมีภาพความสําเร็จเปนของตนเอง    
การบริหารงานในองคการตางมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามท่ีองคการปรารถนา  
วงจรการบริหารงานใหเกิดผลสําเร็จ จึงตองประกอบดวยการกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานของ
ความสําเร็จที่ชัดเจน มีการวางแผนการดําเนินงาน การลงมือปฏิบัติงาน และการติดตามกํากับ       

ผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามท่ีตองการ จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนสามารถนําไปสูการพัฒนาความมุงหมายระดับตางๆ ของโรงเรียนไดแก การสราง
วิสัยทัศน (vision) อันเปนสภาพของโรงเรียนที่จะเปนในอนาคต การกําหนดพันธกิจ (mission) ซึ่ง
เปนหนาที่หรืองานพ้ืนฐานของโรงเรียน จุดมุงหมาย (goals) เปนจุดหมายปลายทางการดําเนินงาน
ของโรงเรียน วัตถุประสงค (objectives) เปนจุดมุงหมายท่ีจําแนกรายละเอียดตามแผน ปฏิบัติงาน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและการกาํหนดเปาหมาย (targets) เปนรูปธรรมของความสําเร็จตามวัตถุประสงค
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย (purposes) ระดับตางๆ จําเปนตองมีกลยุทธ (strategy) เพื่อ
การดําเนินงานและกิจกรรมท่ีเหมาะสม พรอมทั้งติดตามกํากับงาน เพื่อปรับปรุงแกไขและประเมิน
สรุปผลการดําเนินงาน   การประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ   มีวัตถุประสงคหลัก อยูที่
การตัดสินคุณคาของผลการดําเนินงาน สามารถสะทอนถึงคุณภาพความสําเร็จของการดําเนินงาน
ครอบคลุมถึง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย และผูปฏิบัติงาน 
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  ควรประกอบดวย   การศึกษาวิสัยทัศน 
จุดมุงหมายของโรงเรียน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายของการดําเนินงาน วิเคราะหโครงสราง
ความสัมพันธปจจัยนําเขา กระบวนการและผลการดําเนินงาน ติดตามกํากับการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  วัดผลการดําเนินงาน ตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานและใชผลการ
ประเมินพัฒนาความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับขั้นที่สูงตอไป170  สําหรับ ประยูร อัครบวร 
และคณะ กลาววา การบริหารสถานศึกษามีแนวทางการดําเนินการโดยใชการบริหารงานแบบ        

มีสวนรวม รูปแบบของการทํางานเกิดจากการประสานงานกันระหวาง ผูเกี่ยวของในลักษณะของ
กัลยาณมิตร มีเปาหมายการทํางานรวมกัน โดยรวมกันทางดานความคิด กําลังคน ความสามารถ 

                                           
 169ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,        

“ความหมายของคําที่ใชในการประกันคุณภาพการศึกษา” QA-NEWS (ม.ป.ป.): 1. 

 170ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน,พิมพคร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 87. 
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ความเชี่ยวชาญตลอดจนทรัพยากรของแตละสถานศึกษา รวมกันแกปญหา  เปดโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูขาวสาร ประสบการณ ทั้งภายในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน171   ดังที่  สนัติ บุญภิรมย กลาวถึงหลักการบริหารงานตาม พันธกิจ/ภารกิจของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จควรมีหลักการในการบริหารดังนี้ 
 1. สถานศึกษาเปนองคการทางสังคมประเภทใหบริการ ดังนั้นการบริการในการพัฒนา
งานในทุกรูปแบบจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาตองยึดหลักความมุงหมายทางการศึกษาตามยุคตามสมัยมากําหนดเปน 

วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดการศึกษาอยางชัดเจน 

 3. สถานศึกษาจะพัฒนาผูบริหารจําเปนตองใชทั้งศาสตรและศิลปบริหารงาน 

 4. สถานศึกษายึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอนผูเรียนสามารถพัฒนาได 
 5. สถานศึกษาตองยึดหลักการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียงและตอเน่ือง 

 6. สถานศึกษาตองยึดหลักการทํางานแบบประชาธิปไตยใหทุกคนเขามามีสวนรวม 

ตามขั้นตอนและตามความเหมาะสม 

 7. สถานศึกษาตองยึดหลักการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม 

 8. สถานศึกษาตองยึดหลักการใชขอมูลยอนกลับ ซึ่งเปนการรับฟงความคิดเห็นและ 

ขอเสนอจากทุกฝายและนํามาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 9. สถานศึกษาตองยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน สังคม    ตามกระบวนการแบบ
ประชาธิปไตย 

 10. สถานศึกษาตองยึดหลักการวัดผลและประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 

ประเภทเนื่องดวยการวัดผลการปฏิบัติงานเปนการหาคาของวิธีการดําเนินการและผลผลิต แลวนํา
คานี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑและตีราคาออกมาวาอยูในระดับใด คือการประเมินผลท้ังนี้เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป172 

 สรุปไดวา พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน หมายถึง การที่ผูบริหาร คณะครูทั้งหมด
ในสถานศึกษามีสวนรวมกําหนดภารกิจของสถานศึกษา มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของสถานศึกษา มีความรูสึกผูกพัน และรูถึงวัตถุประสงคขององคการ การจัดลําดับ

                                           
 171ประยูร อัครบวร และคณะ, การสรางเครือขายและการมีสวนรวม  (กรุงเทพฯ:       

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 32. 

 172
 สันติ  บุญภิรมย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2552), 197-198. 
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งาน กระบวนการวัดและประเมิน และ มีความรับผิดชอบรวมกัน การจัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมตางๆสามารถตรวจสอบได 
 3. มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional leadership) 
    การมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional leadership) สถานศึกษาเปนศูนยกลาง
ของการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองเปนผูนําทางวิชาการ ไมวาจะเปน
การบริหาร การจัดหลักสูตร โปรแกรมการเรียนการสอน การรวมกับสมาคมวิชาชีพ และความรอบ
รูเทาทันตอเหตุการณที่มี   การเปล่ียนแปลงและมีวิสัยทัศนทางการศึกษา ซึ่ง สิรรานี  วสุภัทร173  ให
ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การแสดงบทบาทหนาท่ี
อยางสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถ โนมนาว จูงใจ หรือชี้นําใหบุคลากรใน
สถานศึกษาและผูเกี่ยวของเขาใจและตระหนักในจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเกิดหารรวมพลัง
ประสานสัมพันธเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และงานวิชาการที่เกี่ยวของโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน และคุณภาพของผูเรียนเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
ไว ประกอบดวยพฤติกรรม  7 ดาน ไดแก 1) การอํานวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน 2) การ
นิเทศและติดตามนําหลักสูตรไปใช 3) การสรางความม่ันใจในกฎเกณฑการประเมินผล 4) การใช
เทคโนโลยีและขอมูลท่ีหลากหลายในการพัฒนา 5) การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใชการวิจัย
เปนฐาน  6) การสรางและการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําของบุคลากร 7) การเสริมสรางความ
รวมมือกับผูเกี่ยวของ174สอดคลองกับทรัสตี(Trusty)ภาควิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางวิชาการไว17 ประการ
คือ 1) สงเสริมใหครูไดพัฒนาเปาหมาย และวัตถุประสงคทางวิชาการของสถานศึกษา 2) สงเสริม
ครูนําเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติ 3) การสรางความเช่ือมั่นใน
กิจกรรมของสถานศึกษาและหองเรียน สอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานศึกษา 4) สรางความ
เชื่อมั่นวาโครงการทางวิชาการของสถานศึกษา   เปนผลมาจากผลการวิจัย และ   การปฏิบัติทาง
การศึกษา   5) มีการวางแผนรวมกับคณะครู เกี่ยวกับโครงการตางๆ  ทางวิชาการเพื่อใหบรรลุตาม
ความตองการของนักเรียน 6)สงเสริมใหครูนําโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ 7) ปฏิบัติงานรวมกับ
คณะครูในการประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียน 8) ติดตอสื่อสารกับครูและนักเรียนดวย

                                           
 

173สิรรานี  วสุภัทร, หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ (กรุงเทพฯ:

ทองกมล, 2552), 28.   
 

174สิรรานี  วสุภัทร, หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ (กรุงเทพฯ:

ทองกมล, 2552), 28.   
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ความคาดหวังที่สูงในดานมาตรฐานทางวิชาการ  9) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคม
ของนักเรียน 10) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางเชาวนปญญาของนักเรียน      
11) จัดสรรเวลาเพ่ืองานวิชาการรวมกับครูอยางชัดเจน 12) รวมมือกับนักเรียนในการกําหนด
ระเบียบแกปญหาดานวินัยนักเรียน 13) รวมมือกับนักเรียนในการนํา ระเบียบ กฎเกณฑ ที่สราง
ขึ้นมาใชในการแกปญหาดานวินัยของนักเรียน 14) รวมมือกับคณะครูในการนําระเบียบกฎเกณฑที่
สรางขึ้นมาใชในการแกปญหาดานวินัยนักเรียน 15) มีการรวมกันปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับ
โครงการของสถานศึกษา  16) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางยุติธรรม 17) ชวยเหลือ
ครูในการพัฒนาระบบงาน ใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ175   ซึ่งสอดคลองกับ จันทรานี สงวนนาม 
อางถึงใน แอนเดอรสันและพิกฟอรด (Anderson and Pigford) ไดเสนอแนวทางใหผูบริหาร
สถานศึกษาพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการ ดังน้ี    1) ตองมีใจมุงมั่นและเจตนาอยางแนวแนที่
จะเปนผูนําทางวิชาการ ดวยวิญญาณของการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา 
เพราะการมีความมุงมั่นและเจตนาที่แนวแนจะกอใหเกิดการปฏิบัติที่ดี  2) ตองมีการกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบงานใหตรงตามความถนัด และความสามารถของแตละบุคคล   3) ควรเปดโอกาส
ใหครูมีการสังเกตการสอนระหวางเพื่อนครูดวยกันเพ่ือที่จะชวยใหรูวาครูดีจะมีบทบาททางวิชาการ
หรือการสอนอยางไร และจะชวยใหผูบริหารไดรับความรวมมือจากครู ความรูสึกประทับใจตอการ
ที่มีผูมาสังเกตการสอน วิธีการเชนนี้จะชวยเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไดเปนอยางดี  4) ตองมีการสรางความคาดหวังใหกับครูทุกคน
วาผูบริหารสามารถสอนได มิใชถนัด แตการบริหารงานเทานั้น ผูบริหารสถานศึกษาที่ใชเวลาใน
การเย่ียมชั้นเรียนมากเทาไรก็จะชวยใหมีความเชื่อม่ันในการเปนผูนําทางวิชาการมากข้ึนเทานั้นและ
ครูก็พอใจท่ีจะรับขอเสนอแนะทางวิชาการจากผูบริหาร 5) ควรสังเกตพฤติกรรม  การสอนของครู
ในชั้นเรียน วิธีการที่จะรูวาครูสามารถนําบันทึกการสอนไปสูการปฏิบัติไดอยางไรนั้น ดวยการ
สังเกตการปฏิบัติของครูในชั้นเรียน อาจดูจากโครงการเรียนของนกัเรียน จากการบานที่ครูมอบให
ทําหรือจากการทําขอทดสอบของนักเรียน  6) จะตองสื่อสารใหครูเขาใจวาเวลาของผูบริหารน้ันมี
คา ดังนั้นการประชุมครูจึงควรมีเฉพาะเทาที่จําเปน  7) จะตองใชเวลาวางในการรวมกิจกรรมตางๆ 
เพื่อการพบปะกับคณะครูในเวลาที่โรงเรียนเลิกแลว หรือเวลาชวงเชากอนเขาหองเรียนซึ่งเปนชวง 
เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 8) ควรฝกฝนทักษะการเปนตัวของตัวเองและไมอยูภายใตอิทธิพลของคนใด
คนหน่ึง รูจักเฟนเลือกดวยการพิจารณาอยางสุขุมรอบคอบ    9) ควรใชเวลาวางในการอานหนังสือ

                                           
 175Trusty,Fransis M. Administrator/Supervisor Career Ladder Orientation 

Manual. (Nashville, Tennesse : Tennessee Department of Education,1986). 
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เกี่ยวกับการเรียนการสอนผลงานทางวิชาการเพื่อชวยใหเขาใจ   มโนทัศนทางวิชาการไดเปนอยางดี 
10) ควรปฏิบัติงานดานทักษะตางๆ ที่เสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการใหมีคุณคาตอ   11) วิชาชีพ
ทักษะท่ีสําคัญ เชน การสังเกตการสอน การนิเทศ การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล งานบริหาร
สถานศึกษานั้นถือไดวางานวิชาการเปนงานหลักที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ มีผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศ  ที่ชี้ใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาที่ยึดงานวิชาการ
เปนหลักในการบริหาร และความเปนผูนําทางวิชาการยอมนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จ (Effective 

School)ได176 
 สรุปไดวา  ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง การที่ผูบริหารมีความรู ความเขาใจและ
ประยุกตใชคุณลักษณะของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล  ผูนําดานการจัดการเรียนการสอน มีความรู 
ความเขาใจและนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพประกอบดวย มีความรอบรู ทันตอเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู สงเสริมการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู     
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ การสนับสนุน
ปจจัยตอการเรียนรู  

 4. บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (A climate of high expectations) 
  บรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (A climate of high expectations) คือ การที่บุคคล
ในคณะ มีความสามารถที่จะนํานักเรียนไปสูการเรียนเพื่อรอบรูในทักษะตางๆ ที่จําเปน ครู อาจารย
ผูสอนตองแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบ้ืองตนใหนักเรียนเห็นได ความคาดหวังของผูสอนที่
ถายทอดแกนักเรียนใหบรรลุผลในการเรียนการสอน สถานศึกษาตองบริหารการเรียนการสอน คือ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดปฏิบัติจริง สรางองคความรูไดดวยตนเอง ศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรู ไดคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดอยางมีเหตุผล ผูสอนปลูกฝงเสริมสราง
คุณลักษณะที่พึงประสงค ทางดานคานิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม  
และเปนคนท่ีสมบูรณ ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดการเรียนการสอนเปนหนาที่
ของผูสอนที่ตองดําเนินการใหมีสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับท่ีกําหนดไว ผูสอนตองมีทักษะในการ
ใชสื่อการเรียนการสอนและกระตุนใหผูเรียนสนใจในบทเรียน มีความเขาใจตรงกัน ประทับใจใน
บทเรียน มีสวนรวมในการเรียน เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองมีความเชื่อมั่นทั้งในเร่ือง
                                           

 176จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ : บุค พอยท, 2551), 133. 
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เน้ือหาสาระ และม่ันใจตนเองในการถายทอดความรูสูผูเรียน ผูสอนตองมีการเตรียมตัววางแผน  
การสอนลวงหนา สรางบรรยากาศในหองเรียนอยางเหมาะสม  บรรยากาศทางจิตใจหรือบรรยากาศ
ทางจิตวิทยา มีความสําคัญตอการเรียนการสอนอยางยิ่ง เพราะการเรียนการสอนจะดําเนินไปอยางมี
ชีวิตชีวาและราบร่ืนนั้น ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน   การสอน
(teaching) เปนบทบาทที่สําคัญยิ่งของครู คณาจารย เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความสามารถและ
ทักษะดานตางๆ พรอมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน 
ฝกใหผูเรียนคิดแกปญหาตางๆ และเกิดทักษะการเรียนรู ผูเรียนมีสวนสรางบรรยากาศทางจิตใจ
รวมกันมีรายละเอียด ดังนี้  1) บรรยากาศความคุนเคยหรือความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
รวมกันสรางไดแก  2) บุคลิกภาพของผูสอน ไดแก การยิ้มแยมแจมใส แตงกายสุภาพเรียบรอย 
สะอาด มีอารมณขัน น้ําเสียงนาฟง เราใจดึงดูดความสนใจผูเรียน  3) พฤติกรรมการสอนของครู 
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง คนควาดวยตนเอง โตแยงและถามคําถามดวย
ความสนุกสนานมีชีวิตชีวา  4) พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน เขารวมกิจกรรมที่ผูสอนกําหนด หรือ
แนะนําอยางต้ังใจ มีการตอบคําถามผูสอนและผูเรียนดวยกัน ตลอดจนโตแยงครูผูสอนอยางมี
เหตุผลและถูกตองตามกาลเทศะ ผูเรียนตองเกิดความพยายาม ความสนใจเน้ือหา เอาชนะความ    
เบื่อหนายตอการเรียนจะประสบความสําเร็จได  ผูสอนตองฝกฝนและมีความรูเปนอยางดีและเปน        

ผูบอกแนวทางใหแกผูเรียน เนื้อหาวิชาที่จัดใหผูเรียนตองมีการคัดสรรมาอยางดี ผูสอนตองมีความรู
ความสามารถและทักษะการสอน โดยสามารถเลือกวิธีการสอนแบบตางๆ มาใชใหสอดคลองกับ
ปรัชญาการศึกษาและหลักสตูร เพื่อใหผูเรียนไดความรูครบถวนตามหลักสูตร เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสอดคลองกับนโยบายของการจัดการศึกษา177  
 สรุปไดวาบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง หมายถึง การที่ผูบริหาร ครูผูสอนมี
ความสามารถที่จะนํานักเรียนไปสูการเรียน เพื่อรอบรูในทักษะตาง ๆ ที่จําเปน พรอมท้ังคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ประกอบดวย ครูผูสอนตองแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบ้ืองตนใหนักเรียนได
เห็น มีศักยภาพในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เนนนักเรียนเปนสําคัญ และสราง
องคความรูไดดวยตนเอง และความคาดหวังของผูสอนท่ีถายทอดแกนักเรียนบรรลุผลในการเรียน
การสอน 
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 5. ทุมเทเวลาในการทํางาน (High time on task )  
    ทุมเทเวลาในการทํางาน (High time on task ) คือ  การที่ไดใหเวลามากๆ  ในการ
ปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน การมีเวลาที่จะใหกับนักเรียนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และฝก พัฒนาทักษะตางๆ  สอดคลอง ภารกิจของครู มีอยู 5 ประการ คือ   
     1. เต็มรู  คือ  มีความรูบริบูรณดวยความรู 3 ประการ คือ 1) ความรูดานวิชาการและ
วิชาชีพครูตองแสวงหาความรูที่เปนประโยชนและเหมาะสมใหผูเรียนเรียนอยางครบถวนเหมาะสม
ตามระดับความรูนั้น 2) ความรูทางโลก นอกเหนือจากตําราวิชาการ ครูแสวงหาความรูรอบตัวดาน
อ่ืนๆ ใหบริบูรณโดยเฉพาะความเปนไปของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม     3) ความรูเรื่อง
ธรรมะ ครูมีความรูดานธรรมะจะสามารถหยิบยกเร่ืองธรรมะมาเปนอุทาหรณ สําหรับสั่งสอนศิษย
ได เชน จะสอนศิษยประสบผลสําเร็จดานการศึกษาเลาเรียนไดดี ก็ยกหัวขอธรรมะอิทธิบาท 4 คือ 
(1) พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชาที่ตนเรียน (2) มีความเพียรที่จะเรียนไมยอทอ (3) เอาใจ
ใสในบทเรียน การบาน รายงาน ( 4) หมั่นทบทวนอยูเสมอ เปนตน 

        2. เต็มใจ คือ ความมีใจเปนครู คนที่เปนครูมีอุดมการณตองสรางใจที่เต็มบริบูรณ 
ดวยการมีใจเปนครู การทําใจใหเต็มมีความหมาย 2 ประการ คือ 1) ใจครู การทําใจใหเต็มบริบูรณ
ตองถึงพรอมดวยองคประกอบดังนี้  รักอาชีพ ครูตองมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ เห็นวาอาชีพครูมีเกียรติ 
มีกุศล  ไดความภูมิใจ แสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย  รักศิษย มีใจคิดอยากใหศิษยทุกคนมีความสุข 
และเสียสละเพื่อศิษยได  2) ใจสูง ครูควรพยายามทําใจใหสูงสงมีจิตใจที่ดีงาม มีขอที่ลองถามตัวเอง
ได เชนทํางานอยูที่ใด ทานมักจะดานินทาเจานายแหงน้ัน หรือดูถูกสถาบันหรือเปลา  ทานคิดวา
เพื่อนรวมงานของทานไมดีเปนสวนใหญหรือเปลา หรือวาทานก็ทําดีแตเจานายไมเห็น ทานยอม
ไมไดที่จะใหคนอ่ืนดีกวาเพราะทานคิดวาทานดีกวาคนอ่ืนดังนั้นการทําจิตใจใหสูงก็คือการมองเห็น
คุณคาของมนุษยโลกและการคิดที่จะสรางสรรคโลกใหมีแตสิ่งที่ดีงาม ยอมรับขอดีและขอเสียของ
ตนเองและคนอ่ืน คิดอยางเปนธรรมวาตนเองก็มีขอบกพรองเชนกัน 

    3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุมเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ จะตองใชชีวิต  

ครูอยางเต็มเวลาท้ัง 3 สวน คือ 1) งานสอน ครูตองใชเวลาในการเตรียมการสอนอยางเต็มที่ มีการ
วางแผนการสอนคนควาหาวิธีการที่จะสอนศิษยในรูปแบบตางๆ 2) งานครู นอกเหนือจากการสอน 
ครูตองใหเวลาแกงานธุรการ งานบริหารบริการและงานท่ีทําใหสถาบันกาวหนา 3) งานนักศึกษา 
ใหเวลา ใหการอบรม แนะนําสั่งสอนศิษย เมื่อศิษยตองการคําแนะนําหรือตองการความชวยเหลือ 

   4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณและการพัฒนาตนเอง
ใหเปนแมพิมพหรือพอพิมพที่คนในสังคมคาดหวังไวสูง ครูจึงมีความจําเปนจะตองมีความบริบูรณ 
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เปนมนุษยทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สํารวมกาย วาจา ใจ ใหมีความม่ันคง เปนแบบอยางท่ีดี 
ปฏิบัติงานถูกตอง หมั่นคิด พิจารณาตนเองเพ่ือหาทางแกไขปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

   5. เต็มพลัง คือ การที่ไดทุมเทพลัง สติปญญาและความสามารถเพ่ือการสอน ครูตอง
ใชความสามารถอยางเต็มที่ ทุมเทไปเพื่อการสอนทางวิชาการใหกับศิษย และอุทิศตนอยางเต็มที่ 
เพื่อผลงานท่ีสมบูรณ คือ การปนศิษยใหมีความรู ความประพฤติงดงาม เปนที่พึงประสงคของสังคม 

   ครูที่ยึดหลักครบเต็ม 5 ประการนี้ ยอมเปนครูที่มีคุณธรรม ที่พรอมจะเปนผูชี้ทางแหง
ปญญาทางแหงชีวิต และทางแหงสังคมในอนาคตไดเปนอยางดี178 

  หลักสิบประการของความเปนครูดี ดังนี้ 
   1. มุงมั่นวิชาการ ครูมีบทบาทหนาที่ในการเสาะแสวงหาความรู เพื่อนําไปถายทอดแก 
ศิษย คือ 1) ศาสตรที่จะสอนครูตองติดตามความกาวหนาของวิชาที่จะถายทอด จากหนังสือ เอกสาร 
วารสารตามส่ือตางๆ ตลอดจนเขาประชุมเพื่อรับรูความคิดใหมๆ ขอคนพบที่มีความรูทันสมัยตอ
เหตุการณ  2) ศาสตรการสอนแมครูจะมีความรูดี ในศาสตรสาขาที่ชํานาญ หากครูยังขาดความรู
เร่ืองการถายทอดวิชาเหลานั้น จําเปนตองติดตาม ศึกษา คนควาใหทันตอความกาวหนา 3) ศาสตร
การพัฒนาคนโดยที่อาชีพครู เปนอาชีพท่ีจะตองพัฒนาคนใหมีความพรอมดานวิชาการ วิชาชีพ และ
การดํารงตนใหเปนคนดีที่สังคมปรารถนา  
  2. รักการสอน ครูตองศรัทธาตอวิชาชีพของตน มีความรัก พัฒนาการสอนใหนาสนใจ 

 เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน รูจักวิธีถายทอดที่ทําใหผูเรียนเขาใจงาย เรียนดวยความสุข  
  3. อาทรศิษย ครูตองเมตตา รัก เขาใจ และเอาใจใสดูแลลูกศิษย ชวยแกไขปญหาตางๆ 
ใหเกียรติ ยอมรับในความแตกตางและไมดูถูกลูกศิษย  
  4. คิดดี ครูตองมีความคิดที่ดี ที่เปนบวกตอศิษย การสอนวิชาชีพตอสถาบัน และเพื่อน
รวมงาน ใหคิดอยูเสมอวาอาชีพครูเปนอาชีพที่มีคุณคาที่สุด ครูตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
  5. มีคุณธรรม คุณธรรมมีความจําเปนตอวิชาชีพครู ไดแก ความยุติธรรมดานการสอน 
การประเมินผล ความตองการใหลูกศิษยประสบผลสําเร็จ มีความอดทน เสียสละ และมีหลักศาสนา
ยึดเหน่ียวจิตใจ รูจักประพฤติตนใหถูกตองตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของสงัคม  

                                           
 178สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน,คูมือเสนทางครูมืออาชีพสําหรับครูผูชวย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2554), 9-14. 
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  6. ชี้นําสังคม ครูตองชวยชี้นําสังคม ทําตนเปนแบบอยาง เชน เร่ืองของขยะสิ่งแวดลอม 
และการประหยัดพลังงาน ทั้งการแกปญหาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม และการชวยนําสังคมให
เปนสังคมท่ีเอ้ืออาทรสมานฉันท   
  7. อบรมจิตใจ  ครูตองชวยใหขอคิดที่ดี อบรมตักเตือนสั่งสอนใหศิษยประพฤติดี ดํารง
อยูในศีลธรรม ปลูกฝงจิตใจใหศิษยมีคุณธรรม จริยธรรมอยูเสมอ  
 8.ใฝความกาวหนาไมหยุดอยูกับที่เปนบุคคลแหงการเรียนรูเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ใหแกชุมชน ครูจะตองทําประโยชนใหแกตนเอง ศิษย สังคม และประเทศชาติ 

 9. วาจางาม คําพูดเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ทําให 
ผูเรียนเกิดกําลังใจ มีความมุมานะ ครูจึงตองฝกการพูดใหถูกตองตามกาลเทศะ  จูงใจและสงเสรมิทํา
ใหศิษยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามและถูกตอง 

 10. รักความเปนไทย  ครูจึงตองสงเสริมพัฒนาเอกลักษณไทย ธํารงไวใหมั่นคง แมวา
เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไดไกล รับรู และถายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันไดก็ตาม แตอัตลักษณ
เฉพาะของคนในชาติ เชน เร่ืองของความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ควรชวยกันสืบสาน 
สงเสริม และธํารงไวเพื่อทําใหเยาวชนเกิดความรัก ความภาคภมูิใจ179 

  สํานักงานเลขาธิการครุสภา กลาวถึง ครูที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเปนสิ่งท่ี    

ทุกคนปรารถนาการเปนครู ไมใชสิ่งที่เกิดจากพรสวรรคหรือสิ่งที่เกิดมาพรอมความเปนครูในตัว    
แตบุคคลท่ีเปนครูตองมีความรักในอาชีพครู มีความรักนักเรียนของตน มีความยินดีและพรอม
ชวยเหลือนักเรียนของตนอยางไรก็ดี จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น     
“ครูไทยท่ีคนไทยอยากได” พบวา ลักษณะที่คนไทยตองการใหครูไทยมีและเปน สามารถเรียงลําดับ
ไดดังนี้ 1) ตองการครูที่มีจรรยาบรรณในความเปนครู 2) ครูที่มีความรูความสามารถ       3) ครูที่ให
ความเอาใจใสกับเด็ก ซึ่งแสดงวาประชาชนมองวาครูยังขาดแคลนในประเด็นทั้ง 3 นี้180   

  สรุปไดวา  ทุมเทเวลาในการทํางาน  หมายถึง  การทีบุ่คลากรของสถานศึกษามีการ
ทุมเทและใหเวลามากๆ ในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา การมีเวลาที่จะใหกับนักเรียนในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝก พัฒนาทักษะตางๆ   มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และ
ปฏิบัตงิานอื่นๆ นอกเหนือ จากการสอน และ อบรม  แนะนํา     สั่งสอนนักเรียน  

                                           
 179เร่ืองเดียวกัน,18-20. 

 180 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติและ 

วางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค
,2554),288-289. 
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  6. มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ (Frequent monitoring  
of student progress )  
      การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Frequent monitoring  of 

student progress) คือการใชเวลาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์นักเรียนเปนรายบุคคล  และมีโปรแกรม
เพื่อการชวยเหลือ   แนะนํานักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําผลมาปรับปรุงตอไป การหม่ันฝกฝนจะ
สงผลใหนักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง  การตรวจสอบความกาวหนาอยูเปนประจําจะชวยให
ไดขอมูลยอนกลับเพื่อใชปรับปรุงเพิ่มผลการทํางานกอนที่เวลานั้นจะจบลงขอมูลจากความกาวหนา
นี้จะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองมีการแกไขและปรับปรุงในสวนใดหรือสิ่งใดบาง การประเมิน
ความกาวหนา (Formative evalution) เปนการประเมินผลท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ที่สะทอนจุดเดนและจุดบกพรองในการดําเนินงาน ผลการประเมินสามารถ
นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ในขณะการดําเนิน 
งานยังไมสิ้นสุดการประเมินความกาวหนาจะกระทําในระหวางที่มีการดําเนินงาน หรือโครงการ 
และใหขอมูลเพื่อชวยในการปรับปรุงแกไข   การดําเนินงานชวงเวลาของการประเมิน ไดแก         1) 
การประเมินผลกอนการดําเนินงาน การประเมิน ผลนักเรียนกอนการเรียนการสอนเปนการศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของหนวยงาน การประเมินขั้นนี้เปนการประเมินบริบท 
(context evalution)  หรือการประเมินความตองการ (need assessment) จําเปนซึ่งเปนประโยชนตอ
การวางแผนการปฏิบัติงาน 2) การประเมินระหวางการปฏิบัติงาน เชน การประเมินผลนักเรียน
ระหวางที่กําลังมีการจัดการเรียนการสอนอยู เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน          
การประเมินความกาวหนา (formative evalution) หรือประเมินกระบวนการ (processevalution) เปน
การประเมินที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้  3) การประเมินผลหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน เชน การประเมิน
เพื่อตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน การประเมินสรุปผล (summative evalution) หรือการประเมิน
ผลผลิต (product evalution) เปนการประเมินที่เกิดขึ้นตอนนี้181  การประเมินความกาวหนาของ
ผูเรียนเมื่อผูสอนกําหนดตัวชี้วัดและจุดประสงคการเรียนรูไดแลว ดังนั้นเพ่ือเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความสามารถตามท่ีกําหนดไว
ในจุดประสงคการเรียนรู จึงเปนบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของของการประเมินผลการเรียนการสอนใน
การตรวจสอบและตัดสินวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด ทั้งผูสอนสามารถกลับไป

                                           
 181อุทุมพร  จามรมานและคณะ, การควบคุม การวัดประเมินผลและการจัดการความรู

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 25-26. 
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พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา  จุดประสงคและกิจกรรม    การเรียนรูเพื่อดําเนินการปรับปรุง
ใหมีประสิทธิภาพตอไป182 

 สรุปไดวา มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  หมายถึง การใช
เวลาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปนรายบุคคลและมีโปรแกรมเพ่ือการชวยเหลือแนะนํา 
นักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําผลมาปรับปรุงตอไปการหม่ันฝกฝนสงผลใหนักเรียนมีการปรับปรุง 
พัฒนาตนเอง รายงานความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง  

 7. มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Positive home-school relations)   
                         ความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง  (Positive home-school relations)  คือ  การที่จะ
สงเสริมใหผูปกครองรวมสนับสนุนในภารกิจและกิจกรรมของโรงเรียนเปนสําคัญ และชวยเหลือ
สวนที่ทําใหเกิดความสําเร็จ  ซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธิ์นักเรียนดีขึ้น ผูปกครองสงเสริม สนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนและชวยใหบรรลุเปาหมาย การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสให
บุคคลอ่ืนซึ่งอาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอก หนวยงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ 
ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมเพ่ือตัดสินใจหรือมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร การมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา  มีหลายคนสงสัยวา ทําไมประชาชนจะตองเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การจัดการศึกษานาจะเปนเร่ืองของครู ผูบริหาร หรือของทางราชการที่ควรจัดการกันเอง 
ประชาชนหรือผูปกครองควรมีหนาที่เพียงสงบุตรหลานเขาไปเรียนเทาน้ัน หรือถาหากสถานศึกษา
ตองการขอใหบริจาคทรัพยสินหรือขอแรงใหชวยอะไรเราก็ชวยเทาที่เราทําได คําตอบคือ การศึกษา
ไมใชเร่ืองของคนใดคนหน่ึงท่ีควรรับผิดชอบ แตเปนเร่ืองของทุกคนที่จะตองรวมกันสรางสรรคให
เจริญกาวหนา การศึกษาเปนกระบวนการ    การพัฒนาคนตลอดชีวิต คือ การเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาย 
เมื่อแรกเกิดเรียนรูสิ่งตางๆ จากพอแมและคนในครอบครัว วัยศึกษาเรียนรูจากครูและเพื่อน จบมา
ประกอบอาชีพเรียนรูจากการทํางานและ   สิ่งรอบขางของตนเอง จะเห็นวาสถานศึกษากับชุมชน
และผูปกครองเก่ียวของกันมานาน ตองพึ่งพาอาศัยกัน ผูปกครองไมมีความรูความสามารถที่จะ
อบรมสั่งสอนบุตรหลานใหมีวิชาชีพได จึงตองสงบุตรหลานมาเขาเรียน สถานศึกษาใดถาไมมีเด็ก
มาเขาเรียนก็ตั้งอยูไมได ดังน้ัน สถานศึกษาเปรียบเสมือนโรงงานมีหนาท่ีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใชสังคม จึงจําเปนตองมีความพรอมในเร่ืองอุปกรณการเรียนการสอน นอกจาก
งบประมาณจากรัฐแลว สังคม ชุมชนผูปกครองใหความรวมมือสนับสนุนอยูเสมอ ดังนั้น การมี
สวนรวมไดแสดงความคิดเห็น วินิจฉัย ตัดสินใจ กฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา เชน         
การสอนของครู ความประพฤติของครู สวนหนึ่งมาจากการแนะนําของผูปกครองและบุคคลที่
                                           

 182สันติ  บุญภิรมย, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุค พอยท, 2552), 141. 
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เกี่ยวของ การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงสงเสริมให ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ  ความสัมพันธระหวางบาน ชุมชน
และสถานศึกษา สถาบันที่สาํคัญกับการใหความรู คือ ครอบครัวและสถานศึกษา ซึ่งครอบครัว
ประกอบไปดวย พอ แม พี่นอง หรือบุคคลในบาน  จะอบรมใหเด็กอยูรวมกับสังคมอยางเปนสุข 
สถานศึกษามีระเบียบ กฎเกณฑ และวิชาการตางๆ ที่จะมอบใหเด็ก หากเด็กประสบปญหาทั้ง
ผูปกครองและสถานศึกษาตองรวมมือกัน ไมตางคนตางโทษกัน  พอแมเด็กตางก็มั่นใจวาบุตร
หลานของตนเปนคนดี เพราะไดผานการอบรมดูแลอยางใกลชิด ขณะท่ีเด็กอยูบานในสายตาของ
ผูปกครองเห็นวาเด็กไมสรางปญหา แตเมื่อเด็กเขาสูรั้วของสถานศึกษา สิ่งแรกที่ตองเผชิญ คือ 
ประสบการณที่ไมเหมือนกับอยูบาน ครู อาจารย จะดูแลในเร่ืองพฤติกรรมตางๆ ไมไดใกลชิด
เหมือนกับครอบครัว เพราะสถานศึกษามีตารางงาน การเรียนการสอน ครูอาจารยตองปฏิบัติหนาที่
อยางเครงครัด ดังนั้น ผูปกครองและโรงเรียนตองชวยกัน สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความ
เขาใจซึ่งกันและกันสงผลใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาเด็ก บาน ชุมชนกับสถานศึกษา ตองเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน ทั้งสองฝายจะทํางานเหมือนเสนขนานมิได  
 แนวทางการสรางความสัมพันธ ของทางดานบานและชุมชน  1) สรางบรรยากาศให
เกิดความอบอุน พอแมผูปกครองจะตองใกลชิดกับเด็กใหมากท่ีสุด  2) ใหความรักเอ็นดูเอ้ืออาทร
หวงใย   3) เฝาระวังพฤติกรรมของเด็กอยางใกลชิด  4) ดูแลสนใจการศึกษาของเด็กอยางสมํ่าเสมอ 
5) เด็กอยูไกลบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ไมดี  6) หมั่นพบปะครูอาจารยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับเด็ก  7)  ผูปกครองและชุมชนตองสนับสนุนชวยเหลือกิจการของสถานศึกษา 
เชน ระดมสรรพกําลังในดานวัสดุอุปกรณ ทุนการศึกษา  8) พอแมผูปกครอง รวมมือกับครูและ
ผูบริหารในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของบุตรหลานท้ังในบานและในสถานศึกษา รวมทั้ง
แหลงเรียนรูตางๆ สวนทางดานของสถานศึกษามีแนวทาง ดังน้ี 1) สรางบรรยากาศหองเรียนและ
สถานศึกษาใหเสมือนเด็กอยูบาน มีผูปกครองเปนมิตรและมีความอบอุน  2) ครูอาจารยตองพรอม
ใชชีวิตรวมกับเด็ก รัก เมตตา อดทนตอการกระทําของเด็ก ใหอภัย พรอมชวยเหลือ 3) ประสานงาน
กับผูปกครอง ชุมชน ในการอบรมจรรยามารยาท ความประพฤติ และเปดโอกาสใหผูปกครองแสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะซ่ึงอาจทําในรูปของการประชุมผูปกครอง  4) ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของสถานศึกษา   5) จัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสม เชน ทัศนศึกษา ประกวดกิจกรรม  6) ควร
ใหรางวัลแกเด็กที่สรางความดี ชมเชย ยกยอง   7) วางแผนการเรียนรู ประเมินผลการเรียนแจง
ผูปกครองทราบผลอยางตอเน่ือง   
 ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมบริหารและจัดการศึกษา ไดแก 1) การมีบุตรหลานเรียน
อยูในสถานศึกษา ผูปกครองยอมมีความรักความผูกพันและมีความรูสึกรวมกับบุตรหลานของตน
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โดย เฉพาะผูปกครองบางคนไปรับสงบุตรหลานทุกวัน ไดมีโอกาสพูดคุยสนทนากับครูจึงมีความ
เขาใจความรูสึกที่ดีตอกัน  2) ความหวงใยเร่ืองปญหายาเสพติดและสวัสดิภาพของเด็ก การเดินทาง
ไปโรงเรียน การขับขี่รถยนต ผูปกครองตองการความปลอดภัยในสวัสดิภาพ จึงตองเขาไปมีสวน
รวมกิจกรรมกับสถานศึกษาดวยความหวงใย    3) ผูบริหาร ครู อาจารยตองมีมนุษยสัมพันธสูง           
มีความเปนกันเอง ใหเกียรติผูปกครอง ยกยอง สรางความประทับใจ สรางบรรยากาศเปนไปในทาง    
ที่ดี โดยเฉพาะการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี   4) ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอนเด็กใหความรู เอาใจ
ใสตอการเรียนของเด็กเปนสิ่งที่ผูปกครองพึงปรารถนา หากบุตรหลานเรียนดี สามารถสอบเขาเรียน
ตอไดในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง ผูปกครองยอมพึงพอใจ เพราะผูปกครองทุกคนมีความมุงหวังท่ีบุตร
หลานมีผลการเรียนดีหากเปนไปตามความคาดหวังผูปกครองก็พรอมท่ีจะสนับสนุน  5) ผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา สถานศึกษามีชื่อเสียง มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูเอาใจใสนักเรียน 
มีผลงานทางวิชาการ  จะทําใหผูปกครองสนใจท่ีจะสงบุตรหลานของตนเขาเรียนและผูปกครอง
ยินดีใหความรวมมือ เชน บริจาคทรัพย อุปกรณทางการศึกษาใหกับสถานศึกษา  6) การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาตองทําดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได เชน การบริจาคทรัพย ตองนําไปใช
ใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคใหมากท่ีสุด  7) สถานศึกษาควรขอความรวมมือในการบริจาค
เงิน วัสดุสิ่งของเทาท่ีจําเปนจริงๆ ไมควรกระทําบอยคร้ังเกินไป เพราะจะทําใหผูปกครอง ชุมชน 
เกิดความเบ่ือหนายและไมอยากจะเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษา    8) บุคลากรสถานศึกษาตองมี
ความสามัคคี ไมควรแบงพรรคแบงพวก หากมีการแตกแยกทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี และ
ผูปกครองจะเกิดความไมไววางใจอันนําไปสูความเสื่อมศรัทธาในที่สุด183 

 สรุปไดวามีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง หมายถึง การท่ีผูปกครองและ
สถานศึกษาตองชวยกัน สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีการสงเสริม
ใหผูปกครองสนับสนุนในภารกิจ และกิจกรรมของสถานศึกษาเปนสําคัญ และชวยเหลือในสวนท่ี
ทําใหเกิดความสําเร็จ  ซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น  ผูปกครองสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและชวยใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมาย 

 

 

 

 

                                           
 183เมตต  เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและราชการ (กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2547), 55-60. 
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ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนหนวยงานการบริหาร
ราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตั้งอยูบริเวณโรงเรียนวัดหนองตาสาม  
ตําบลอูทอง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และมาตรา 37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขต พ้ืนที่การศึกษาให         
สอด คลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ตองการของทองถิ่น 

 2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา  และหนวยงาน     
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ี ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ัง
กํากับ ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

   3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 
   4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 
   5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูล สารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
   6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม

สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8.ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน   องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   9. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะทํางานดานการศึกษา      
    11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน   

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

    12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ที่มิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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   วิสัยทัศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสุพรรณบุรี  เขต  2 

 “ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  สงเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สูประชาคมอาเซียน 
ภายในป 2558 ” 

 พันธกิจ 

       1. จัดบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

 2. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ 

                  4.  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
    5.  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 

   6. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเรียนรู 
 7.  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใหไดมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.  สงเสริม สนับสนุนระบบการนิเทศการศึกษาและการใชเครือขาย 

 9. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนําหลักธรรมทาง
ศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

 10. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

 11. ประสาน สงเสริม ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 
 12. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 

เปาประสงคหลัก 

    1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาค มีคุณภาพ 
และไดรับการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม 

   2. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการมีงานทํา 
  5. สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งผานการรับรองจาก สมศ. 
 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาใช

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู 
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 7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 8. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการนิเทศการศึกษาและการใช
เครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 9. ครูบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรมและจริยธรรมและนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

 10. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 11. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 
 12. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะดาน

การสื่อสารที่เหมาะสมและมีความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

 ปริมาณงานในความรับผิดชอบ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีหนวยงาน บุคลากร และ
นักเรียนในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอสองพี่นอง อําเภออูทอง 
และอําเภอดอนเจดีย   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน      กระทรวงศึกษาธิการ  
มีปริมาณงานดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 ปการศึกษา 2556 

 

รายการ จํานวน/หนวย 

1. สถานศึกษาทั้งหมด (ไมรวมโรงเรียนเอกชน) 
    -  อําเภอสองพี่นอง        55      โรง 

    -  อําเภออูทอง                54      โรง 

      -  อําเภอดอนเจดีย         27      โรง 

136  โรง 

2. หองเรียน (หมายถึงหองเรียนทั้งหมดในขอ 1 ) 1,312   หองเรียน 

3. นักเรียน 23,012  คน 

4. ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 1,461    คน 

  

ที่มา :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน ระยะ 4 ป ( พ.ศ. 2555 – 2558 (สุพรรณบุรีเขต 2 : กลุมนโยบายและแผน, 2556), 1-6. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษา เร่ือง คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา        
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดังนี้ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

  วิทยา  เพชรไกร ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   สวนผูบริหารโรงเรียนที่มีตําแหนงตางกัน  มีความคิดเห็นตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร  โดยรวม  
ไมแตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธรโดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน  และผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีสังกัดตางกัน  ความคิดเห็นตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธรโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน184 

 มานะชัย  วงษธนสุภรณ  ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการวิจัย 
พบวา 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารทั้งท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปรญิญาตรีมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก ผูบริหาร 
ที่มีประสบการณนอยและประสบการณมาก มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก      2) 
คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามวุฒิการศึกษาและจําแนกตามประสบการณ
แตกตาง กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  3) ประสิทธิผลของโรงเรียน  ตามทัศนะของผูบริหาร
โดยรวมอยูในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารท้ังท่ีมีวุฒิการศึกษา

                                           
 184วิทยา  เพชรไกร, “การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร” (วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2547), 46. 
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ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีอยูในระดับมาก  และผูบริหารท่ีมีประสบการณนอยและ
ประสบการณมากมีทัศนะตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก 4) ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารท่ีวุฒิการศึกษาและประสบการณตางกัน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) คุณภาพชีวิตของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ185 

 สมชาติ  ทองสมุทร ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพรผลการวิจัยพบวา 1)  อัตมโนทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพรอยูในระดับปานกลาง 2) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพ 
ดานความภูมิใจในองคการ และดานการบูรณาการทางสังคม อยูในระดับมาก นอกนั้นอยูในระดับ
ปานกลาง 3) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร ที่มีประสบการณ       
ในการบริหารตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหาร 10 ป หรือมากกวามีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารนอยกวา 10 ป ในดานความภูมิใจ 
ในองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการบูรณาการทางสังคม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  4) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพรที่มีระดับ
ตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาที่
มีระดับตําแหนง ตั้งแตระดับ 7 ลงมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับตําแหนง ตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
สูงกวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับตําแหนง ตั้งแตระดับ 7 ลงมา ในดานความภูมิใจในองคการ 
และดานการพัฒนาศักยภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และดานประชาธิปไตยในการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5) ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพรที่มีความเพียงพอของรายไดเมื่อเทียบกับรายจายตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีรายไดเมื่อเทียบกับ

                                           
 185มานะชัย  วงษธนสุภรณ, “ ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง"  
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2547), ก.   
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รายจายเพียงพอมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมสูงกวาผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีรายได  เมื่อเทียบกับรายจายไมเพียงพอ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    6)  ผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร ที่มีระดับอัตมโนทัศนสูงมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวมสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีอัตมโนทัศนปานกลางลงมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอัตมโนทัศนสูงมีคุณภาพชีวิต
การทํางานสูงกวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอัตมโนทัศนปานกลางลงมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ใน 6 ดานนอกจากดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและดานความกาวหนาและม่ันคงในงานท่ี
ไมแตกตางกัน186 

 นุกูล  เทศกุล ศกึษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา (1) คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ศึกษาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ โดยรวม 
อยูในระดับมาก ดานตอคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง (2) คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ187 

 กมลวรรณ  อยูขวัญ ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครู
เอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามสถานภาพและ
จําแนกตามพื้นที่ตั้งของโรงเรียน พบวา 1) ผูสอนมีความคิดเห็นวาทุกดานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับมาก สวนผูบริหารมีความคิดเห็นวาทุกดานมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 
เชนกัน  คุณภาพชีวิตของครูผูสอน และผูบริหารจําแนกตามพ้ืนท่ีตั้งของโรงเรียนในเขตอําเภอพระ
นครศรี อยุธยาและเขตรอบนอกมีคุณภาพชีวิตทุกดาน อยูในระดับมาก 2)  การเปรียบเทียบความ

                                           
 186สมชาติ ทองสมุทร, “การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 1-2. 

 187นุกูล เทศกุล, “คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา , 
2547), ก. 
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คิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานของครูเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05188   

  ทิพวัลย วรรณโชติผาเวช   ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีระดับคุณภาพชีวิต โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานจิตใจมีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาไดแก ดาน
สังคม ดานทัศนะตอตนเอง ดานการศึกษา ดานการพัฒนาความสามารถในการบริหาร ดาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานสิ่งแวดลอม ดานครอบครัวเขมแข็ง และดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย สวนดานเศรษฐกิจ พบวา คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียนแบงเปน 3 ขนาด คือ โรงเรียน
ที่มีจํานวนนักเรียน 1-120 คน และ 301 คนข้ึนไป พบวา ในภาพรวมผูบริหารโรงเรียน ทั้ง 3 ขนาด   
มีระดับคุณภาพชีวิตระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานเศรษฐกิจโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด       
มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง และโรงเรียนท่ีมีขนาดนักเรียน 1-120 คน  มีคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพและความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 301 คนขึ้นไป           
มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจระดับมากที่สุด  และมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความปลอดภัยอยูใน
ระดับปานกลาง เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามประเภท 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพบวาภาพรวมโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา
และสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีคุณภาพชีวิตระดับมาก เมื่อจําแนกรายดานพบวาการจัด
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุดในดานสังคมและดานการศึกษา 
โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมตอนตนพบวา มีระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุดคือดาน
จิตใจและดานสังคม189 

 สมหมาย  ปราบสุธา  ผลการวิจัย พบวา ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ
ผูเรียน โรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดานความรูและทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

                                           
 188กมลวรรณ  อยูขวัญ, “ การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 2547), 38.  

 
189ทิพวัลย วรรณโชติผาเวช , “คุณภาพชีวิตผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, 2548), 1-2. 
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มีทักษะในการจัดการ รักการทํางาน(เกง) อยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบความคาดหวังของ
ผูปกครองท่ีมีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคม เมื่อจําแนกตามเพศ ผูปกครองเพศ
ชาย หญิง มีความคาดหวังตอคุณภาพผูเรียนไมแตกตางกัน จําแนกตามการศึกษา ผูปกครองที่มี
การศึกษาในระดับที่ตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพผูเรียนไมแตกตาง ผูปกครองท่ีมีรายได
ตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพผูเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05190 

 จิดาภา เทอดไทย  ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของครูประถมศึกษา กลุมเจาพระยา สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา ครูประถมศึกษาท่ีมีเพศ อายุ อายุงาน รายได ตอเดือน และภาระหน้ีสิน
แตกตางกัน จะมีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ.05 นอกจากน้ันไมแตกตาง
กัน สําหรับปจจัยเกี่ยวของกับงานของครูประถมศึกษาท่ีมีภาระงานที่ทําแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากน้ันไมแตกตางกัน191 

  ทวีศักดิ์  ขันติยะ ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก ยกเวน ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวน
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกันอยงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01192 

  คุณาวุฒิ เดชเสถียร ไดทําการวิจัยเร่ือง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบวา  คุณภาพชีวิตทํางาน
ของขาราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู

                                           
 190สมหมาย  ปราบสุธา, “ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียน  

ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1”   (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548), 73-77. 

 191จิดาภา เทิดไทย , “คุณภาพชีวิตของครูประถมศึกษา กลุมเจาพระยา สังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2548), ก. 

 
192ทวีศักด์ิ  ขันติยะ, “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1”  (วิทยานิพนธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูสกลนคร, 2549), 32. 
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู อยูในระดับ
มาก คือ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  ดานบูรณาการสังคม ดานการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและม่ันคง      
ในงาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการปฎิบัติงานในสังคม และอยูในระดับ
ปานกลาง คือ ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม193 

 นิคม  กันตะคะนันท  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต     
การทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 3 พบวา  คุณภาพชีวิตการทํางานและระดับประสิทธิผลโรงเรียนของขาราชการ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต3 ตามการรับรูของขาราชการ
ครู โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของขาราชการครูโรงเรี ยน
ประถมศึกษา จําแนกตามเพศและจําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05) ระดับประสิทธิผลโดยรวม ของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวมและประสิทธิผลโดยรวมของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธ
ทางบวก194 

 อรวรรณ อุนวิเศษ ไดศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการครู อยูในระดับมาก สวนประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูและประสิทธิผลของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของขาราชการครูที่มีสถานภาพและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน โดยรวม
และรายดานพบวาไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาปนรายตัวแปรอิสระ พบวา ขาราชการครูที่มี
สถานภาพและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

                                           
 193คุณาวุฒิ  เดชเสถียร, “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1” (วิทยานิพนธครุศาสตร มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2549), 33. 

 194นิคม  กันตะคะนันท ,  “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ครูกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   เขต 3” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ, 2549), 1-2. 
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และมีประสิทธิผลโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  องคประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก195 

 บุษรากาญจน  เปดทอง ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนสภาพกับ
ประสิทธิผล ผลการวิจับ พบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนสภาพของสถานศึกษาของสถานศึกษาใน
อําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากกวา
สถานศึกษาขนาดใหญ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแกว เขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา พบวา 
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานความสามารถใน
การแกปญหาของสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)   โดยสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดเล็กความสามารถในการแกปญหาไดมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ และ 3) ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธกับประสทิธิผลของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต  1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งโดยรวมและรายดาน196 

 นิภาภรณ  ขําปาน  ไดศึกษาเร่ือง  ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา 1) ภาวะ
ผูนําของผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เกือบทุกดานและทุกเร่ือง ยกเวน ดานภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเชิงลบที่อยูในระดับปานกลาง ใน
เร่ืองการมุงสนใจในส่ิงท่ีลมเหลว เพื่อการแกไข และการหาขอผิดพลาดของผูรวมงานกอนท่ีจะให
ความคิดเห็น  อยูในระดับปานกลาง 2)  ประสิทธิผลของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายขอ
สวนใหญอยูในระดับดี   ยกเวนในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ย ระบบการนิเทศ
การเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูในระดับ

                                           
 195อรวรรณ  อุนวิเศษ,   “ คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูที่สงผลตอ 

ประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต3”  (วิทยานิพนธ         
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูสกลนคร,2549),32. 

 196บุษรากาญจน  เปดทอง, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1”  

(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2549), 78-88. 
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พอใช  3) ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เรียงตามลําดับความสําคัญตามสมการถดถอย หรือสมการพยากรณ
ประกอบดวย การพัฒนาความผูกพันและศรัทธาตอผูนําและภาวะผูนําแลกเปลี่ยนเชิงลบ197 

 สุดา  บุญเลื่อน  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารการมีสวนรวมของผูบริหาร
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว ผลการศึกษา พบวา    
1) พฤติกรรมการบริหารการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)  2) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาและประสบการณพบวาประสิทธิผลของสถานศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และเมื่อจําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<.05) 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแกว มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<.05)  
และ 4) พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน การจูงใจ การตัดสินใจ และการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมเปนตัวพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา โดย
มีคาอํานาจพยากรณเทากับ 55.70  เปอรเซนต198 
 วิไล  ออกกิจวัตร ศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอ
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรม
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโดยรวมสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานการพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ การตรวจสอบความกาวหนาของ

                                           
 197นิภาภรณ  ขําปาน, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1” ( วิทยานิพนธปริญญาคุรุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2549), 85. 

 198สุดา  บุญเถื่อน, “ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารการมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว”  
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2549), 114-115. 
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นักเรียน และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู สงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร199 
 อัขราธร วังมณีโชติ  ศึกษาวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ที่พึง
ประสงคของชุมชน ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคของชุมชนโดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานมุงมิตรสัมพันธมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานมุงกิจสัมพันธ   
2) ประสิทธิผลคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคของชุมชนพบวามีประสิทธิผลสูง  
3) แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ที่พึงประสงคของชุมชน พบวา ชุมชน
ตองการเห็นผูบริหารมอบหมายงานตามความรูความสามารถของผูรวมงาน เปดโอกาสใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน และตองการเห็นผูบริหารบริหารงานแบบกัลยาณมิตรโดย
ใหความเปนกันเองและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานและ
สรางบรรยากาศการทํางานใหดียิ่งขึ้น200 
 ศุภาพร  ผิวงาม   ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ การกําหนด
นโยบายดานสิ่งแวดลอม การวางแผนดําเนินงานสิ่งแวดลอม และการดําเนินและการปฏิบัติการ 
และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก การตรวจสอบและการปฏิบัติงานแกไข และการทบทวน
การจัดการ 2) แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี ในดานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม มีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบใหชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกฝาย สําหรับการวางแผนดําเนินงานสิ่งแวดลอม
ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และควรกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนอยางชัดเจน ดานดําเนินงานและการปฏิบัติการ ควรมีการใหความรูกับครูและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

                                           
 199วิไล  ออกกิจวัตร, “พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหาร

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549),     
87-90. 

 200อัขราธร วังมณีโชติ , “ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ที่พึงประสงคของ
ชุมชน” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต    สาขาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2549), 54-59. 
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ขอกําหนดของ ISO 14001 ควรกําหนดกิจกรรมท่ียืดหยุนไดตามสภาพปจจุบัน ปญหา ดานการ
ตรวจสอบและปฏิบัติการแกไขควรกําหนดดัชนี/ตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการและกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม ดานการทบทวนการจัดการ ควรมีการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง มีการรวบรวม
ขอมูลที่เปนปญหาและนํามาทบทวนการจัดการอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอโดยจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน201 

 ประยุทธ สมวงษา ศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบวา 1) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท้ังที่ไดรับรอง และไมไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก ดังนี้ การจัด
ใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ การสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การควบคุมการใชเวลาในการสอน การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับ
ครู การประสานงานดานการใชหลักสูตร การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด การสื่อสาร
เปาหมายของโรงเรียน การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดการดานการเรียนการสอน         
การนิเทศและประเมินผลดานการสอน การกําหนดภารกิจของโรงเรียน การกําหนดเปาหมายของ
โรงเรียน และการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  2) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   ไมแตกตางกัน202  

 วิชษารัตน ธรรมะรัตนจินดา ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางองคกรแหงการ
เรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  ผลการวิจัย  
พบวา 1) องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
ในภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จํานวน 4 ดาน ยกเวนดานโอกาสในการ
เรียนรูที่ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน พบวา ดาน     
                                           

 201ศุภาพร  ผิวงาม, “การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), ง. 

 202ประยุทธ สมวงษา “ พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), ง. 
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กลยุทธ ดานการมองภายในองคกร ดานโครงสราง และดานการมองภายนอกองคกร มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 
และดานโครงสรางและดานการมองภายนอกองคกรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง  นอกนั้นไมมีความแตกตาง   2) 
ประสิทธิผลของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและ
รายดานมีคาเฉลี่ย   อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวมไมแตกตางกัน พิจารณา
รายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานความสามารถ
ในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดกลางนอกน้ันไมมีความแตกตาง  3) ความสัมพันธระหวางองคกรแหงการเรียนรู กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   มีความสัมพันธกัน
ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01203 

 ขวัญใจ  สอนศิริ   ไดศึกษา   ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
พบวา   ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามทัศนะของครูผูสอน
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ความสัมพันธ
ระหวางการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)204 

                                           
 203วิชษารัตน ธรรมะรัตนจินดา , “ความสัมพันธระหวางองคกรแหงการเรียนรูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), ง. 

 204ขวัญใจ  สอนศิริ, “ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน 

วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” 
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), ก. 
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 พิเชษฐ วายุวรรธนะ ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใน
ภาพรวม205 

 สิทธิพงษ  เกรอด ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวาพฤติกรรม
การนิเทศของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูใน
ระดับมาก 3 ดาน ไดแก ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา ความสามารถในการ
พัฒนาเจตคตินักเรียน และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา สวนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดานสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01206 

 พรสุณี หงสลอย ไดศึกษาการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม        

                                           
 205พิเชษฐ วายุวรรธนะ, “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1”  
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 94-95. 

 206สิทธิพงษ  เกรอด, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2”  (สารนิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), 93-94. 
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ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทยสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม207 

 ปลัญ ปฏิพิมพาคม ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา องคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 8 องคประกอบ คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการ
พัฒนาเจตคติ ความสามารถในการปรับตัว บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ความพึงพอใจ
ในงานบุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากรและการแกปญหาภายในและ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน208 

 สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  ศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสวนใหญมีระยะเวลาในการ
ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยนาน 1-5 ป  คุณภาพชีวิตในแตละดาน คุณภาพทางกาย ทางจิตใจ ทาง
สภาพแวดลอม และโอกาสในการพัฒนาตนเองอยูในระดับปานกลาง ยกเวนคุณภาพชีวิตทางดาน
สัมพันธภาพทางสังคมที่อยูในระดับที่ไมดี ทําใหคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับที่ไมดี ในดาน
สุขภาพทางกาย ทุกหนวยงานอยูในระดับปานกลาง  มีอากาศดี สภาพแวดลอมดีเหมาะแกการ    
ออกกําลังกาย คุณภาพชีวิตทางดานจิตใจ อยูในระดับปานกลาง  รูสึกพึงพอใจและเพียงพอใน
ตนเอง ความรูสึกวาชีวิตมีความหมายหรือมีคุณคา  คุณภาพชีวิตทางดานสภาพแวดลอม บุคลากร
สวนใหญอยูในระดับดี หนวยงานมีสภาพแวดลอมที่ดี  คุณภาพชีวิตในดานโอกาสในการพัฒนา
ตนเองอยูในระดับปานกลาง  คุณภาพชีวิตในดานสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง209 

                                           
 207พรสุณี  หงสลอย,  “การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550),102. 

 208ปลัญ  ปฏิพิมพาคม ,  “ รูปแบบภาวะผูนําของผูบ ริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (ดุษฎีนิพนธ สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 212-220. 

 209สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม, รายงานการวิจัยเร่ือง  
คุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  ( เชียงใหม: สภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม, 2552), 1. 
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 สุนทรีพร  อําพลพร และคณะ ศึกษาวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ดาน คือ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม สิ่งแวดลอมท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนามั่นคงในงาน บูรณาการ
ทางสังคม ระเบียบขอบังคับในการปฏบิัติงาน ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และการ
ปฏิบัติงานในสังคม ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 210 

 สุรชัย แกวพิกุล ศึกษาวิจัย เร่ือง   คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัย 

พยาบาลตํารวจ พบวา คุณภาพชีวิตของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง     ดานการมี
ความม่ันคง มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานท่ีมีเวลา
ใหกับตนเองและครอบครัว ดานการมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตอรางกาย ดาน
การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับปานกลาง211  

 สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ไดวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของคนไทย 
ผลการศึกษาอยูในระดับนอย พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 48.10 ป ระดับ
การศึกษาสําเร็จการศึกษาไมเกินระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. ประกอบอาชีพคาขายมากท่ีสุด 
มีรายไดบุคคลเฉลี่ย 17,099.12 บาท/ป รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 22,470.65 บาท/ปและรายจายครัวเรือน
เฉลี่ย 13,839.61 บาท/ป สวนใหญมีเงินออมและคร่ึงหนึ่งมีหนี้สิน คุณภาพชีวิตของคนไทยมีดังนี้ 
คุณภาพชีวิตดานการทํางานพึงพอใจกับชีวิตการทํางานในระดับมาก คุณภาพชีวิตดานครอบครัว มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คุณภาพชีวิตดานสังคม ไมมีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม ยกเวนปญหาเก่ียวกับ
เสียงจากยานพาหนะมีปญหาในระดับนอย มีความพึงพอใจในสิ่งแวดลอมที่ตนเองอยูในระดับมาก 
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเครียด มีสุขภาพคอนขางดี เจ็บปวยเล็กนอย ไมมีโรคประจําตัว 
ความเครียดนั้นไมมีอาการผิดปกติ คุณภาพชีวิตดานชีวิตความเปนอยูประจําวัน สินคาประเภท

                                           
 210สุนทรีพร  อําพลพร และคณะ, “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, วารสารบัณฑิตศึกษา, 3, 1 (กุมภาพันธ – พฤษภาคม,  2552), 106., 

 211สุรชัย แกวพิกุล , “ คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาล 

ตํารวจ” (วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร สาขาการบริการและ
นโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), 45. 
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อาหารราคาคอนขางแพง มีความพึงพอใจในการใหบริการของภาครัฐตางๆ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ยังมีความปลอดภัยในระดับคอนขางนอย212 

 ณัชธิญา  ปทมทัตตานนท   ศึกษางานวิจัยเร่ือง การจัดการความเส่ียงที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัย
พบวา การจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
มีความสําคัญอยูในระดับมาก และประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี   มีความสําคัญอยูในระดับมาก  และความสัมพันธระหวางการจัดการความ
เสี่ยงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับปานกลางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  
.01 การจัดการความเส่ียงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01213 

 นวรัตน รอยดาพันธ  ศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมอําเภอบานหมอบูรพา สพป.สบ.1  ผลการศึกษา
พบวา ความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมอําเภอ
บานหมอบูรพา สพป.สบ.1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เมื่อจัดความสําคัญในแตละ
ดานไดดังนี้ ดานการจัดสิ่งแวดลอมของโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสิ่งแวดลอมศึกษา ดานการประสานงานและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและ
ดานการเสริมสรางความตระหนักในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ตามลําดับ214 

 ลัดดาวัลย บุญเลิศ ไดศึกษา  การวางแผนกลยุทธกับประสิทธิผลโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ผลการวิจัยพบวา  1) การวางแผนกลยุทธกับ

                                           
 212สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, “ รายงานวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิต

ของคนไทย (กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2553), 1. 

 213ณัชธิญา  ปทมทัตตานนท, “การจัดการความเสี่ยงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา  คณะคุรุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโยโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553), 98. 

 214
 นวรัตน รอยดาพันธ, “ความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดสภาพแวดลอมของ

โรงเรียนประถมศึกษาในกลุมอําเภอบานหมอบูรพา สพป.สบ.1” (การศึกษาคนควาอิสระปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2553), ง. 
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ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละข้ันตอนพบวา เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี       
การกําหนดปรัชญาความเชื่อขององคกร  การกําหนดวิสัยทัศนขององคกรและการกําหนดพันกิจ 
สวนอีก 6  ขั้นตอนอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังน้ี  การกําหนด
แผนปฏิบัติการ  การกําหนดสิ่งแวดลอมภายใน  การกําหนดวัตถุประสงค  การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
ภายนอก  การกําหนดยุทธศาสตรทางเลือก และการกําหนดนโยบาย  2)  ประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามี 2 ดาน
อยูในระดับมากท่ีสุด   เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี    การขาดงานและคุณภาพ
โดยรวม สวนที่เหลืออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ความพึงพอใจ
ในงาน    อัตราการออกกลางคันของนักเรียน    และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                  
3) ความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ในภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธเปนรายข้ันตอนและรายดาน พบวา การวางแผนกลยุทธทุกขั้นตอนมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ยกเวนดาน
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนไมมีความสัมพันธกับการวางแผนกลยุทธ215 

 นภาดาว เกตุสุวรรณ  ศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดานการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  และขอที่มีระดับการปฏิบัติ
มากท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด พันธกิจของโรงเรียนไวอยางชัดเจน และมีการ
ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับขอกําหนด นโยบายและแผนการจัดการเรียนรู 216 

                                           
 215ลัดดาวัลย  บุญเลิศ, “การวางแผนกลยุทธกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 

 216นภาดาว เกตุสุวรรณ , “ ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการ ศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555), 81-89. 
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งานวิจัยตางประเทศ 

 เพลสมา (Pelsma) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสํารวจคุณภาพชีวิตการทํางานของครู รายงาน
เบื้องตนของการวัดความเครียดของครู ความพึงพอใจในการทํางานของครูและความหมายโดยนัย
จากท่ีอาจารยที่ปรึกษาของโรงเรียน โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ รายได ชวงเวลา  การเตรียมการเรียน
การสอน ความสัมพันธกับผูปกครอง และความสนใจกับนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจ
และความเครียดในการทํางานของครู ไมมีนัยสําคัญตอตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของประชากร 
แตมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางความพึงพอใจกับระดับการศึกษา และระหวางอายุกับความเครียด 
ฉะน้ัน ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหเกิดการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการของโรงเรียนและความ
ตองการพิเศษของตัวบุคคลดวย217 

 อาลี และคณะ (Ali Nasermoaddeli และคณะ) ไดศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ในประเทศญ่ีปุนโดยติดตามและศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพจิตและสังคม สรุปผลการศึกษา
พบวา ขาราชการที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ภาวการณมีสุขภาพกายท่ีดีจะลดลง ทั้งในผูหญิงและผูชาย       
ซึ่งเปนผลใหเกิดภาวการณเปนโรคเร้ือรังตางๆ สวนผูที่มีเปาหมายและเขาใจวาตนเองตองการอะไร 
และมีความรูสึกวาตนเองไดทํางานท่ีมีคุณคา จะสามารถจัดการกับปญหาหรือสิ่งตางๆ ในชีวิตไดดี         
จึงเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาคนอ่ืน นอกจากนี้ยังพบวา สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีตางกันมี
ผลตอการจัดการตอปญหาสุขภาพท่ีตางกัน และมีผลตอระดับคุณภาพชีวิตเชนกัน โดยจากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ พบวา ภาระงานและสภาพแวดลอมในการทํางานมีผล
ตอคุณภาพชีวิต ดังน้ี ภาระงานมีความสัมพันธเชิงลบตอสุขภาพกาย ขณะท่ีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกตอสุขภาพกาย218 

 สเตฟาโน (Stefano) ทําการวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาทการนําของ
ครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน Santa Fe Province  ประเทศอาเจนตินา พบวา พฤติกรรม
ในการใหความชวยเหลือของครูใหญที่พบบอยที่สุดในความมีประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การจัด  
แบงสถานที่อยางเปนสัดสวน ซึ่งเปนการแสดงออกถึงภาวะผูนําทางการบริหาร การแบงอยางเปน

                                           
 217 D.M., Pelsma, The quality of teacher work life survey : A preliminary report on 

a measure of teacher strees and job satisfaction and the implications for school counselors. 2003. 

 218Ali Nasermoaddeli, Michikazu Sekine, Shimako Hamanishi and Sadanobu 

Kagamimori. Associations between sense of coherence and psychological work characteristics 

with changes in quality of life in Japanese Civil Servants: a 1-year follow-up study. Industrial 

Health, 41, 2003a), 236-241. 
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สัดสวนนี้ ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของการมีระเบียบวินัย การใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน รูปแบบ
ภาวะผูนําของครูใหญ และการเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย219 

 โซเรน และคณะ (Soren Ventegodt และคณะ) ไดศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตประเทศ
เดนมารกเพื่อพัฒนา การวัดคุณภาพชีวิตใหเปนแบบวัดคุณภาพชีวิตมาตรฐานโดยทําการสราง
เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตจากการศึกษาทบทวนทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ Ventegodt และคณะ ได
ศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีสมมติฐานของการศึกษา คือ   คุณภาพชีวิตท่ีแยเปน
ผลใหเกิดภาวการณปวยเปนโรคตางๆ  แนวคิดคุณภาพชีวิตของ  Ventegodt และคณะ ทั้ง 8 แนวคิด 
ที่ถูกนํามาสรางเปนขอคําถาม ไดแก 1) สุขภาวะ 2) ความพึงพอใจในชีวิต 3) ความสุข  4) การเขาใจ
ชีวิต 5) การสรางสมดุลภายใน 6) การตระหนักถึงศักยภาพในการดํารงชีวิต 7) การเติมเต็มความ
ตองการ  ปจจัยที่วัดได/ ปจจัยเชิงภาวะวิสัย (Objective factors) เพื่อตองการวัดการปฏิบัติตนเมื่อไม
เห็นดวยกับคานิยม หรือวัฒนธรรมในสังคมชุมชนที่ตนอาศัยอยู คุณภาพชีวิตเชิงภาวะวิสัยเปนการ
สะทอนความสามารถ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่อาศัยอยู ระดับการปรับตัว
ใหเขากับคานิยมของวัฒนธรรมจะคลายกับการมีชีวิตความเปนอยูที่ดี (Well-being)โดยผูศึกษา
สันนิษฐานวา ผูมีสุขภาพดีมักสามารถปรับตัวใหอยูรวมในชุมชนไดอยางกลมกลืน220 

 กราเดอร (Grader) 221ไดทําการวิจัยเร่ือง การนําองคการแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 

ในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดกลางประเด็นที่วาจะนําหลักการองคการแหงการเรียนรูมาใช
ในโรงเรียนไดอยางไร โดยสามารถสรางความพึงพอใจและเพิ่มผลการปฏิบัติงานใหพนักงานผล
การ วิจัยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมที่หนึ่งไมไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนใหมี
ความสามารถในดานความรูแหงตน การเรียนรูเปนทีม การสรางวิสัยทัศนรวม ผูบริหารใหความ
สนใจในองคการแหงการเรียนรูแบบทั่วๆไป และผูบริหารไมสามารถติดตอสื่อสารกับพนักงานใน

                                           
 219Stefano Marcelo De, “ School effectiveness : The role of the peincipal in a 

leading public secondary school in Santa Fe Province , Argentina” ( dissertation, Teacher 

College, Columbia University, 2003. 

 220
 Ventegodt Soren, Joav Merrick and Niels Jorgen Andersen., Quality of life theory 

I: the IQOL theory: an integrative theory of the global quality of life concept. The Scientific 

World Journal, 3, 2003., 1030-1040. 

 221B. L., Grader, “Learning organization practice in public school : A middle school 

case study”. Doctorl Dissertation in Educational Administration, The University of New Mexico., 
2003. 
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เร่ืองวิสัยทัศนของพนักงานได กลุมที่สอง ไดรับการสนับสนุนพนักงานสําหรับ การวิจัยในอนาคต 
ศึกษาการพัฒนาเคร่ืองมือที่เหมาะสมสําหรับการประเมินการปฏิบัติงานขององคการแหงการเรียนรู
ในโรงเรียน 

 จอหนสัน (Johnson) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สงผลตอแผนการใหคําปรึกษา  
ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน   ผลการวิจัยพบวา แผนการแนะแนวในปจจุบันควรไดรับการปรับปรุง
แกไขเพื่อใหเหมาะสมกับเปาประสงคนอกจากน้ันการสํารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียน  
จะสามารถนํามาใชไดกับฝายกิจกรรมการปองกันการศึกษาและผูมีวิชาชีพเก่ียวกับการใหคําปรึกษา
ที่แสวงหาแผนงาน การใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ที่มุงใหความสําคัญกับความกาวหนาของ
นักเรียน222 

 สมาพันธยุโรปเพ่ือการพัฒนาการใชชีวิตและสภาพการทํางาน (European Foundation  
for the Improvement of Living and Working Conditions) ทําการสํารวจคุณภาพชีวิตใน 28 ประเทศ
ในแถบทวีปยุโรป ในระหวาง พ.ศ. 2547 โดยมีแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตดังน้ี ทัศนคติและ
การรับรูตอเร่ืองคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลเปนเร่ืองที่แตละคนตองประเมินดวยตนเอง มิติแตละ
มิติของคุณภาพชีวิตไมไดแสดงบทบาทแยกจากกันแตมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมกันกอให 
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได ดังนั้น การจะวัดคุณภาพชีวิตใหไดอยางสมบูรณ ควรตองทําการวัดทั้งใน
ดานอัตวิสัยและภาวะวิสัย ทั้งนี้ มิติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตตามท่ี European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions  กําหนดไวมีดังนี้ 1) มิติดานเศรษฐกิจ 2) มิติดาน
ครอบครัว 3) มิติดานการทํางาน 4) มิติดานสังคมและการมีสวนรวม 5) มิติดานสุขภาพและการดูแล
สุขภาพ และ 6) มิติดานการพัฒนาตนเอง223 

 มาเชียล (Maciel) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
โดยทําการสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน  ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผูบริหาร
วามีความสัมพันธกันอยางไร  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูบริหาร  ไดแก  การสนับสนุนการเรียน
การสอน การนิเทศ วิสัยทัศนและการทุมเทในการทํางาน มีความสัมพันธกับการสัมพันธกับ

                                           
                             

222Donita  Louise  Johnson,  “ Significant  Factors  Influencing  an  Effective  School  

Counseling  Program,”  Philosophy  dissertation  of  Walden  University, 2004.   
 223European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 
2004. Quality of life in Europe: First European Quality of life Survey 2004. 
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ความสําเร็จของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญและพฤติกรรมผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่
วัดดวยความสําเร็จของนักเรียน224 

 กริน (Green) ไดศึกษาวิจัยการรับรูของครู ผูปกครอง  และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวา คุณลักษณะของธรรมนูญ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ที่ครู ผูปกครองและนักเรียน เห็นดวยรวมกันได การจัดสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและเรียบรอย การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังที่สูง และการตรวจสอบ
ความสําเร็จอยางตอเน่ือง ครูและผูปกครองเห็นวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มี
ภาวะผูนําของครูและการกําหนดพันธกิจที่ชัดเจน หนักแนน มีการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูสูง
สวนนักเรียนไมแนใจถึงการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูที่เต็มความสามารถ เฉพาะผูปกครองและ
นักเรียนเห็นดวยกับการใหผูปกครองมีสวนรวมในโรงเรียน แตครูไมแนใจวา โรงเรียนจัดให
ผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวม ครูไมมั่นใจวาโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาความเช่ียวชาญอยาง
จริงจัง และใหพวกครูไดรวมตัดสินใจดวย225  
 ภาณุภาคย พงศอติชาต ไดอางอิงการศึกษาของ Mathias ไดทําการศึกษาวิจัยระดับ
ความสุขในกลุมประเทศพัฒนาแลว พบวา ระดับความสุขไมไดเพิ่มขึ้นตามระดับรายได ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตร เรียกปรากฎการณนี้วา Paradox of Happiness หรือ ความขัดแยงกันของความสุข ดังนี้ 
โดยชวงแรกผูคนจะพยายามทํางานใหมาก เพื่อใหตนเองมีรายไดที่สูงขึ้น โดยเขาใจวาผลท่ีไดรับคือ
ความสุข โดยละเลยการใหความสําคัญตอการพักผอน สาเหตุดังกลาวเกิดจาก การเปรียบเทียบฐานะ
ตนเองกับคนรอบขาง เมื่อตนเองมีสถานะความเปนอยูที่ดีกวาคนรอบขาง ก็มีระดับความสุขที่       
สูงกวาผูที่มีระดับฐานตํ่ากวาคนรอบขาง วิธีการวัดความสุขนี้เปนลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งใด
สิ่งหนึ่งระหวางตนเองและผูอ่ืน 226 

  

                                           
                 

224Rosemarie  Gomez  Maciel, Do  principals  make  a  difference?  An  effective  

school, (n.p., 2005), 65. 

 225Deeadra Albert-Green, “Teachers, Parent and Students Perception of Effective 

School Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment Charter Schools” 
(A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas A&M University, 2005),iii-iv. 

 226ภาณุภาคย พงศอติชาต นธ.ตรี, ทําไมหนอความสุขจึงไมเพิ่ม...ทั้งท่ีมีเงินมาก ใน
สํานักงาน ก.พ. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและการทํางาน กระแสใหมของการบริหารทรัพยากร 
บุคคล  (กรุงเทพฯ:   บริษัท แอรบอรน พรินต จํากัด, 2550), 45-46 . 
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สรุป 

 

  จากผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําสถานศึกษา
จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลายประการในการบริหารการศึกษา เพื่อใหการบริหารงานบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูที่มีความรู ความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะของผูบริหารที่เปนแบบอยางตอบุคลากรในสถานศึกษา 
และผูบริหารควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย อาทิ มีความสุขในการทํางาน มีความสุขในชีวิตครอบครัวที่
สมบูรณ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความกาวหนาในหนาที่การงาน และพึงตระหนักวา
ตนเองเปนผูที่มีคุณคาตอชุมชนและสังคม เปนตน และสิ่งที่กลาวมาท้ังหมดลวนเปนองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตตามแนวคิดขององคการยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งประกอบไปดวย 1) ดานสภาพ
ทั่วไปของชีวิต (Biological)   2) ดานสังคม (Social)    3) ดานเศรษฐกิจ (Economic)    4)  ดานความ
เปนมนุษย (Humanistic) และ 5) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) สวนแนวคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดใชแนวคิดของ ลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg and Ornstien) 
ซึ่งประกอบไปดวย   ประสิทธิผลของสถานศึกษา  7 ประการ ดังนี้ 1) สภาพแวดลอมเปนระเบียบ
และปลอดภัย (A safe and orderly environment)  2) พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A clear 

school mission) 3) มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional leadership) 4) มีบรรยากาศของความ
คาดหวังที่สูง  (A climate of high expectations) 5) ทุมเทเวลาในการทํางาน (High time on task)     
6) มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Frequent monitoring of student 

progress) และ  7)  มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Positive home-school relations) 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptiveresearch)  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ทราบ   1) คุณภาพชีวิตของผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2   2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 และ  3) คุณภาพชีวิตของผูบริหาร ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา         
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยใชสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 103 โรง  เปนหนวยวิเคราะห 
(unit of analysis) ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ รองผูอํานวยการสถานศึกษา   
จํานวน  1 คน  ครูผูสอน  จํานวน 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตัวแทน
ผูปกครอง) จํานวน  1 คน  ในแตละสถานศึกษา รวมผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 3 คน รวมท้ังสิ้น    
309 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ตามแนวคิดขององคการ
ยูเนสโก (UNESCO)  และแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของลูเนนเบิรกและออสเตน
(Lunenburg and Ornstien)  ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของขั้นตอน          
การดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล 
สถิติบทความตาง ๆ รายงานการวิจัย ตลอดจนวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ  เพื่อจัดทําโครงรางงานวิจัย
และดําเนินการจัดสรางเคร่ืองมือ แลวเสนอโครงรางงานวิจัยตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี 2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัยเปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนา
เคร่ืองมือ  ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือที่สรางข้ึน ไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรที่กําหนดไว  ในระเบียบวิธีวิจัยแลวนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบความถูกตอง 
วิเคราะหและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
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 ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนนําเสนอรายงานผลการวิจัย รางผล
การวิเคราะหแปลผล และอภิปรายผล เขียนรายงานผลการวิจัยเสนอเพื่อใหผูควบคุมตรวจสอบ 
แกไข จัดพิมพเปนฉบับเพ่ือดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ ตลอดจนแกไขรายงานผลตามท่ี
คณะกรรมการชี้แนะ และจัดสงรายงานฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพื่อใหการวิจัยคร้ังน้ี เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด 

ตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุมตัวอยางและ  
ผูใหขอมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

แผนแบบการวิจัย 

 แผนแบบการวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)

โดยใชแผนแบบงานวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one-shot, 

non-experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)ไดดังนี้ 
 
 

 
 
 

 

  
 เมื่อ  R       หมายถึง    กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม 

   X       หมายถึง    ตัวแปรที่ศึกษา 
   O       หมายถึง    ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

 

 

 

    

    

O 

    R                  X   
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ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จํานวน  136 โรง  ซึ่งประกอบไปดวยสถานศึกษาในอําเภออูทอง 
จํานวน 54 โรง อําเภอสองพี่นอง จํานวน 55 โรง และ อําเภอดอนเจดีย จํานวน  27 โรง 

 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางการวิจัยเปนโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน  103 โรง  ที่ไดจากการกําหนดตัวอยางจากตารางประมาณขนาดการสุม
ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified 

random sampling) โดยใชการแบงโรงเรียนเปนรายอําเภอ    
 

ผูใหขอมูล 

 กําหนดผูใหขอมูล  สถานศึกษาละ 3 คน คือ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ           
รองผูอํานวยการสถานศึกษา   2)  ครูผูสอน และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตัวแทนผูปกครอง) รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น  309  คน      ดังรายละเอียดตารางท่ี 4 

 

ตารางที่  4   จํานวนประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล แยกรายอําเภอ ในสังกัดสํานักงาน 

                    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

ร.ร.ใน 

สังกัด 

สพป.สพ.2 

(อําเภอ) 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

รวม ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

ผูอํานวยการ 

/รอง 

ผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

(คน) 

ครู 

ผูสอน 

(คน) 

กรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
(ตัวแทน
ผูปกครอง) 

อูทอง 1 23 30 1 17 23 41 41 41 123 

สองพ่ีนอง 3 29 23 2 22 17 42 42 42 126 

ดอนเจดีย 1 9 17 1 7 13 20 20 20 60 

รวม 5 61 70 4 46 53 103 103 103 309 

รวมท้ังส้ิน 136 103 309 309 
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ตัวแปรท่ีศึกษา  

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา    
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ตัวแปรพื้นฐานเปนตัวแปรเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตามดังนี ้
      2.1  ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2 ตามแนวคิดองคการยู เนสโก 
(UNESCO)  คุณภาพชีวิตของผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย 5 ตัวแปรยอย คือ 
      คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (Biological : X1)   หมายถึง  ปจจัยพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตใหอยูรอดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบดวย การมีอาหารที่มีประโยชนและมี
คุณคาทางโภชนาการ และมีอากาศท่ีสะอาดบริสุทธิ์    น้ําดื่มสะอาด  ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ  
ไมมีโรคประจําตัว ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ที่อยูอาศัยมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสุขาภิบาล และ
สุขอนามัยที่ดี  

      คุณภาพชีวิตดานสังคม (Social : X2) หมายถึง  ความสามัคคีปรองดองกัน และ
ความเจริญกาวหนาในสังคม ประกอบดวย การมีครอบครัวที่สมบูรณ อบอุน ความสัมพันธกับ
บุคคลในสังคม อิสระในการเลือกและตัดสินใจ มีสวนรวมในสังคม มีความเทาเทียมกัน  ไมมีการ
แบงแยก   มสีิทธิ์ที่จะไดรับบริการทางสังคม เขาถึงการบริการของสังคม มีสิทธิ์ที่จะเขารวม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม  มีความรูดานกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

     คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (Economic : X3)  หมายถึง  ความคิดเห็น มุมมอง 
ทัศนคติเก่ียวกับหนาที่ทางสังคม ความตองการสวนบุคคลในเร่ืองโอกาสในการทํางานและการมี
รายไดเพียงพอ การไดรับผลประโยชนทางสังคมที่เกิดจากการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปน
ธรรม ประกอบดวย การมีรายไดคาตอบแทนที่เพียงพอ  มีความมั่นคงทางการเงิน ไดรับการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม มีโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพที่เหมาะสม  และอํานวยความสะดวก  เชน 
มีระบบโทรคมนาคม  มีไฟฟา    มีการคมนาคมท่ีสะดวก  เปนตน 

           คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (Humanistic : X4) หมายถึง มุมมองทางดาน
ลักษณะทางจิตวิทยา เชน คานิยม ความรูสึกและอารมณ ความสามัคคี ปรองดองกัน และการมีจิตใจ
ที่ดีงาม ประกอบดวย ระดับของความสุขความพึงพอใจ ความสามารถในการปรับตัว ระดับการ
ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีมุงหวัง ความพอใจและความสงบของจิตใจ ความมีศีลธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต รูจักใหอภัย   การยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
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  คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม (Environment : X5)  หมายถึง   สิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
ธรรมชาติ รวมถึง แหลงธรรมชาติ เชน พื้นดิน อากาศ น้ํา สัตว และ พืช  และสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น ตอมารวมถึงและสิ่งแวดลอมที่เปนมนุษย หรือทรัพยากรมนุษย  การดํารงชีวิตอยูอยางมี
ความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี 
 2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 ตามแนวคิดของลูเนนเบิรกและออสเตน 
(Lunenburg and Ornstien )  ประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 7 ตัวแปรยอย คือ 

  สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย  (A safe and orderly environment :Y1) 
หมายถึง การจัดบรรยากาศ สถานที่ ภูมิทัศน ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียน     

การสอน มีผลตอการเรียนรูและไมเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน  ประกอบดวย    
การปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา การดูแลรักษา มีสื่ออุปกรณ แหลงเรียนรูตางๆ
และสิ่งอํานวยความสะดวก มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู สรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่กระตุนสงเสริมใหผู เรียนมีสมาธิและมีเจตคติที่ดี  มีการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม             
มีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย  มีความเปนมิตรและอบอุน มีสวนรวมในการทํางาน  มีวินัยและ
ความรับผิดชอบในช้ันเรียน 

  พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A clear school mission : Y2) หมายถึง การที่
ผูบริหาร คณะครูทั้งหมดในสถานศึกษามีสวนรวมกําหนดภารกิจของสถานศึกษา มีความสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษา มีความรูสึกผูกพัน  และรูถึงวัตถุ ประสงคของ
องคการ   การจัด ลําดับงาน กระบวนการวัดและประเมิน และ มีความรับผิดชอบรวมกัน การจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆสามารถตรวจสอบได 
  มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional leadership : Y3)  หมายถึง การที่ผูบริหารมี
ความรู ความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล  ผูนําดานการจัดการ
เรียนการสอน มีความรู ความเขาใจและนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ ประกอบดวย  มีความรอบรู 
ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู สงเสริมการปฏิบัติงานดานวิชาการใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายสงเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ  
การสนับสนุนปจจัยตอการเรียนรู   

  บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (A climate of high expectations : Y4)  หมายถึง  
การที่ผูบริหาร ครูผูสอนมีความสามารถที่จะนํานักเรียนไปสูการเรียน เพื่อรอบรูในทักษะตางๆ ที่
จําเปน พรอมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย ครูผูสอนตองแสดงออกถึงความรอบรูใน
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ทักษะเบ้ืองตนใหนักเรียนไดเห็น มีศักยภาพในการแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เนน
นักเรียนเปนสําคัญ และสรางองคความรูไดดวยตนเองและความคาดหวังของผูสอนท่ีถายทอดแก
นักเรียนบรรลุผลในการเรียนการสอน 

  ทุมเทเวลาในการทํางาน (High time on task : Y5)  หมายถึง  การที่บุคลากรของ
สถาน ศึกษามีการทุมเทและใหเวลามากๆ ในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา การมีเวลาที่จะ
ใหกับนักเรียนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝก พัฒนาทักษะตางๆ   มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ และปฏิบัตงิานอื่นๆ นอกเหนือ จากการสอน และ อบรม  แนะนําสั่งสอน
นักเรียน 

  มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ (Frequent monitoring 

of student progress : Y6)  หมายถึง   การใชเวลาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปน
รายบุคคล  และมีโปรแกรมเพื่อการชวยเหลือ แนะนํานักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําผลมาปรับปรุง
ตอไป การหม่ันฝกฝนจะสงผลใหนักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง รายงานความกาวหนาของ
นักเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 

  มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Positive home-school relations : Y7)   

หมายถึง   การที่ผูปกครองและสถานศึกษาตองชวยกัน สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน มีการสงเสริมใหผูปกครองสนับสนุนในภารกิจ และกิจกรรมของสถานศึกษาเปน
สําคัญ และชวยเหลือในสวนท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ  ซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น  

ผูปกครองสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและชวยใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมาย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม (questionnaire)  เปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน   จํานวน 1 ฉบับ   แบงออกเปน 3 ตอน               
มีรายละเอียดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice)ไดแก  1) เพศ   2) อายุ   3) ระดับการศึกษา                 
4) ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน และ 5) ประสบการณในการทํางาน  

 ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามแนวคิดขององคการยูเนสโก (Unesco)  

 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ ลูเนนเบิรก
และออสเตน (Lunenburg and Ornstien )  
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  แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert, s five rating scale)227โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก
เปน 5 ระดับ มีความหมายดังน้ี 

   ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  / ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อยูในระดับมากท่ีสุด ใหมีคานํ้าหนักคะแนน 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
อยูในระดับมาก ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
อยูในระดับปานกลาง ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 3 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
อยูในระดับนอย ใหมีคานํ้าหนักคะแนน 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
อยูในระดับนอยที่สุด ใหมคีานํ้าหนักคะแนน 1 คะแนน 
  

การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เพื่อใหเกิดความตรงและความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางเคร่ืองมือ ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา และแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของนําผลการศึกษา
มาพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถามโดย
นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity

และนํามาปรับแกไขเพื่อความสมบูรณและถูกตองของเน้ือหาโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง 

IOC  (index  of  Item  objective congruence ) ไดคา IOC อยูระหวาง 0.8 – 1.0 

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับผูใหขอมูล
ในสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน  10  โรงเรียน โรงเรียนละ 3  คน จํานวน 30 ฉบับ 

                                           
227Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill Book 

Company, 1961), 74.  
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ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (reliability)   
ตามวิธีของ  ครอนบาค (Cronbach)228โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient)  ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ  0.9941 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
1. ผูวิจัยทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   เพื่อทําหนังสือ

ขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2 

เพื่อ ใหออกหนังสือแจงขอความรวมมือจากผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวแทนผูปกครอง) ของ
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางใหชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 

2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัย       มหาวิทยาลัยศิลปากร  ออกใหไปสงยังแตละ
สถานศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดย  ติดตามเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
และใหผูตอบแบบสอบถามนําแบบสอบถามใสในชองตูเอกสารของแตละสถานศึกษา ที่ตั้งอยูบน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนแลว  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับแบบสอบถามแตละฉบับ 

 3. จัดทําตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนใหสอดคลองกับ
แผน  การวิเคราะหขอมูล และระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช 

 4. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

                                           
 228Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3  rd ed.(New York: Harper 

& Row Publisher, 1974), 161. 
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สถิติท่ีใชในการวิจัย 

เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษา  และขอคําถามท่ี
ตองการทราบในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ ( frequency) และ        

คารอยละ ( percentage ) 
 2. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําคามัชฌิมเลขคณิตไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ ขอบเขตของคามัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของเบสท (Best)229  รายละเอียด
ดังนี ้
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

สถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูในระดับมากท่ีสุด  
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

สถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

สถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

สถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูในระดับนอย 

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

สถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูในระดับนอยที่สุด 

 3. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise  multiple regression analysis) 

 

 

 

 

 

 

                                           
 229John W. Best, Research in Education (New  York: Prentice,Inc., 1970), 87. 
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สรปุ 

 

 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา            
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ       
1) คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  
3) คุณภาพชีวิตของผูบริหาร ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 จํานวน  103 โรง เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ   รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน  1 คน  ครูผูสอน  จํานวน 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ตัวแทนผูปกครอง) จํานวน 1 คน  ในแตละสถานศึกษา รวมผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 3 คน       
รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 309  คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
ตามแนวคิดขององคการยูเนสโก  (UNESCO)  และประสิทธิผลของสถานศึกษาของ     ลูเนนเบิรก
และออสเตน  (Lunenburg and Ornstien)    สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่  (frequency)   
คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ               

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise  multiple regression analysis) 
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บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย เร่ือง “ คุณภาพชีวิต
ของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ”  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน      
103 โรง แตละโรงมีผูใหขอมูลจํานวน 3 คน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตัวแทนผูปกครอง) รวมผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 309  คน  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน  103  โรง รวมท้ังสิ้น  309 ฉบับ   
คิดเปนรอยละ 100.00 นํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนที่ 3  การวิเคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร  ที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
  

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน  3 กลุม 
คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูผูสอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตัวแทนผูปกครอง)         ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 103  โรง ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 103 คน ครูผูสอน จํานวน 103 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตัวแทนผูปกครอง) จํานวน 103 คน รวมผูใหขอมูลจํานวน 309 คน          
การวิเคราะหพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  และประสบการณใน
การทํางานโดยใช ความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  ดังรายละเอียดตามตารางที่  5 
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ตารางที่ 5  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
          

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ           
          ชาย 260 84.14 

          หญิง 49 15.86 

รวม 309 100.00 
2. อาย ุ   
          ไมเกิน 30 ป 48 15.53 

          31 - 40  ป 59 19.10 
          41 – 50  ป 62 20.06 
          51  ปขึ้นไป 140 45.31 

รวม 309 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
          ต่ํากวาปริญญาตรี                    52 16.83 

          ปริญญาตรี          135 43.69 
          ปริญญาโท                                  114 36.89 

          ปริญญาเอก 8   2.59 
รวม 309 100.00 

4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน   
      ผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือ รองผูอํานวยการ 

         สถานศึกษา 
103 33.33 

          ครูผูสอน 103 33.33 

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
          (ตัวแทนผูปกครอง) 

103 33.34 

รวม 309 100.00 
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ตารางที่ 5  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

5. ประสบการณในการทํางาน   
         ไมเกิน 5 ป 94 30.42 

          6 - 10 ป 43 13.91 
         11 - 15 ป                              27 8.74 
         16 - 20 ป 24 7.77 
         21 - 25 ป                                  24 7.77 
      26  ปขึ้นไป 97 31.39 

รวม 309 100.00 

 

 จากตารางท่ี 5  พบวา  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนเพศชาย   
จํานวน 260  คน คิดเปนรอยละ 84.14  และเปนเพศหญิง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 15.86      
และ ผูตอบแบบสอบถาม  ที่มีอายุ 51  ปขึ้นไป  มีมากท่ีสุด    จํานวน  140 คน  คิดเปนรอยละ 45.31 
รองลงมา คือ อายุ 41 – 50  ป  จํานวน  62 คน   คิดเปนรอยละ 20.06   ลําดับสาม คือ  อายุ  31 - 40 ป   
จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ  19.10 และลําดับสุดทาย คือ อายุไมเกิน 30 ป   มีนอยที่สุด จํานวน  
48 คน  คิดเปนรอยละ 15.53  ระดับการศึกษา พบวา ปริญญาตรี  มีมากท่ีสุด   จํานวน   135  คน   
คิดเปนรอยละ 43.69    รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาโท  จํานวน 114  คน  คิดเปนรอยละ 36.90   

ลําดับสาม คือ ต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน 52  คน  คิดเปนรอยละ 16.83  และลําดับสุดทาย คือ ระดับ
การศึกษาปริญญาเอกมีนอยที่สุด  จํานวน 8  คน  คิดเปนรอยละ 2.58  สําหรับตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน พบในลักษณะเดียวกัน คือ เปนผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ตัวแทนผูปกครอง)  มีจํานวนท่ีเทากันอยางละ  
103  คน   ลําดับแรกและลําดับสอง คิดเปนรอยละ 33.33 และ ลําดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 33.34      
มีประสบการณในการทํางาน 26 ปขึ้นไปมากท่ีสุด   จํานวน 97 คน  คิดเปนรอยละ 31.39  รองลงมา 
คือ ประสบการณในการทํางานไมเกิน   5 ป  จํานวน 94 คน   คิดเปนรอยละ 30.42  ลําดับสาม คือ 
ประสบการณในการทํางานไมเกิน 6 - 10 ป  จํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 13.91  ลําดับสี่ คือ 
ประสบการณในการทํางานไมเกิน 11 - 15 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 8.74   และลําดับสุดทาย 
มีนอยที่สุด  คือ ประสบการณในการทํางาน 16 - 20 ป และ 21 - 25 ป   มีจํานวนท่ีเทากันอยางละ  
24  คน  คิดเปนรอยละ 7.77 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           ประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 2 

 

 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 คุณภาพชีวิตของผูบริหาร        
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  อยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะห
โดยใชคามัชฌิมเลขคณิต  ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพชีวิตของผูบริหาร
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งในภาพรวมและจําแนกตาม
รายดานของคุณภาพชีวิต  จากผูตอบแบบสอบถาม  309 คน  เปนกลุมตัวอยาง จํานวน   103  โรง  
แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ    ตามแนวคิดของ (Best)   ที่ไดกําหนดไว ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร   

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวม  

(n=103) 
คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  S.D. ระดับ 

1. คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1 )   4.45 0.393 มาก 

2. คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2 ) 4.58 0.335 มากท่ีสุด 

3. คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 ) 4.55 0.356 มากท่ีสุด 

4. คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4 ) 4.57 0.338 มากท่ีสุด 

5. คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5 ) 4.55 0.327 มากท่ีสุด 

รวม (Xtot ) 4.54 0.350 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม (Xtot ) อยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.54 , S.D. = 0.350)        
แยกพิจารณารายดาน พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับมากท่ีสุด  4 ดาน และอยูในระดับมาก 
1 ดาน  มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง  ( X = 4.45 - 4.58)   เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก    

ไปนอย คือ  คุณภาพชีวิตดานสังคม ( X = 4.58,  S.D. = 0.335)  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  
( X = 4.57, S.D.= 0.338)  คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม ( X = 4.55, S.D.= 0.327) และ คุณภาพชีวิต
ดานเศรษฐกิจ  ( X = 4.55, S.D. = 0.356)  สวนอยูในระดับมากอีก 1 ดาน คือ คุณภาพชีวิตดานสภาพ
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ทั่วไปของชีวิต ( X =4.45, S.D.= 0.393)  เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  พบวา        
มีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.327 - 0.393) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 เพื่อตอบคําถามของการวิจัย   ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( )     และ  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของคุณภาพชีวิตของผูบริหาร  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ       

ศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    เปนรายขอ     จากตัวแปรตนท่ีศึกษาจํานวน 43 ขอ ผลการ
วิเคราะห ดังรายละเอียด  ตามตารางท่ี 7 – ตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร    

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                   คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1) 
 (n=103) 

  

คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  S.D. ระดับ 
คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)    
1. ผูบริหารมีอาหารที่มีประโยชนและมีคุณคาทาง 

   โภชนาการ 
4.36 0.385 มาก 

2. ผูบริหารอาศัยอยูในสถานท่ีที่มีอากาศสะอาด 

     และบริสุทธิ์ 
4.59 0.346 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารมีนํ้าดื่มน้ําใชที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

    และเพียงพอตอการบริโภคอุปโภค 
4.60 0.374 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ปราศจาก 

   โรคภัยไขเจ็บ 
4.33 0.411 มาก 

5. ผูบริหารไมมีโรคประจําตัว  4.13 0.420 มาก 

6. ผูบริหารมีที่อยูอาศัยท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 4.62 0.394 มากท่ีสุด 

7. ผูบริหารอาศัยอยูในสถานท่ีที่มีการสุขาภิบาลท่ีดี 4.47 0.431 มาก 

8. ผูบริหารมีสุขอนามัยที่ดีในการดํารงชีวิต 4.54 0.383 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.393 มาก 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา  คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.45 , S.D. = 0.393) แยกพิจารณารายขอ พบในลักษณะเดียวกัน คือ คุณภาพชีวิตดานสภาพ
ทั่วไปของชีวิต อยูในระดับมากที่สุด  4 ขอคําถาม  และอยูในระดับมาก  4 ขอคําถาม  มีคามัชฌิม
เลขคณิตอยูระหวาง ( X = 4.13 - 4.62) เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย  ไดแก ระดับ
มากท่ีสุดลําดับแรก คือ ผูบริหารมีที่อยูอาศัยท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ( X = 4.62, S.D. = 0.394)  
รองลงมา คือ ผูบริหารมีน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอการบริโภคอุปโภค  
( X = 4.60, S.D. = 0.374)   ลําดับสาม คือ ผูบริหารอาศัยอยูในสถานท่ีที่มีอากาศสะอาดและบริสุทธิ ์ 
( X = 4.59, S.D. = 0.346)  และระดับมากท่ีสุด ลําดับสุดทาย คือ  ผูบริหารมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ดํารงชีวิต ( X = 4.54, S.D. = 0.383)  สวนคุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต อยูในระดับมาก  
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย  ไดแก  ระดับมาก ลําดับแรก  คือ ผูบริหารอาศัยอยูใน
สถานท่ีที่มีการสุขาภิบาลท่ีดี ( X = 4.47, S.D. = 0.431) รองลงมา คือ ผูบริหารมีอาหารท่ีมีประโยชน
และมีคุณคาทางโภชนาการ   ( X = 4.36, S.D. = 0.385)  ลําดบัสาม คือ  ผูบริหารมีสุขภาพรางกายท่ี
แขง็แรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ( X = 4.33, S.D. = 0.411) และระดับมาก ลําดับสุดทาย คือ  
ผูบริหารไมมีโรคประจําตัว ( X = 4.13, S.D. = 0.420) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบวา มีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.34 - 0.431) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

                    ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                    คุณภาพชีวิตดานสังคม ( X2 ) 
(n=103) 

คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  S.D. ระดับ 
คุณภาพชีวิตดานสังคม  (X2)    
1. ผูบริหารมีครอบครัวที่อบอุนและมีความสุข 4.56 0.394 มากท่ีสุด 

2. ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืนในสังคม 4.59 0.350 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารมีอสิระในการเลือกและตัดสินใจ 4.59 0.332 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 4.50 0.370 มากท่ีสุด 

5. ผูบริหารมีโอกาสสนับสนุน และชวยเหลือผูอ่ืน 

    ในสังคม 
4.49 0.358 มาก 
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

                  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                  คุณภาพชีวิตดานสังคม ( X2 ) (ตอ)  
(n=103) 

 

 จากตารางท่ี 8  พบวา  คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  คุณภาพชีวิตดานสังคมโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, 
S.D. = 0.335)   แยกพิจารณารายขอ   พบในลักษณะเดียวกัน  คือ    คุณภาพชีวิตดานสังคม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด มี 11 ขอคําถาม และอยูในระดับมากอีก 1 ขอคําถาม มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง  
( X = 4.49 - 4.72) เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก  ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ 
ผูบริหารไดรับสิทธิ์ตามกฎหมาย ( X = 4.72, S.D. = 0.282) รองลงมา คือ ผูบริหารมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของสังคม ( X = 4.70, S.D. = 0.273) ลําดับสาม    คือ  ผูบริหารไดปฏิบัติตน
ตามกฎหมาย ( X = 4.70, S.D. = 0.287)  และระดับมากท่ีสุด ลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารไดรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม ( X = 4.50, S.D. = 0.370)  สวนคุณภาพชีวิตดานสังคม อยูในระดับ
มาก คือ  ผูบริหารมีโอกาสสนับสนุน และชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม  ( X = 4.49,  S.D. = 0.358)  เมื่อ
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีการกระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.273 - 

0.409)  แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  S.D. ระดับ 
คุณภาพชีวิตดานสังคม  (X2)    
 6. ผูบริหารไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับผูอื่น 

   ในสังคม 
4.51 0.409 มากท่ีสุด 

 7. ผูบริหารไมถูกแบงแยกหรือถูกกีดกันจากกลุม 

   หรือสังคม 
4.54 0.327 มากท่ีสุด 

8.  ผูบริหารมีสิทธิและโอกาสอยางเสมอภาค 4.57 0.326 มากท่ีสุด 

9.  ผูบริหารไดรับบริการทางสังคม 4.51 0.316 มากท่ีสุด 

10. ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

   ของสังคม 
4.70 0.273 มากท่ีสุด 

11. ผูบริหารไดรับสิทธิ์ตามกฎหมาย 4.72 0.282 มากท่ีสุด 

12. ผูบริหารไดปฏิบัติตนตามกฎหมาย 4.70 0.287 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.335 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 9   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร             
                   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                    คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ(X3) 
  (n=103) 

 

 จากตารางท่ี 9  พบวา คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด       

( X = 4.55, S.D. = 0.356) แยกพิจารณารายขอ พบในลักษณะเดียวกัน คือ คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ 

อยูในระดับมากท่ีสุด  มี 6 ขอคําถาม และอยูในระดับมาก  มี 3 ขอคําถาม  คามัชฌิมเลขคณิต         

อยูระหวาง ( X = 4.41 - 4.68)  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย  ไดแก  ระดับมากท่ีสุด 

ลําดับแรก คือ ผูบริหารไดรับการเชื่อถือไววางใจในการทํางาน  ( X = 4.68,  S.D. = 0.268) รองลงมา 
คือ ผูบริหารมีโอกาสในการทํางาน ( X = 4.64, S.D. = 0.284)  ลําดับสาม คือ ผูบริหารมีงานทําที่ดี
เปนที่พอใจ  ( X = 4.61, S.D. = 0.337)  และระดับมากท่ีสุดลําดับสุดทาย  คือ  ผูบริหารสามารถ
พึ่งตนเองไดโดยไมเปนภาระผูอ่ืน ( X = 4.57, S.D. = 0.419) สวนคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  อยูใน

คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  S.D. ระดับ 
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)    
1. ผูบริหารมีโอกาสในการทํางาน 4.64 0.284 มากท่ีสุด 

2. ผูบริหารไดรับการเชื่อถือไววางใจในการทํางาน 4.68 0.268 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารมีงานทําท่ีดีเปนที่พอใจ 4.61 0.337 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารมีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 4.43 0.378 มาก 

5. ผูบริหารสามารถพึ่งตนเองไดโดยไมเปนภาระผูอ่ืน 4.57 0.420 มากท่ีสุด 

6. ผูบริหารไดรับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และ 

  ทรัพยสิน 
4.60 0.284 มากท่ีสุด 

7. ผูบริหารมีการพึ่งพาตนเองทางดานการเงิน และ 

  ทรัพยสิน 
4.41 0.419 มาก 

8. ผูบริหารไดรับคาจางอยางเปนธรรม 4.41 0.467 มาก 

9. ผูบริหารไดรับบริการพื้นฐานทางสังคมที่   
   เหมาะสมและสะดวก เชน มีระบบโทรคมนาคม            
   มีไฟฟา    มีการคมนาคมท่ีสะดวก  เปนตน 

4.59 0.344 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.356 มากท่ีสุด 
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ระดับมาก  3 ขอคําถาม   เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย   ลําดับแรก  คือ ผูบริหารมี
รายไดที่เพียงพอตอการเล้ียงชีพ ( X = 4.43,  S.D. = 0.378) รองลงมา คือ ผูบริหารมีการพ่ึงพาตนเอง
ทางดานการเงิน และทรัพยสิน ( X = 4.41, S.D. = 0.419)  ลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารไดรับคาจาง
อยางเปนธรรม ( X = 4.41, S.D.= 0.467) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามี  
การกระจายของขอมูลนอย (S.D.= 0.268 - 0.467) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร   
                   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                    คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) 

   (n=103) 

  

 จากตารางท่ี 10 พบวา คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  S.D. ระดับ 
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)    
1. ผูบริหารมีความสุขในการดํารงชีวิตประจําวัน 

    ตามอัตภาพ 
4.59 0.300 มากท่ีสุด 

2. ผูบริหารไดรับความรัก ความอบอุน การยอมรับ  

    จากสังคม 
4.59 0.320 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืนในสังคมไดดี 4.56 0.363 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารมีการรับรูภาพลักษณของตนเอง 4.54 0.307 มากท่ีสุด 

5. ผูบริหารมีการรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง 4.55 0.315 มากท่ีสุด 

6. ผูบริหารไดรับความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังของชีวิต 4.51 0.346 มากท่ีสุด 

7. ผูบริหารมีความพอใจและความสบายใจในการ 

  ดําเนินชีวิต 
4.56 0.393 มากท่ีสุด 

8. ผูบริหารเปนผูมีศีลธรรม ซื่อสัตยสุจริต และรูจัก 

  ใหอภัยผูอื่น 
4.64 0.362 มากท่ีสุด 

9. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 4.58 0.336 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.338 มากท่ีสุด 
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( X = 4.57, S.D. = 0.338)  แยกพิจารณารายขอ  พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับมากท่ีสุด    
ทุกขอคําถาม    คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง  ( X = 4.51 - 4.64)  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปนอย  ไดแก  ระดับมากที่สุด ลําดับแรก  คือ ผูบริหารเปนผูมีศีลธรรมซื่อสัตยสุจริต และรูจัก
ใหอภัยผูอื่น ( X = 4.64, S.D. = 0.362) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความสุขในการดํารงชีวิตประจําวัน
ตามอัตภาพ ( X = 4.59, S.D. = 0.300) และ ผูบริหารไดรับความรักความอบอุน การยอมรับจาก
สังคม ( X = 4.59,  S.D. = 0.320)  ลําดับสามคือ ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ( X = 4.58, 
S.D. = 0.336)  และระดับมากท่ีสุด ลําดับสุดทาย  คือ  ผูบริหารไดรับความสําเร็จในสิ่งท่ีมุงหวังของ
ชีวิต ( X = 4.51, S.D. = 0.346) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   พบวามีการกระจาย
ของขอมูลนอย  (S.D. = 0.300 - 0.393) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 11  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 

                    ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                    คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5) 
   (n=103) 

  

คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  S.D. ระดับ 
คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม (X5)    
1. ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมทาง ธรรมชาติที่ดี    
  ไมมีมลภาวะ ปราศจากมลพิษตางๆ 

4.46 0.340 มาก 

2. ผูบริหารปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
  ไดเปนอยางดี 

4.50 0.323 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสราง 

  ขึ้นไดเปนอยางดี 
4.57 0.286 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมของสังคมที่ดี และ 

   เปนกัลยาณมิตรตอกัน 
4.59 0.355 มากท่ีสุด 

5. ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพดีทําให 
  การดํารงชีวิตมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ 

4.62 0.329 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.327 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    
( X = 4.55, S.D.= 0.327) แยกพิจารณารายขอ  พบในลักษณะเดียวกัน คือ คุณภาพชีวิตดาน
สิ่งแวดลอม อยูในระดับมากท่ีสุด มี 4 ขอคําถาม และอยูในระดับมาก  มี 1 ขอคําถาม   คามัชฌิม 

เลขคณิต อยูระหวาง  ( X = 4.46 - 4.62)  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย  ไดแก   ระดับ
มากท่ีสุด ลําดับแรก  คือ ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพดี  ทําใหการดํารงชีวิตมีความสุข
ทั้งรางกายและจิตใจ ( X = 4.62, S.D. = 0.329) รองลงมา คือ ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมของ
สังคมที่ดี และเปนกัลยาณมิตรตอกัน ( X = 4.59, S.D. = 0.355)   ลําดับสาม คือ  ผูบริหารปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนไดเปนอยางดี ( X = 4.57, S.D. = 0.286) และระดับมากท่ีสุด ลําดับ
สุดทาย คือ ผูบริหารปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไดเปนอยางดี ( X = 4.50, S.D.= 0.323)  
สวนอยูในระดับมาก คือ ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีไมมีมลภาวะ ปราศจาก
มลพิษตางๆ ( X = 4.46, S.D. = 0.340)  เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  พบวามีการ
กระจายของขอมูลนอย (S.D. = 0.286 - 0.355)  แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

   
ตอนท่ี 3  การวิเคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 การวิเคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา     
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  อยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะห
โดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งในภาพรวมและจําแนก   
ตามรายดานของประสิทธิผลของสถานศึกษา จากผูตอบแบบสอบถาม 309 คน เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน  103  โรง  แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ  ตามแนวคิดของ (Best)  ที่ไดกําหนดไว          
ดังตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
                   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวม 

  (n=103) 

  

 จากตารางท่ี 12  พบวา     ประสิทธิผลของสถานศึกษา     ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.370)  
แยกพิจารณารายดาน พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับมากทุกดาน มีคามัชฌิมเลขคณิต           
อยูระหวาง ( X = 4.25 - 4.43) เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย คือ  พันธกิจของ
สถานศึกษามีความชัดเจน  ( X =4.43, S.D. = 0.355) ทุมเทเวลาในการทํางาน ( X = 4.40,                    
S.D. = 0.382)  การมีภาวะผูนําทางวิชาการ ( X = 4.38, S.D. = 0.421)    มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ผูปกครอง ( X = 4.37, S.D. = 0.377) บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง ( X = 4.36, S.D. = 0.347) 
สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย ( X = 4.32,S.D. = 0.357) และการตรวจสอบความกาวหนา
ของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ( X = 4.25, S.D. = 0.353)  
 เพื่อตอบคําถามของการวิจัย      ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( )      และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    เปนรายขอจากตัวแปรตามที่ศึกษาจํานวน 66 ขอ          
ผลการวิเคราะห ดังรายละเอียด   ตามตารางท่ี 13 – ตารางที่ 19 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
1. สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1) 4.32 0.357 มาก 

2. พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 4.43 0.355 มาก 

3. การมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3)    4.38 0.421 มาก 

4. บรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4)   4.36 0.347 มาก 

5. ทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5) 4.40 0.382 มาก 

6. การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยาง 

    สม่ําเสมอ (Y6)   
4.25 0.353 มาก 

7. มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7)    4.37 0.377 มาก 

รวม 4.36 0.370 มาก 
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ตารางที่ 13  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา     
                    ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                             
                     ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1)                                                                    
                                                                                                                                         (n=103)    

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1)    
1. สภาพแวดลอมของสถานศึกษามีความเปนระเบียบ     
    เรียบรอย  และมีความปลอดภัย 

4.33 0.385 มาก 

2. สภาพแวดลอมของสถานศึกษา ดาน บริเวณอาคาร 

    สถานที่อยู ในสภาพที่ใชงานไดดี มีคุณภาพ 
4.26 0.405 มาก 

3. สภาพแวดลอมของสถานศึกษาดาน อาคาร สถานท่ี 

    ภูมิทัศน มีความสวยงาม รมร่ืน ปลอดภัย 
4.46 0.310 มาก 

4. สภาพแวดลอมของสถานศึกษาไดรับการดูแล  
    ซอมแซม ปรับปรุง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4.32 0.376 มาก 

5. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน  
    หองเรียนมีสีสันที่เหมาะสม อากาศ ถายเทไดดี  
    สะอาดถูกสุขลักษณะ 

4.29 .0333 มาก 

6. สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรู 
 ตางๆ  สื่ออุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 

 เหมาะสม เปนระเบียบปลอดภัย ทําใหนักเรียนเกิด 

  การเรียนรู 

4.30 0.335 มาก 

7. สถานศึกษามีการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
 ภายใน/ ภายนอกหองเรียนมีความเหมาะสม เชน 

 มุมเสริมความรู   มุมคนควา หองสมุด  หอง 

    วิชาการ  เปนตน 

4.16 0.379 มาก 

8. สภาพแวดลอมภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนรู  
    กระตุน สงเสริมใหนักเรียนมี สมาธิ และมีเจตคติที่ดี 

4.24 0.335 มาก 

9.  มีบรรยากาศการเรียนรูที่ชวยสงเสริมใหนักเรียน 

    ไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถ สนุกสนาน และมี 
     ความสุข 

4.28 0.313 มาก 
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ตารางที่ 13  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา     
               ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                             
                    ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1) (ตอ)      

(n=103) 

 

 จากตารางท่ี 13  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่       
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.357)  แยกพิจารณารายขอ  พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูใน
ระดับมากทุกขอคําถาม มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( X = 4.16 - 4.46)   เรียงลําดับคามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปนอย ไดแก ระดับมาก ลําดับแรก คือ สภาพแวดลอมของสถานศึกษา ดานอาคาร
สถานท่ี ภูมิทัศน มีความสวยงาม รมรื่น ปลอดภัย ( X = 4.46, S.D.= 0.310) รองลงมา คือ                
ครู นักเรียน มีวินัยและความรับผิดชอบในช้ันเรียนไดอยางเหมาะสม ( X = 4.44, S.D.= 0.365) 
ลําดับสาม คือ บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางานจัดสภาพแวดลอมใหเปน
ระเบียบและมีความปลอดภัย ( X = 4.43, S.D.= 0.352) และระดับมาก ลําดับสุดทาย คือ สถานศึกษา
มีการสรางบรรยากาศการเรียนรูภายใน/ภายนอกหองเรียนมีความเหมาะสม เชน มุมเสริมความรู   
มุมคนควา หองสมุด หองวิชาการ เปนตน ( X = 4.16, S.D.= 0.379)  เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  พบวามีการกระจายของขอมูลนอย  (S.D.= 0.310 - 0.433) แสดงวาความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1)    
10. มีสภาพแวดลอมทางสังคมที่แสดงถึงความเปน 

      มิตรความอบอุน ที่เสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดี 
    ของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.34 0.322 มาก 

11. สถานศึกษามีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย 4.34 0.433 มาก 

12. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการ 

      ทํางานจัดสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบและมี 
      ความปลอดภัย 

4.43 0.352 มาก 

13. ครู นักเรียน มีวินยัและความรับผิดชอบในช้ัน 

     เรียนไดอยางเหมาะสม 
4.44 0.365 มาก 

รวม 4.32 0.357 มาก 
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ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา              
                   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
                   ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 

   (n=103) 

 

 จากตารางท่ี 14  พบวา   ประสิทธิผลของสถานศึกษา     ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.43,S.D. = 0.355) แยกพิจารณารายขอ  พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูใน

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2)    
1. สถานศึกษามีการกําหนดพันธกิจไวอยางชัดเจน 4.53 0.318 มากท่ีสุด 

2. พันธกิจของสถานศึกษามีความสอดคลองกับ 

    สภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษา 
4.55 0.335 มากท่ีสุด 

3. บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด 

    ภาระหนาที่ เพื่อสนองตอพันธกิจของสถานศึกษา 
4.46 0.284 มาก 

4. มีการแจงหรือประกาศพันธกิจของ สถานศึกษาให 
    ผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน 

4.43 0.369 มาก 

5. บุคลากรในสถานศึกษายอมรับพันธกิจขอ กําหนด 

    ของสถานศึกษาและ ปฏิบตัิงานตามภาระหนาที่ 
4.50 0.302 มากท่ีสุด 

6. มีการกําหนดกระบวนการทํางาน ตามพันธกิจของ 

    สถานศึกษา 
4.43 0.348 มาก 

 7. มีการวัดและประเมินผลการดําเนินงานตาม 

    ภารกิจของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
4.31 0.447 มาก 

8. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู  ความสามารถใน 

    การปฏิบัติงานใหบรรลุตามพันธกิจของสถานศึกษา 
4.36 0.334 มาก 

9. บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการ 

  เรียนการสอนใหสอดคลองกับพันธกิจของสถานศึกษา 
4.43 0.344 มาก 

10. มกีารตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม 

     ตางๆ ของสถานศึกษาอยูเปนประจํา 
4.29 0.467 มาก 

รวม 4.43 0.355 มาก 
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ระดับมากท่ีสุด 3 ขอคําถาม และอยูในระดับมาก 7 ขอคําถาม มีคามัชฌิมเลขคณิตอยู ระหวาง     
( X = 4.29 - 4.55)  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก ระดับมากท่ีสุด  ลําดับแรก 
คือ พันธกิจของสถานศึกษามีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษา  
( X = 4.55, S.D.= 0.335) รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีการกําหนดพันธกิจไวอยางชัดเจน  ( X = 4.53, 
S.D.= 0.318) และระดับมากที่สุด  ลําดับสุดทาย คือ  บุคลากรในสถานศึกษายอมรับพันธกิจ
ขอกําหนดของสถานศึกษาและปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี ( X = 4.50, S.D.= 0.302) สวนอยูใน
ระดับมาก  อีก 7 ขอคําถาม  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก  ระดับมาก ลําดับ
แรก คือ บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดภาระหนาท่ี   เพื่อสนองตอพันธกิจของ
สถานศึกษา ( X = 4.46, S.D.= 0.284)  รองลงมา คือ  บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบ    
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพันธกิจของสถานศึกษา  ( X = 4.43,S.D.= 0.344) มีการ
กําหนดกระบวนการทํางานตามพันธกิจของสถานศึกษา ( X = 4.43, S.D.= 0.348)  มีการแจงหรือ
ประกาศพันธกิจของ สถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบท่ัวกัน ( X = 4.43,S.D.= 0.369) และลําดับสาม 
คือ บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามพันธกิจของ
สถานศึกษา  ( X = 4.36, S.D.= 0.334) และระดับมาก ลําดับสุดทาย คือ มีการตรวจสอบการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาอยูเปนประจํา  ( X = 4.29, S.D.=.467) พิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D.= 0.284 - 0.467) แสดงวา
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 15  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา         
                    ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    
                     ดานการมีภาวะ ผูนําทางวิชาการ (Y3)   
                                                                                                                                               (n=103) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
การมีภาวะผูนําทางวิชาการ ( Y3)  (ตอ)    
1. ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน 

    วิชาการ 
4.42 0.517 มาก 

2. ผูบริหารสามารถประยุกตใชคุณลักษณะของงาน  
    วิชาการไดอยางมีประสิทธิผล 

4.28 0.411 มาก 

3. ผูบริหารมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนางานดาน    
   วิชาการใหประสบผลสําเร็จตาม เปาหมายท่ีกําหนดไว 

4.33 0.388 มาก 
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ตารางที่ 15  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา         
                   ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    
                    ดานการมีภาวะ ผูนําทางวิชาการ (Y3) (ตอ)                             

 (n=103) 

 

  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
การมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3)  (ตอ)    
4. ผูบริหารมีวิสัยทัศน   รอบรู ทันตอเหตุการณที่  
    เปลี่ยนแปลงดานงานวิชาการ 

4.49 0.420 มาก 

5. ผูบริหารมีความสามารถในการจัดระบบงานวิชาการ 4.34 0.419 มาก 
6. ผูบริหารเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอน มี 
    การวางแผนรวมกับคณะครู เกี่ยวกับงานวิชาการ 

    เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
4.35 0.394 มาก 

7. ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะครู  บุคลากรทางการ 

    ศึกษา และ ผูเชี่ยวชาญมีสวนรวมในงานวิชาการ 
4.41 0.472 มาก 

8. ผูบริหารมีการพัฒนางานวิชาการรวมกับคณะครู 

    ในการวิเคราะห  จัดทํา  นําไปใช ติดตามประเมินผล 
4.30 0.409 มาก 

9. ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการพัฒนา     
    หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาให 
  ทันสมัย ตอการเปลี่ยนแปลง 

4.39 0.416 มาก 

10. ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูตาม 

      เน้ือหาสาระกิจกรรม  หนวยการเรียนรู ให 
  สอดคลองกับศักยภาพ ความสนใจและความถนัด 

  ของนักเรียน 

4.40 0.385 มาก 

11. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรใน 

     สถานศึกษาเขารับการฝกอบรม สัมมนา ดานงาน   
     วิชาการ 

4.52 0.403 มากท่ีสุด 

รวม 4.38 0.421 มาก 
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 จากตารางท่ี 15  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษา   ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.38 , S.D. = 0.421)  แยกพิจารณารายขอ  พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับมาก
ที่สุด 1 ขอคําถาม และอยูในระดับมาก  10  ขอคําถาม มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( X = 4.28 - 

4.52)   อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเขา
รับการฝกอบรม สัมมนา ดานงานวิชาการ  ( X = 4.52,  S.D.= 0.403)  สวนอยูในระดับมาก  10 ขอ
คําถาม เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก ระดับมาก ลําดับแรกคือ ผูบริหารมี
วิสัยทัศน รอบรู ทันตอเหตุการณที่ เปลี่ยนแปลงดานงานวิชาการ ( X = 4.49, S.D. = 0.420)   
รองลงมา คือ ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน วิชาการ  ( X = 4.42 , S.D.= 0.517) 
ลําดับสาม คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและ ผูเชี่ยวชาญมีสวนรวมใน
งานวิชาการ ( X = 4.41,S.D.= 0.472)  และระดับมาก ลําดับสุดทาย  คือ  ผูบริหารสามารถ
ประยุกตใชคุณลักษณะของงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิผล  ( X = 4.28, S.D.= 0.411)                
เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีการกระจายของขอมูลนอย (S.D.= 0.385 - 

0.517) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 16  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา     
                   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                    ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4)   

   (n=103) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (Y4)      
1. ครูมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีไดรับ  
  มอบหมาย 

4.41 0.373 มาก 

2. ครูเปนผูกระตุน แนะแนวทางใหนักเรียนเกิด 

 การเรียนรูและไดรับประสบการณตรง 
4.35 0.331 มาก 

3. ครูมีการกําหนดภาพความสําเร็จ    เกี่ยวกับ 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่ชัดเจน 
4.33 0.412 มาก 

4. ครแูสดงออกถึงความรอบรูและมีทักษะการสอน 

 นักเรียน 
4.35 0.298 มาก 
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ตารางที่ 16  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา     
                    ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                    ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4)  (ตอ)       
 (n=103) 

 

 จากตารางท่ี 16 พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.347)  แยกพิจารณารายขอ  พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับ
มากทุกขอคําถาม  มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( X = 4.28 - 4.43)  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอย ไดแก ระดับมาก ลําดับแรก คือ  ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ใน
ความสําเร็จของนักเรียน ( X = 4.43, S.D.= 0.357)  รองลงมา คือ  ครูมีศักยภาพในการแกปญหา  
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.41, S.D.= 0.289)  และครูมีความรู ความสามารถเหมาะสม
กับงานท่ีไดรับ มอบหมาย ( X = 4.41 , S.D.= 0.373)  ลําดับสาม คือ  ครูมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (Y4)      
5. ครูมีความแมนยําใน เน้ือหาสาระความรู และมีความ 

  มั่นใจในตนเองที่จะถายทอดความรูใหกับนักเรียน 
4.30 0.377 มาก 

6. ครูมีการเตรียมตัวและวางแผนการสอนลวงหนา 
  อยูเปนประจํา 

4.37 0.377 มาก 

7. ครมูีศักยภาพในการแกปญหา  เกี่ยวกับการจัด 

  การเรียนการสอน 
4.41 0.289 มาก 

8. ครูมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรูตามขั้นตอนตางๆ  ครบถวน 

  ทุกขั้นตอน    

4.39 0.310 มาก 

9. ครูมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก 

  ประสบการณจริงจนสามารถสรางองค ความรูได 
  ดวยตนเอง 

4.28 0.348 มาก 

10. ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจ  ภาคภูมิใจใน  
  ความสําเร็จของนักเรียน 

4.43 0.357 มาก 

รวม 4.36 0.347 มาก 
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มีโอกาสปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูตามข้ันตอนตางๆ  ครบถวนทุกขั้นตอน  ( X =4.39, S.D.= 

0.310)  และระดับมาก ลําดับสุดทาย  ครูมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
จนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ( X = 4.28, S.D.= 0.348)  เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวา มีการกระจายของขอมูลนอย (S.D.= 0.289 - 0.412) แสดงวาความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 17  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา     
                    ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                           

                    ดานทุมเทเวลาในการทํางาน(Y5) 

   (n=103) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 

ทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5)    
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความต้ังใจ มาทํางาน 

  อยางสมํ่าเสมอ 
4.57 0.345 มากท่ีสุด 

2. ผูบริหารมีภาวะผูนํา กระตุนใหครูและบุคลากรใน 

  สถานศึกษาทุมเทเวลาใหกับการทํางาน 
4.59 0.293 มากท่ีสุด 

3. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความสุข สนุกกับ 

 การทํางาน อยากมาทํางาน 
4.49 0.355 มาก 

4. ครมูีเวลาใหกับนักเรียนในการวางแผน การจัด 

 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกพัฒนาทักษะตาง ๆ   
4.43 0.373 มาก 

5. ผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความ 

   เสียสละอุทิศตนในการทํางานอยางเต็มที่ 
4.52 0.351 มากท่ีสุด 

6. ครูมีความรับผิดชอบ และทุมเทเพื่อการสอนอยางเต็มเวลา 4.47 0.335 มาก 

7. ครูใชเวลาในการเตรียมการสอนอยางเต็มที่วางแผน 

   การสอน คนควาหาวิธีการสอนในรูปแบบตางๆ 
4.32 0.341 มาก 

8. ครูใชเวลาในการทํางานอ่ืนๆ  นอกเหนือไปจาก 

  การสอนอยูเสมอ 
3.90 0.717 มาก 

9. ครูใหเวลาในการอบรม แนะนํา สั่งสอนและ 

  ชวยเหลือ นักเรียนอยูเสมอ 
4.34 0.328 มาก 

รวม 4.40 0.382 มาก 
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 จากตารางท่ี 17    พบวา    ประสิทธิผลของสถานศึกษา      ในสังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดานทุมเทเวลาในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X = 4.40 , S.D. = 0.382)  แยกพิจารณารายขอ  พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับ
มากท่ีสุด    3 ขอคําถาม และอยูในระดับมาก 6 ขอคําถาม   มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( X = 
3.90 - 4.59)   เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ 

ผูบริหารมีภาวะผูนํา กระตุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุมเทเวลาใหกับการทํางาน  ( X = 

4.59, S.D.= 0.293)  รองลงมา คือ ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความต้ังใจมาทํางานอยาง
สมํ่าเสมอ( X = 4.57 , S.D.= 0.345)  ลําดับสุดทาย คือ ผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความเสียสละอุทิศตนในการทํางานอยางเต็มท่ี ( X = 4.52,  S.D.= 0.351) สวนอยูในระดับมากอีก  6  

ขอคําถาม เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก  ระดับมาก ลําดับแรก คือ ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามีความสุข สนุกกับการทํางาน อยากมาทํางาน ( X = 4.49, S.D.= 0.355) 
รองลงมา คือ ครูมีความรับผิดชอบ และทุมเทเพื่อการสอนอยางเต็มเวลา ( X = 4.47, S.D.= 0.335) 
ลําดับสาม คือ ครูมีเวลาใหกับนักเรียนในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝกพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ( X = 4.43, S.D.= 0.373)  และระดับมาก ลําดับสุดทาย คือ ครูใชเวลาในการทํางาน
อ่ืนๆ  นอกเหนือไปจากการสอนอยูเสมอ ( X = 3.90,  S.D.= 0.717) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายของขอมูลนอย (S.D = 0.293 - 0.717) แสดงวาความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 18  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา         
                   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
                    ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6)   

                                                                                                                                               (n=103) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยาง 

สม่ําเสมอ (Y6)   

   

1. ครูมีการใชเวลาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของ 

   นักเรียนเปนรายบุคคล 
4.17 0.387 มาก 

2. ครูมีโปรแกรมเพื่อการชวยเหลือ แนะนํานักเรียน 

  เปนรายบุคคล 
4.14 0.357 มาก 
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ตารางที่ 18  คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา         
                    ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
                    ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6)   (ตอ)   

(n=103)     

 

 จากตารางที่ 18  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.25 , S.D. = 0.353)   แยกพิจารณารายขอ   พบใน
ลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับมากทุกขอคําถาม มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( X = 4.14 - 4.31)   
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดแก ระดับมาก ลําดับแรก คือ    ครูมีการตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียนอยู เปนประจําจะชวยใหไดขอมูล  ยอนกลับ เพื่อใชปรับปรุง              

( X = 4.31, S.D.= 0.423)  รองลงมา คือ ครูมีการรายงานผลความกาวหนาของนักเรียนใหผูบริหาร  
ผูปกครองและตัวนักเรียนทราบ ( X = 4.30, S.D.= 0.269) และ ครูมีการติดตามผลความกาวหนา    

ของนักเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ( X = 4.30, S.D.= 0.310)   ลําดับสาม คือ ครูมีการฝกฝนให
นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ ( X = 4.28, S.D.= 0.371)   และระดับมาก ลําดับ
สุดทาย คือ ครูมีโปรแกรมเพื่อการชวยเหลือ แนะนํานักเรียนเปนรายบุคคล ( X = 4.14, S.D.= 0.357)  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยาง 

สม่ําเสมอ (Y6)   

   

3. ครูมีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยู 
 เปนประจําจะชวยใหไดขอมูล ยอนกลับ  เพื่อใช 
  ปรับปรุง 

4.31 0.423 มาก 

4. ครมูีการฝกฝนใหนักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนา 
  ตนเองอยูเสมอ 

4.28 0.371 มาก 

5. ครูมีการติดตามผลความกาวหนาของนักเรียนเปน 

    ระยะๆอยางตอเนื่อง 
4.30 0.310 มาก 

6. ครูมีการรายงานผลความกาวหนาของนักเรียนให 
 ผูบริหาร  ผูปกครองและ ตัวนักเรียนทราบ 

4.30 0.269 มาก 

รวม 4.25 0.353 มาก 
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เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีการกระจายของขอมูลนอย  (S.D.= 0.269 - 

0.423)  แสดงวา  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 19   คามัชฌิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา   
                    ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                             
                     ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7)    

   (n=103) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7)       
1. ผูบริหาร ครูและผูปกครอง มีความสัมพันธ ที่ดี 
    ตอกัน มีความเขาใจ ซึ่งกันและกัน 

4.44 0.328 มาก 

2. ผูปกครองใหการชวยเหลือ สนับสนุน เกี่ยวกับ 

    การดําเนินงาน  กิจกรรมของสถานศึกษาตางๆ    
    เชน กีฬากลุม วันแมแหงชาติ งานวันเด็ก เปนตน 

4.52 0.325 มากท่ีสุด 

3. ผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ให 
   ขอเสนอแนะ  การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 

   ของสถานศึกษา 
4.36 0.399 มาก 

4. ผูปกครองมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการจัด 

    กิจกรรม การเรียนการสอนใหกับนักเรียน  
    เปนประจํา   

4.28 0.404 มาก 

5. ผูปกครอง รวมกับผูบริหารและ ครู ในการสงเสริม 

    กระบวนการเรียนรูของนักเรียนทั้งท่ีบาน และ   

  โรงเรียน 
4.32 0.369 มาก 

6. ผูบริหาร ครูและผูปกครอง รวมมือกันเพ่ือพัฒนา 
   นักเรียนจนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 

4.35 0.406 มาก 

7. ผูปกครองมีการพบปะพูดคุยกับครู เพื่อแลกเปลี่ยน 

    ความคิดเห็น ขอมูลขาวสารเก่ียวกับตัวนักเรียนอยาง 

    สม่ําเสมอ 

4.30 0.410 มาก 

รวม 4.37 0.377 มาก 
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 จากตารางท่ี 19  พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.37 , S.D. = 0.377)  แยกพิจารณารายขอ   พบในลักษณะเดียวกัน คือ  อยูใน
ระดับมากท่ีสุด 1 ขอคําถาม และอยูในระดับมาก 6 ขอคําถาม   คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง      
( X = 4.28 - 4.52)  อยูในระดับมากท่ีสุด คือ   ผูปกครองใหการชวยเหลือ สนับสนุน เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน  กิจกรรมของสถานศึกษาตางๆ เชน กีฬากลุม  วันแมแหงชาติ  งานวันเด็ก  เปนตน  

( X = 4.52, S.D.= 0.325) สวนอยูในระดับมาก 6 ขอคําถาม   เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอย ไดแก ระดับมาก ลําดับแรก   คือ ผูบริหาร ครูและผูปกครอง มีความสัมพันธที่ดีตอกัน         
มีความเขาใจซึ่งกันและกัน  ( X = 4.44, S.D.= 0.328) รองลงมา คือ ผูปกครองมีสวนรวมแสดง        
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ( X = 4.36, S.D.= 
0.399) ลําดับสาม คือ  ผูบริหาร ครู และผูปกครอง รวมมือกันเพื่อพัฒนานักเรียนจนสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตจริงได ( X = 4.35, S.D. = 0.406) และระดับมาก ลําดับสุดทาย คือ ผูปกครองมี
โอกาสเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนเปนประจํา ( X = 4.28, 
S.D.= 0.404) เมื่อพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีการกระจายของขอมูลนอย  

(S.D.= 0.325 - 0.410)  แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในสังกัด 

               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ตัวแปรคุณภาพชีวิตของ
ผูบริหารและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพชีวิตของผูบริหารกับคุณภาพชีวิต
ของผูบริหาร ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 20 
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ตารางที่ 20   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพชีวิตของผูบริหารกับคุณภาพชีวิต 

                     ของผูบริหาร 

 

ตัวแปร (X1)   (X2) (X3) (X4) (X5) (Xtot) 
 (X1) 1.00      

(X2) .847** 1.00     

 (X3) .678** .787** 1.00    

 (X4) .765** .902** .843** 1.00   

(X5) .667** .792** .674** .774** 1.00  

(Xtot ) .876** .956** .879** .946** .866** 1.00 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

 จากตารางท่ี 20   พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพชีวิตของ
ผูบริหารกับคุณภาพชีวิตของผูบริหารโดยภาพรวม ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีคาอยูระหวาง 0 .667 - 0.956  เปนความสัมพันธเชิงบวก                 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 ตัวแปรคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับ 
คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2) เทากับ  0.847  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  กับ คุณภาพชีวิตดาน
เศรษฐกิจ (X3) เทากับ  0.678 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับ คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)  
เทากับ  0.765  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับ คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)  เทากับ  0.667  
 ตัวแปรคุณภาพชีวิตดานสังคม (X2) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดาน
เศรษฐกิจ (X3)  เทากับ  0.787  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) 
เทากับ  0.902  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5) เทากับ  0.792    
มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)  เทากับ  0.847   
 ตัวแปรคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดาน
ความเปนมนุษย (X4) เทากับ 0.843  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5) 
เทากับ  0.674  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1) เทากับ  
0.678  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับ คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2) เทากับ 0.787 

 ตัวแปรคุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5) เทากับ  0.774   มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานสภาพ
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ทั่วไปของชีวิต (X1)  เทากับ 0.765 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับ คุณภาพชีวิตดานสังคม  (X2) 
เทากับ 0.902 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)  เทากับ 0.843 
 ตัวแปรคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิต
ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)  เทากับ 0.667 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับ คุณภาพชีวิตดานสังคม  
(X2) เทากับ 0.792 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)  เทากับ 0.674        
มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) เทากับ 0.774 
  

 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา           
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอ 3 
ที่วา คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  หรือไม ผูวิจัยไดวิเคราะหในภาพรวมและแยกวิเคราะห
เปนรายดาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise  multiple regression 

analysis) ดังรายละเอียด ตามตารางท่ี 21 – 27 

 1. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา          
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  โดยภาพรวม (Ytot)  
รายละเอียดตามตารางท่ี 21 
 

ตารางที่ 21  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ 

                    ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                    สุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวม (Ytot) 
 

 
 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS  df MS F Sig.F  

 

R             0.706 

R2                   0.498 

Adjusted. R2     0.490 

Std.  E    0.30595 

Regression 

Residual 

Total 

28.178 

28.363 

56.541 

5 

303 

308 

5.636 

0.094 

60.205 0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต(X1) 
คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2 ) 
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 ) 
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4 )  
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม(X5 ) 

1.360 

0.186 

-0.017 

0.236 

0.185 

0.074 

0.176 

0.063 

0.106 

0.066 

0.097 

0.056 

 

0.225 

-0.019 

0.274 

0.212 

0.090 

7.722 

2.934 

-0.158 

3.589 

1.913 

1.316 

0.000 

0.004 

0.005 

0.000 

0.057 

0.189 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  จากตารางท่ี 21   พบวา    ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ      คือ    คุณภาพชีวิต  
ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)         คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2)     คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)  
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)   และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)     มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา      ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม (Ytot) เทากับ 0.706    คาสัมประสิทธิ์ในการ
ทํานาย  (R2)  เทากับ 0.498   หมายความวา    คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)  คุณภาพ
ชีวิตดานสังคม (X2)  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)  และ
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)  สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 49.8   คาประสิทธิภาพใน
การทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted    R2)      เทากับ 0.490      มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย (Standard  Error) เทากับ 0.30595 ในลักษณะน้ีแสดงวา   คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของ
ชีวิต (X1) คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2)  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ(X3 )  คุณภาพชีวิตดานความเปน
มนุษย (X4)  และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5) สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม (Ytot)  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้   
 

Ytot = 1.360 + 0.186 (X1) - 0.017 (X2)  + 0.236 (X3) + 0.185 (X4) + 0.074 (X5) 
 

 2. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา       
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานสภาพแวดลอมเปน
ระเบียบและปลอดภัย (Y1) รายละเอียดตามตารางท่ี 22 
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ตารางที่ 22  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ 

                    ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                สุพรรณบุรี เขต 2  ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1) 

 
 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS  df MS F Sig.F  

 

R             0.674 

R2                   0.455 

Adjusted. R2   0.449 

Std.  E    0.35013 

Regression 

Residual 

Total 

31.180 

37.391 

68.571 

3 

305 

308 

10.393 

0.123 

84.777 

 

0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย(X4 ) 
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 ) 
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม(X5 ) 

1.199 

0.256 

0.305 

0.125 

0.198 

0.088 

0.075 

0.061 

 

0.267 

0.322 

0.137 

6.052 

2.900 

4.082 

2.046 

0.000 

0.004 

0.000 

0.042 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางท่ี 22  พบวา     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ     คุณภาพชีวิต 

ดานความเปนมนุษย (X4)  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 )  และ คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)   
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)    ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา        ในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2     ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบ 

และปลอดภัย (Y1) เทากับ  0.674 คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2)  เทากับ  0.455  หมายความวา    
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)    คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)    และ  คุณภาพชีวิตดาน 

สิ่งแวดลอม (X5) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ในดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1)   ไดรอยละ  
45.5  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R2) เทากับ 0.449 มีคาความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error) เทากับ 0.35013  ในลักษณะนี้แสดงวา คุณภาพชีวิตดาน 

ความเปนมนุษย (X4)       คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)    และ  คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)   
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ี 
เขต 2    ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1)      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

   Y1 = 1.191 + 0.256  (X4) + 0.305 (X3) + 0.125 (X5) 
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 3. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา          
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดานพันธกิจของสถานศึกษา       
มีความชัดเจน (Y2) รายละเอียดตามตารางท่ี 23 
 

ตารางท่ี 23 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS  df MS F Sig.F  

 

R             0.604 

R2                   0.365 

Adjusted. R2   0.361 

Std.  E    0.37949 

Regression 

Residual 

Total 

25.325 

44.069 

69.394 

2 

306 

308 

12.663 

 0.144 

87.925 0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) 
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 ) 

1.678 

0.328 

0.275 

0.209 

0.082 

0.081 

 

0.340 

0.289 

8.045 

4.012 

3.406 

0.000 

0.000 

0.001 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางท่ี 23 พบวา  ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ   คือ     คุณภาพชีวิตดาน 

ความเปนมนุษย (X4) และคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 )   มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)   

ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา         ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุร ีเขต 2   ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2)   เทากับ 0.604   คาสัมประสิทธิ์ 
ในการทํานาย (R2)   เทากับ     0.365      หมายความวา   คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) และ 

คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 )   สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา    ในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2)   
ไดรอยละ36.5 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted  R2) เทากับ 0.361      มีคาความ  
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย   (Standard  Error)  เทากับ  0.37949    ในลักษณะนี้แสดงวา      
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) และคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 )      สงผลตอประสิทธิผล 

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    ดานพันธกิจ 

ของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2)     อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      ซึ่งสามารถเขียนเปน 

สมการถดถอยไดดังนี้ 
          Y2 = 1.678 + 0.328 (X4) + 0.275 (X3) 
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4. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา          
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ดานการมีภาวะผูนํา           
ทางวิชาการ ( Y3)   รายละเอียดตามตารางท่ี 24 

 

ตารางที่ 24 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ    
                   ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                   สุพรรณบุรี เขต 2  ดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3)  

 
 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

 

R             0.749 

R2                   0.562 

Adjusted. R2   0.557 

Std.  E     0.34735 

Regression 

Residual 

Total 

47.123 

36.800 

83.923 

3 

305 

308 

15.70

8 

0.121 

130.188 0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) 
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)   
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  (X3 ) 

0.565 

0.418 

0.234 

0.191 

0.195 

0.086 

0.059 

0.074 

 

0.394 

0.233 

0.182 

2.892 

4.872 

3.945 

2.567 

0.004 

0.000 

0.000 

0.011 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางท่ี 24 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ คุณภาพชีวิตดานความ   
เปนมนุษย (X4)   คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)  และ คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)    
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)    ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา      ในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    ดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3)   
เทากับ 0.749  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.562 หมายความวา คุณภาพชีวิตดานความ 

เปนมนุษย (X4)   คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)  และ คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)     
สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา       ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุร ีเขต 2  ดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3) ไดรอยละ   56.2  คาประสิทธิภาพในการ 

ทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted   R2)   เทากับ 0.557    มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  
(Standard  Error) เทากับ  0.34735   ในลักษณะนี้แสดงวา    คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)  
คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)     และ     คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)        สงผลตอ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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ดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      ซึ่งสามารถเขียน 

เปนสมการถดถอยไดดังนี้  
       

Y 3 = 0.565 + 0.418 (X4) + 0.234 (X1) +  0.191 (X3) 
 

5. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา         
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ดานบรรยากาศของ        
ความคาดหวังที่สูง (Y4)  รายละเอียดตามตารางท่ี 25 

 

ตารางที่ 25 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ 

                   ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                   สุพรรณบุรี เขต 2  ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4)   

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig.F  

 

R             0.667 

R2                   0.445 

Adjusted. R2   0.437 

Std.  E    0.35295 

Regression 

Residual 

Total 

30.313 

37.871 

68.185 

4 

304 

308 

7.578 

0.125 

60.833 0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)      
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 ) 
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)   
คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2 ) 

1.397 

0.388 

0.316 

0.247 

-0.293 

0.200 

0.109 

0.076 

0.073 

0.117 

 

0.406 

0.334 

0.273 

-0.302 

6.974 

3.543 

4.170 

3.389 

-2.505 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.013 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางท่ี 25 พบวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ คุณภาพชีวิตดานความ 

เปนมนุษย (X4)      คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 )        คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)    
และคุณภาพชีวิตดานสังคม (X2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา       ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2         ดาน 

บรรยากาศของความคาดหวังที่สูง ( Y4)  เทากับ 0.667   คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2)   เทากับ  
0.445   หมายความวา    คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  (X4)    คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)     
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คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)  และ    คุณภาพชีวิตดานสังคม  (X2)     สามารถทํานาย 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง ( Y4) ไดรอยละ 44.5    คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับ 

แลว (Adjusted  R2) เทากับ 0.437  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)   
เทากับ  0.35295 ในลักษณะนี้แสดงวา    คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  (X4)    คุณภาพชีวิต 

ดานเศรษฐกิจ (X3) คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1) และคุณภาพชีวิตดานสังคม (X2)    
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุร ี เขต  2 ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง ( Y4)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้      
    

                  Y4 = 1.397 + 0.388 (X4)  + 0.316 (X3)  + 0.247 (X1) - 0.293 (X2) 
 

 6. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา          
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ดานทุมเทเวลาใน              

การทํางาน (Y5)     รายละเอียดตามตารางท่ี 26 

 

ตารางที่ 26 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ 

                   ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                   สุพรรณบุรี เขต 2  ดานทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5) 

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS  df MS F Sig.F  

 

R             0.584 

R2                   0.341 

Adjusted. R2 0.337 

Std.  E    0.39072 

Regression 

Residual 

Total 

24.226 

46.715 

70.941 

2 

306 

308 

12.113 

0.153 

79.345 0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1 ) 
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3 ) 

1.704 

0.326 

0.274 

0.217 

0.058 

0.061 

 

0.353 

0.284 

7.853 

5.596 

4.502 

0.000 

0.000 

0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 26  พบวา      ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ    คือ     คุณภาพชีวิต 

ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)  และ   คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ     
พหุคูณ (R) ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2   ดานทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5) เทากับ 0.584      คาสัมประสิทธิ์ในการ 

ทํานาย (R2)    เทากับ    0.341     หมายความวา   คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)     และ  
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)   สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา     ในสังกัดสํานักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ดานทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5)  ไดรอยละ 34.1                    

คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted  R2)  เทากับ 0.337        มีคาความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)   เทากับ  0.39072  ในลักษณะนี้แสดงวา   คุณภาพชีวิต 

ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)    และ    คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)    สงผลตอประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ดานทุมเทเวลา 
ในการทํางาน(Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

                 Y5 = 1.704 + 0.326 (X1) + 0.274(X3) 
 

 7. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาใน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดานการตรวจสอบความกาวหนา 
ของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6)  รายละเอียดตามตารางท่ี 27 
 

ตารางที่ 27 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ 

                   ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                   สุพรรณบุรี เขต 2  ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6)  

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS  df MS F Sig.F  

 

R             0.500 

R2                   0.250 

Adjusted. R2   0.245 

Std.  E    0.42827 

Regression 

Residual 

Total 

18.686 

56.126 

74.812 

2 

306 

308 

9.343 

0.183 

50.939 0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3) 
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1 ) 

1.863 

0.315 

0.215 

0.238 

0.067 

0.064 

 

0.318 

0.226 

7.833 

4.723 

3.355 

0.000 

0.000 

0.001 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 27 พบวา      ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ     คุณภาพชีวิตดาน 

เศรษฐกิจ(X3)    และ    คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)      มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ      
พหุคูณ (R) ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6)  เทากับ  
0.500  คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2)  เทากับ 0.250  หมายความวา   คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ 

(X3)  และ  คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)  สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2      ในดานการตรวจสอบความ   
กาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6) ไดรอยละ 25.0  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  
(Adjusted R2)   เทากับ 0.245    มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย    (Standard  Error)    

เทากับ 0.42827 ในลักษณะนี้แสดงวา คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ(X3)  และ   คุณภาพชีวิตดานสภาพ   
ทั่วไปของชีวิต (X1)   สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา   ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6)   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้   
 

Y6 = 1.863 + 0.315  (X3) + 0.215  (X1) 
 

 8. การวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา           
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 2   ดานมีความสัมพันธเชิงบวก    
กับผูปกครอง (Y7)   รายละเอียดตามตารางท่ี 28 
 

ตารางที่ 28 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ     

                   ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
                   สุพรรณบุรี เขต 2  ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7)   
  

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหาร 
แหลงของความแปรปรวน SS  df MS F Sig.F  

 

R            0.514 

R2                   0.264 

Adjusted. R2   0.259 

Std.  E     0.45372 

Regression 

Residual 

Total 

22.619 

62.993 

85.612 

2 

306 

308 

11.309 

0.206 

54.937 0.000 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ B SE.B Beta t Sig.t 

คาคงที่ 
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไป (X1) 
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5) 

1.823 

0.364 

0.204 

0.247 

0.067 

0.067 

 

0.358 

0.200 

7.382 

5.438 

3.043 

0.000 

0.000 

0.003 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 28     พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ    คือ   คุณภาพชีวิตดาน 

สภาพทั่วไปของชีวิต (X1)   และ   คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)    มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ        
พหุคูณ (R)   ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษา         ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2     ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง ( Y7)      เทากับ  0.514             
คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ  0.264   หมายความวา   คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของ 

ชีวิต (X1)  และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5)      สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาใน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    ดานมีความสัมพันธเชิงบวก 

กับผูปกครอง (Y7) ไดรอยละ 26.4    คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ  

0.259      มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)     เทากับ    0.45372   
ในลักษณะนี้ แสดงวา      คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)      และ         คุณภาพชีวิตดาน 

สิ่งแวดลอม (X5 )    สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา       ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2     ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7)   อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y7 = 1.823 + 0.364 (X1) + 0.204 (X5)     
 

                  จากการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 โดยใชการวิเคราะห            
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise  multiple regression analysis) สรุปผลไดดังนี้ 

 
 1. คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยภาพรวม (Ytot) คือ คุณภาพชีวิตดานสภาพ
ทั่วไปของชีวิต (X1)  คุณภาพชีวิตดานสังคม (X2)  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3) คุณภาพชีวิตดาน
ความเปนมนุษย (X4) และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

       Ytot = 1.360 + 0.186 (X1 ) - 0.017 (X2 )  + 0.236 (X3 ) + 0.185 (X4 ) + 0.074 (X5 ) 
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 2. คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1)    
คือ คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)   คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)  และ  คุณภาพชีวิต 

ดานสิ่งแวดลอม (X5)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยได 
ดังนี ้

Y1 = 1.191 + 0.256  (X4) + 0.305 (X3) + 0.125 (X5) 
 

 3. คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2)     
คือ คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)  และคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y2 = 1.678 + 0.328 (X4) + 0.275 (X3) 
 

 4. คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3) คือ คุณภาพ 

ชีวิตดานความเปนมนุษย (X4)   คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1)  และ คุณภาพชีวิตดาน   
เศรษฐกิจ (X3)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
                                   

Y3 = 0.565 + 0.418 (X4) + 0.234 (X1) +  0.191 (X3) 
 

 5. คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4)   

คือคุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  (X4)     คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3)     คุณภาพชีวิตดาน 

สภาพทั่วไปของชีวิต (X1) และคุณภาพชีวิตดานสังคม (X2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01             
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
    

Y4 = 1.397 + 0.388 (X4)  + 0.316 (X3)  + 0.247 (X1) - 0.293 (X2) 
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 6.  คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดานทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5)  คือ
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต (X1)  และ คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

Y5 = 1.704 + 0.326 (X1) + 0.274 (X3) 
 

 7.  คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  
อยางสมํ่าเสมอ (Y6) คือ  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ(X3)  และ     คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของ 

ชีวิต (X1 )อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

                                  Y6 = 1.863 + 0.315 (X3) + 0.215 (X1)  
 

 8.  คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 2 ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง ( Y7)    

คือ คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต (X1 )   และ      คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (X5 )  อยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

         Y7 = 1.823 + 0.364 (X1) + 0.204 (X5)     
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 หมายถึง    ตัวแปรที่เขาสมการทํานาย 

                                                  หมายถึง   สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน    
                

             แผนภูมิที่ 3    สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ 

 สถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คุณภาพชีวิตดาน
สภาพท่ัวไป 

ของชีวิต (X1) 
(Ytot)      =  0.186 

(Y3)       =  0.234 

(Y4)       =   0.247 

(Y5)       =   0.326 

(Y6)       =   0.215 

 (Y7)      =  0.364 

คุณภาพชีวิตดาน
สังคม (X2) 

(Ytot)     = -0.017 

(Y4)      = -0.293  

คุณภาพชีวิตดาน
ดานความเปน
มนุษย(X4) 

(Ytot)      = 0.185 

(Y1)       = 0.256 

(Y2)       =  0.328   
(Y3)       =  0.418   
(Y4)       = 0.388  

คุณภาพชีวิตดาน
เศรษฐกิจ (X3) 

(Ytot)      =  0.236 

(Y1)      =  0.305 

(Y2)     =  0.275 

(Y3)     =  0.191 

(Y4)      =  0.316 

(Y5)      =  0.274 

(Y6)      =  0.315 

คุณภาพชีวิตดาน
ดานส่ิงแวดลอม

(X5) 
(Ytot)    = 0.074 

(Y1)      = 0.125 

(Y7)       =  0.204  

(Y1)        (X4),  (X3),  (X5) 

(Y2)        (X4),  (X3) 

(Y3)         (X4),  (X1),  (X3) 

 (Y4)         (X4),  (X3),  (X1),  (X2) 

(Y5)          (X1),  (X3) 

(Y6)           (X3),  (X1) 

(Y7)           (X1),  (X5) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 

(Ytot)       (X1),  (X2),  (X3), (X4),  (X5) 
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บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive  Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบ  1) คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) คุณภาพชีวิตของ
ผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  โดยใชสถานศึกษา จํานวน 103  โรง   เปนหนวยวิเคราะห (Unit  Of  Analysis )       

มีผูใหขอมูล 3 คน ตอสถานศึกษา คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
จํานวน 1 คน   ครูผูสอน จํานวน 1 คน   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตัวแทน
ผูปกครอง) จํานวน  1 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น จํานวน  309  คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ตามแนวคิดขององคการยูเนสโก (UNESCO)  และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของลูเนนเบิรกและออสเตน (Lunenburg and Ornstien ) 
ผูวิจัยเก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2557  ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557  โดยไดรับขอมูล
กลับคืนมา จํานวน 103  โรง  รวม 309 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 .00  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ ความถี่   รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise  multiple regression analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหาร
ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  มีขอคนพบสรุปไดดังนี้ 
 

 1. คุณภาพชีวิตของผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุร ีเขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   แยกพิจารณารายดาน พบในลักษณะเดียวกัน 
คือ อยูในระดับมากท่ีสุด 4 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังน้ี  
คุณภาพชีวิตดานสังคม  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย   คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม และ  
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  สวนคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต อยูในระดับมาก  
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2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   แยกพิจารณารายดาน พบในลักษณะเดียวกัน       
คือ  อยูในระดับมากทุกดาน   โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย   ไดดังน้ี          
ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน  ดานทุมเทเวลาในการทํางาน  ดานการมีภาวะผูนําทาง
วิชาการ    ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง    ดานบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง                       
ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย  และดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน
อยางสมํ่าเสมอ 

 3. คุณภาพชีวิตของผูบริหาร  ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต   คุณภาพชีวิตดานสังคม   
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 

สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  3.1 คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  

และ คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม   สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานสภาพแวดลอมเปน
ระเบียบและปลอดภัย 

3.2 คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานความเปนมนุษยและคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน   

3.3 คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไป 

ของชีวิต   และคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดานการมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ 

3.4 คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานความเปนมนุษย        คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ   
คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต และ คุณภาพชีวิตดานสังคม   สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  ดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง 

3.5 คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานสภาพทั่วไปของชีวิต และ คุณภาพชีวิตดาน 

เศรษฐกิจ  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานทุมเทเวลาในการทํางาน    
 3.6 คุณภาพชีวิตของผูบริหารคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ และ คุณภาพชีวิตดาน

สภาพทั่วไปของชีวิต สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานการตรวจสอบความกาวหนาของ
นักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

3.7 คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานสภาพทั่วไปของชีวิต และ คุณภาพชีวิตดาน 

สิ่งแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง   
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 จากการสรุปผลการวิจัยในขางตนจะเห็นไดวาคุณภาพชีวิตของผูบริหารทุกดานเขา
สมการถดถอยของประสิทธิผลของสถานศึกษา  เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตของผูบริหารรายดานแลว  เปนความสัมพันธเชิงบวกซึ่งเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน   ยกเวนคุณภาพชีวิตดานสังคมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและดานบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง เปนความสัมพันธเชิงลบ        ซึ่งเปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม  ดังน้ันผูบริหารควรใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตดานสังคม 
เชนเดียวกับคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต   คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดาน
ความเปนมนุษย และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผล  ไดดังนี้ 
 1. ผลการวิจัย พบวา  คุณภาพชีวิตของผูบริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ผูวิจัยตั้งไวในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  ไดตระหนักถึงการเสริมสราง สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการ
สงเสริมดานคุณภาพชีวิต  ดานสวัสดิภาพและการครองชีพตามความเหมาะสม และผูบริหาร
สถานศึกษาใหความสําคัญกับมาตรฐานชีวิตโดยท่ัวไป  เชน การดํารงสภาพชีวิตความเปนอยู การมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี ตลอดจนการดําเนินชีวิตหรือการใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  การรับรู
สถานะของตนเองในการดํารงชีวิตอยูในสังคมและสิ่งแวดลอม ท่ีดี  ไดรับการตอบสนองความ
ตองการในดานตางๆ  อยางเพียงพอและเหมาะสม   การไดมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มศักยภาพ  
สามารถพ่ึงพาตนเองและทําประโยชนใหผูอ่ืนไดอยางภาคภูมิใจ  ซึ่งทําใหผูบริหาร บุคลากรใน
หนวยงานหรือองคกร มีความรูสึกพึงพอใจ  มีความสุขใจเห็นคุณคาของชีวิต  ผูบริหารสถานศึกษา
เปนอาชีพท่ีไดรับการยกยอง นับถือ ใหความเชื่อมั่น ศรัทธาวาเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  และมี
สถานภาพทางสังคมท่ีดี  เปนผูมีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม  ในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเกียรติตนเองและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา   เปดโอกาสใหบุคลากรครู 
ผูปกครอง ชุมชน และสังคม มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา รูจักการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี รวมท้ังในดานอ่ืนๆ อีก    ผูบริหารสามารถวางตนไดอยางเหมาะสมและปรับตัวใหดํารง
ตนอยูในสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี  ทั้งในดานสภาพท่ัวไปของชีวิต        
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ดานสังคม   ดานเศรษฐกิจ   ดานความเปนมนุษย  และดานสิ่งแวดลอม  ดังน้ันการที่ผูบริหารมีชีวิต
และดํารงตนไดอยางมีความสุข   อยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี  มีความม่ันคงดานความกาวหนา
ในอาชีพ  ดานเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินมีสภาพคลองและมีความม่ันคงในเร่ือง ความปลอดภัย
ของทรัพยสินและสินทรัพยตางๆ   สามารถพ่ึงตนเองไดโดยไมเปนภาระผู อ่ืน   สามารถทํา
ประโยชนใหกับสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไดเปนอยางดี  ยอมแสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของ
ผูบริหารนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวัลย   วรรณโชติผาเวช   ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนมีระดับคุณภาพชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดาน
จิตใจมีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาไดแก ดานสังคม ดานทัศนะตอตนเอง ดานการศึกษา ดานการ
พัฒนาความสามารถในการบริหาร ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ดานสิ่งแวดลอม   ดาน
ครอบครัวเขมแข็ง และดานสุขภาพและความปลอดภัย  สอดคลองกับงานวิจัยของ  วิทยา  เพชรไกร  
ซึ่งไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร   ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ นุกูล  เทศกุล ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ศึกษาจากวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ    โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    สอดคลองกับงานวิจัยของ      
อรวรรณ   อุนวิเศษ ไดศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3   ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครู อยูในระดับมาก 
 แยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา  คุณภาพชีวิตดานสังคม  อยูในระดับมากท่ีสุด         
เปนลําดับแรก  รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  สวนคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิตอยูในระดับมาก และเปน
ลําดับสุดทาย  การที่คุณภาพชีวิตดานสังคม อยูในระดับมากท่ีสุดและอยูในลําดับแรก  สวนคุณภาพ
ชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิตอยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 เปนผูบริหารที่มี
คุณภาพ  มีคุณลักษณะเปนผูนํา  สามารถจูงใจใหสมาชิกในสถานศึกษาหรืองหนวยงานเกิดความ
รวมมือรวมใจในการทํางาน  ผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม  สรางความ
สามัคคีปรองดอง การชวยเหลือซึ่งกันและกันใหกับบุคลากรในหนวยงาน  และเปดโอกาสให
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บุคลากรเจริญกาวหนาในสังคม  ประกอบกับ  ผูบริหารสถานศึกษามีครอบครัวท่ีอบอุนและ มี
ความสุข  มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคม  สรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน   มีสวนรวม
ในกิจกรรมของสังคมและชุมชน  ซึ่งเปนคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของมนุษยทั่วไป มีอิสระในการเลือก
และตัดสินใจ  มีความรูดานกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง   มีสิทธิ์และ
โอกาสอยางเสมอภาคและมีความเทาเทียมกัน   ไมมีการแบงแยก  มีสิทธิ์ที่จะไดรับการบริการทาง
สังคมตามสิทธิ์ที่สมควรจะไดรับอยางยุติธรรม  สามารถเขาถึงการบริการของสังคม มีสิทธิ์ที่จะเขา
รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีตางๆไดอยางภาคภูมิใจ   ดังน้ันการท่ีผูบริหารสถานศึกษา       
มีคุณภาพชีวิตดานสังคมท่ีดี จนเปนที่ยอมรับของชุมชน  สังคมและหนวยงานอ่ืนๆ  นั่นแสดงถึง
ความมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เปนที่ศรัทธา ยกยอง ชื่นชมของบุคคลอ่ืน  ยอมสงผลใหผูบริหาร
สถานศึกษาบรรลุถึงเปาหมายของชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวัลย  วรรณโชติผาเวช  ศึกษา
เร่ือง คุณภาพชีวิตผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีระดับคุณภาพชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน 
พบวา ดานจิตใจมีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาไดแก  ดานสังคม  เมื่อจําแนกรายดานพบวาการจัด
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษามีระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด  ในดานสังคมและดานการศึกษา 
โรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมตอนตนพบวา มีระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด  คือ 
ดานจิตใจและดานสังคม    สําหรับคุณภาพชีวิตของผูบริหารดานสังคมในรายขอคําถาม พบใน
ลักษณะเดียวกันคือ อยูในระดับมากท่ีสุด  ยกเวน ผูบริหารมีโอกาสสนับสนุนและชวยเหลือผูอ่ืนใน
สังคม อยูในระดับมาก มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในลําดับสุดทาย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูนําองคกร  เปนหัวใจหลักของสถานศึกษา เปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของสถานศึกษา     มีบทบาทหนาท่ี ภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากมาย    ซึ่งบางคร้ัง ผูบริหาร
สถานศึกษาอาจมีสวนรวมกับผูปกครอง  วัด ชุมชน สังคมและหนวยงานตางๆ ลดนอยลงไปบาง  
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับดานสังคมเพ่ิมมากข้ึน เพราะสังคมยอมมีสวนท่ีจะ
ชวยเหลือพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาดําเนินงานไปในทิศทางท่ีดี    ผูบริหารจึงควร
เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธสูง  มีความเปนกันเอง ใหเกียรติแกผูปกครอง ชุมชนและสังคม หรือ
ผูรับบริการที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกคน  มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคมใหมากข้ึนและ
ผูบริหารตองเปนที่รูจักของสังคมอยาง กวางขวาง  เขาถึง  เขาใจ ชุมชน และหนวยงานตางๆ ไดเปน
อยางดี  โดยเฉพาะตองสานสัมพันธไมตรีที่ดีกับผูปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานอยางตอเนื่อง เพราะสถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมท่ีตองดําเนินการโดยตองขอความ
รวมมือจากบุคคลหรือหนวยงาน ดังกลาว   เพ่ือใหโครงการ กิจกรรมสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมายท่ี
กําหนดไว  เชน  การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ   การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา           
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ขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย    การปฐมนิเทศผูปกครองทุกภาคเรียน เปนตน   และควร
ปฏิบัติใหสมํ่าเสมอและติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง สรางความพึงพอใจใหกับผูที่มา
ติดตอราชการกับสถานศึกษาอยางเปนกัลยาณมิตร กิจกรรมหรืองานบางอยางผูบริหารควร เปน       
ผูปฏิบัติดวยตนเองแทนท่ีจะใชอํานาจในการส่ังการใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติหนาท่ีแทนตนเอง 
เพราะงานบางเร่ืองผูเกี่ยวของตองการใหผูบริหารเปนผูดําเนินการเอง  เชน การประชุม  ผูบริหาร
ควรมีการพบปะพูดคุย    มีการสื่อสารสัมพันธระหวางบาน  วัดและสถานศึกษา ใหมีความใกลชิด
รักสามัคคีและกลมเกลียวกัน  ดังคําวา “บวร”   ซึ่งเม่ือมีความสัมพันธอันดีตอกัน ยอมสงผลให       
ตัวผูบริหาร บุคลากรของสถานศึกษา ไดรับการช่ืนชม   ยกยองและสรางช่ือเสียงใหกับสถานศึกษา
ไดเปนอยางดี  นอกจากน้ีผูบริหารควรเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติตาม  โดย
การที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรวมกิจกรรมดานสังคมดวยตนเองหรือมอบหมายหนาท่ี มอบ
อํานาจ ใหบุคลากรในสถานศึกษาหรือผูใตบังคับบัญชา ไดไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม  
เปนการรวมมือรวมใจ ยอมแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการของสถานศึกษาภายใตการนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ    มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ถาผูบริหารขอความรวมมือให
ผูใตบังคับบัญชารวมกิจกรรมกับทางสังคมอยางสมํ่าเสมอ ผูใตบังคับบัญชายอมมีความยินดีในการ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ เต็มความสามารถและเกิดความรูสึกพึงพอใจ สุขใจที่ไดปฏิบัติหนาท่ีและมี
สวนรวมในกิจกรรมของสังคมน้ันโดยมีผูบริหารเปนผูนํา   แตในทางตรงกันขามถาผูบริหารเปน
บุคคลท่ีเก็บตัว   ไมเขาสังคม  อยูบริหารจัดการในสถานศึกษาเพียงอยางเดียว ขาดการติดตอสื่อสาร
กับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ยอมสงผลถึงสถานศึกษาในทางตรงกันขาม เชนกัน หากผูบริหาร
เขากับชุมชนไมได ไมมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับผูปกครอง มีทาทีแบบวางตัว ไมเปนกันเอง บรรยากาศ
ของสถานศึกษาก็เปนไปในทางท่ีไมดี  ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตองทําใหผูปกครอง ชุมชนและ
สังคม เกิดความศรัทธา  เชื่อมั่นและไววางใจ     สอดคลองกับงานวิจัยของ  อัขราธร   วังมณีโชติ  
ศึกษาวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ที่พึงประสงคของชุมชน ผลการวิจัยพบวา       
คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคของชุมชนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดาน
มุงมิตรสัมพันธมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานมุงกิจสัมพันธ   ประสิทธิผลคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีพึงประสงคของชุมชนพบวามีประสิทธิผลสูง  และแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ที่พึงประสงคของชุมชน พบวา ชุมชนตองการเห็นผูบริหารมอบหมายงานตาม
ความรูความสามารถของผูรวมงาน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามาก
ขึ้น และตองการเห็นผูบริหารบริหารงานแบบกัลยาณมิตรโดยใหความเปนกันเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูรวมงานเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานและสรางบรรยากาศการทํางานใหดี
ยิ่งข้ึน 
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 สวนคุณภาพชีวิตของผูบริหาร ดานสภาพทั่วไปของชีวิต  อยูในระดับมาก    และเปน 

ลําดับสุดทาย  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต เกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตท่ีคอนขางสมบูรณตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
จากผลวิเคราะหขอมูล พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการดํารงชีวิตตนในเร่ือง สถานที่อยูอาศัยมี
คุณภาพและปลอดภัย  มีน้ําด่ืม น้ําใชที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค  
อาศัยอยูในสถานท่ีที่มีอากาศสะอาดและบริสุทธิ์    มีสุขอนามัยที่ดีในการดํารงชีวิต  ผูบริหารมีที่อยู
อาศัยท่ีมีการสุขาภิบาลที่ดี   แตในสวนของ  ผูบริหารมีอาหารท่ีมีประโยชนและมีคุณคาทาง
โภชนาการ  ผูบริหารมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ   และผูบริหารไมมีโรค
ประจําตัว อยูในสามลําดับสุดทาย  จะเห็นไดวา  จากการที่ผูวิจัยไดผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  
ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  
สวนมากมีอายุ 51 ปขึ้นไป   คิดเปนรอยละ 45.31 มีอายุราชการตั้งแต 26 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
31.39   ดวยวัยและอายุที่คอนขางสูง  จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษา อาจประสบปญหาเกี่ยวกับดาน
สุขภาพรางกายที่ไมแข็งแรง มีการเจ็บปวยและมีโรคประจําตัว  สอดคลองกับงานวิจัยของ อาลี  
และคณะ (Ali Nasermoaddeli และคณะ) ไดศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตของขาราชการในประเทศญ่ีปุน
โดยติดตามและศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพจิตและสังคม  สรุปผลการศึกษาพบวา ขาราชการที่มี
อายุ 40 ปขึ้นไป ภาวการณมีสุขภาพกายท่ีดีจะลดลง ทั้งในผูหญิงและผูชาย   ซึ่งเปนผลใหเกิด
ภาวการณเปนโรคเร้ือรังตางๆ  ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการดูแลตนเองดานสุขภาพ
อนามัยของรางกายยังไมเต็มที่   มีการพักผอนที่ไมเพียงพอและไมตรงเวลา   การรับประทานอาหาร
ในแตละวันบางครั้งเปนการรับประทานอาหารดวยความเรงรีบ   เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทหนาท่ีในการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งเปนภารกิจหลักสําคัญของสถานศึกษา จึงทําให
ผูบริหารมีหนาท่ีที่ตองรับผิดชอบมาก ทํางานหนัก จนทําใหบางคร้ังผูบริหารสถานศึกษา ละเลย
ขาดการใสใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จึงไดมีการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป ใหกับผูบริหาร  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนประจําทุกป ซึ่งเปนการสงเสริมให ผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   หันมาใสใจดูแลสุขภาพรางกายของตนเองตามสิทธิ์ที่ไดรับบริการ ซึ่งบุคคลใดมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณดี  นับเปนบุคคลท่ีมีความสุข เพราะการไมมีโรคเปนลาภอัน
ประเสริฐ   มีความอยูดีมีสุข มีสุขภาพอนามัยท่ีดีทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีครอบครัวที่อบอุน
มั่นคง อยูในสภาพแวดลอมท่ีดี ซึ่งผูบริหารสถานศึกษามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ยอม
นําพาใหสมาชิก บุคลากรในสถานศึกษามีความสุขไดอยางแทจริง   เม่ือผูบริหารสถานศึกษามี
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คุณภาพชีวิตท่ีดียอมสงผลใหการปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มศักยภาพ  เต็ม
ความสามารถ  และมีคุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมชาติ ทองสมุทร ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร มีคุณภาพชีวิตการทํางาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวัลย  วรรณโชติผาเวช  
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีระดับคุณภาพชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปน
รายดาน พบวา ดานจิตใจมีคุณภาพชีวิตสูงสุด ดานครอบครัวเขมแข็ง และดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยอยูในลําดับรองลงมา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร ไดวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของคนไทย ผลการศึกษาพบวา  คุณภาพชีวิตของคนไทย มี
คุณภาพชีวิตดานการทํางานพึงพอใจกับชีวิตการทํางานในระดับมาก คุณภาพชีวิตดานครอบครัว    
มีความพึงพอใจมากที่สุด  ไมมีปญหาดานสุขภาพและความเครียด มีสุขภาพคอนขางดี  มีอาการ
เจ็บปวยเล็กนอย  

 2. ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ี
ผูวิจัยตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาหนวยเหนือของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด  ไดมีการกําหนดหนาท่ีหลักในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   มีอํานาจหนาท่ีจัดทํา
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย    
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น 
ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีพันธกิจและเปาประสงคหลัก เพื่อจัดบริการทางการศึกษาแก
ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ  พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ  

สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการศึกษา    ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จึงรับนโยบายและไดวางเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา
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ที่กําหนดไวอยางเปนระบบ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําองคกรเปนผลสะทอนของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ เปนผูสรางความสําเร็จของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มี
หนาที่ตอสถานศึกษาในการบูรณะซอมแซมใหสถานศึกษาเปนท่ีนาอยู นาอาศัยตลอดกาล  มีหนาท่ี
ตอผูสอน คือ ตองดูแลเอาใจใสในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีหนาท่ีตอผูเรียนซึ่งถือวาเปน
บุคลากรหลักของสถานศึกษา หมายถึง ดูแลใหไดรับการบริการอยางดีที่สุด มีหนาท่ีตอผูปกครอง
นักเรียน ดวยการสรางความสัมพันธอันดีกับผูปกครองนักเรียน เพื่อใหบุคคลดังกลาวเช่ือมั่นและ
ไววางใจ  และมีหนาท่ีตอชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เพราะ
ชุมชนยอมเปนกระจกเงาใหแกสถานศึกษาเปนอยางดี  ซึ่งดูไดจากการจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาเปนระเบียบและปลอดภัย จัดบรรยากาศโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู มีความรมร่ืน 
สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย จัดสภาพทางสังคม อันไดแก สัมพันธภาพท่ีดีระหวาง
บุคลากรในสถานศึกษา มีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย ยิ้มแยมแจมใสและเปนมิตร เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนมีผลตอการเรียนการสอนและการเรียนรู มีการกําหนดพันธกิจของ
โรงเรียนใหมีความชัดเจน เพราะโรงเรียนทุกแหงยอมมีภาพความสําเร็จของตนเอง การบริหารงาน 
ในองคการตางมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามท่ีองคการปรารถนา การบริหารงาน
ใหเกิดผลสําเร็จ จึงตองประกอบดวยการกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานของความสําเร็จที่ชัดเจน 
มีการวางแผนการดําเนินงาน การลงมือปฏิบัติงาน และการติดตามกํากับผลการปฏิบัติงานเพ่ือให
เกิดผลสําเร็จตามท่ีตองการ  ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ  มีความสามารถ ทักษะ ความรู ในการ
ดําเนินงาน คือ การท่ีผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะของงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผล เปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอน มีความรูความเขาใจและนําไปใชใหเกิด
ประสิทธิภาพ  มีบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง  คือ การท่ีผูบริหาร ครูผูสอน มีความสามารถที่
จะนํานักเรียนไปสูการเรียนเพื่อรอบรูในทักษะตางๆ  ที่จําเปน ผูสอนตองแสดงออกถึงความรอบรู
ในทักษะเบ้ืองตนใหนักเรียนไดเห็น เปนความคาดหวังของผูสอนท่ีถายทอดความรูแกนักเรียนให
บรรลุผลในการเรียนการสอน การทุมเทเวลาในการทํางานเปนการใหเวลา เสียสละ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของโรงเรียน และใหกับนักเรียนในเร่ืองการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ฝกพัฒนาทักษะในดานตางๆ     มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  เปนการ
ใชเวลาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์นักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อการชวยเหลือ แนะนํานักเรียน เพื่อนํา
ผลมาปรับปรุงตอไป   มีการตรวจสอบความกาวหนาอยูเปนประจําจะชวยใหไดขอมูลยอนกลับ 
เพื่อใชปรับปรุงแกไข และประเมินความกาวหนาท่ีสะทอนจุดเดนและจุดบกพรองในการ
ดําเนินงานผลการประเมินสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
คุณภาพดียิ่งข้ึน และมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครองเปนการสงเสริมใหผูปกครองสนับสนุน



178 
 

ในภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียนเปนสําคัญและชวยเหลือสวนที่ทําใหเกิดความสําเร็จ  ซึ่งจะ
ชวยใหผลสัมฤทธิ์นักเรียนดีขึ้น ผูปกครองสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและชวยให
บรรลุเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
มานะชัย  วงษธนสุภรณ  ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียน
ตามทัศนะของผูบริหารท้ังท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีอยูในระดับมาก และ
ผูบริหารท้ังที่มีประสบการณนอยและประสบการณมาก  มีทัศนะตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ   ขวัญใจ  สอนศิริ  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัด สังฆมณฑลจันทบุรี พบวา  ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ประสิทธิผล
โรงเรียนตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชธิญา  ปทมทัตตานนท   ศึกษาเร่ือง  การจัดการความ
เสี่ยงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  
ผลการวิจัย  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี  มีความสําคัญอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ วายุวรรธนะ  ไดศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชษารัตน  ธรรมะรัตนจินดา  ไดศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธ
ระหวางองคกรแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  พรสุณี  หงสลอย ไดศึกษาการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม   พบวา  ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สิทธิพงษ   เกรอด ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พบวา 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 
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3 ดาน ไดแก ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ
นักเรียน และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ลัดดาวัลย  บุญเลิศ  ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ผลการวิจัย  พบวา   การวางแผนกลยุทธกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สเตฟาโน (Stefano) ทําการวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาทการนําของ
ครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน    Santa Fe Province  ประเทศอาเจนตินา พบวา 
พฤติกรรมในการใหความชวยเหลือของครูใหญที่พบบอยที่สุดในความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
คือ การจัดแบงสถานท่ีอยางเปนสัดสวน ซึ่งเปนการแสดงออกถึงภาวะผูนําทางการบริหาร การแบง
อยางเปนสัดสวนน้ี ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของการมีระเบียบวินัย การใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
รูปแบบภาวะผูนําของครูใหญ และการเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย  

 แยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา   ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน   
โดยในลําดับแรก คือ  พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน รองลงมาคือ ทุมเทเวลาในการทํางาน  
การมีภาวะผูนําทางวิชาการ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง  บรรยากาศของความคาดหวัง    
ที่สูง สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย และลําดับสุดทาย คือ การตรวจสอบความกาวหนา
ของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ สําหรับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานพันธกิจของสถานศึกษามี
ความชัดเจน อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดในสถานศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดภารกิจของสถานศึกษา 
พรอมแกไขปญหาใหตรงกับสภาพของสถานศึกษา มีความรูสึกผูกพัน และรูถึงวัตถุประสงคของ
องคการ  มีการจัดลําดับงาน กระบวนการวัดและประเมินผล และ มีความรับผิดชอบรวมกันในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ ที่สามารถตรวจสอบได  อีกทั้งยังมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนมีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการ
วิเคราะห SWOT เพื่อสามารถนําไปสูการพัฒนาตามความมุงหมายในระดับตางๆ ของสถานศึกษา 
ไดแก การสรางวิสัยทัศน (vision) อันเปนสภาพของโรงเรียนที่จะเปนในอนาคต การกําหนด     
พันธกิจ (mission) ซึ่งเปนหนาที่หรืองานพ้ืนฐานของโรงเรียน จุดมุงหมาย (goals) อันเปนจุดหมาย
ปลายทางในการดําเนินงานของโรงเรียน วัตถุประสงค (objectives) เปนจุดมุงหมายท่ีจําแนก
รายละเอียดตามแผน ปฏิบัติงานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและการกําหนดเปาหมาย (targets) ซึ่งเปน
รูปธรรมของความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุไปสูจุดมุงหมาย (purposes) 
เพื่อการดําเนินงานและกิจกรรมที่เหมาะสมพรอมท้ัง มีการดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลงาน เพื่อ
ปรับปรุงแกไข และประเมินสรุปผลการดําเนินงาน   สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
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อยางเปนระบบ กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาควรประกอบดวย การศึกษา
วิสัยทัศน จุดมุงหมายของโรงเรียน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายของการดําเนินงาน วิเคราะห
โครงสรางความสัมพันธปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลการดําเนินงาน ติดตาม กํากับการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน มีการวัดผลการดําเนินงาน ตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงาน และใชผลการประเมินสําหรับพัฒนาความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับที่สูงตอไป 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กริน (Green) ไดศึกษาวิจัย การรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียน
เกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส ผลการวิจัย
พบวา คุณลักษณะของธรรมนูญโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ครู ผูปกครอง เห็นวาโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มีภาวะผูนําของครูและการกําหนดพันธกิจที่ชัดเจน มีการสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูสูง ผูปกครอง และนักเรียน เห็นดวยกับการใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม
ในโรงเรียน และใหครูไดรวมตัดสินใจดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดา บุญเลื่อน ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารการมีสวนรวมของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริหารการมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก เมื่อจําแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)  และ พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดาน
การจูงใจ การตัดสินใจ และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมเปนตัวพยากรณ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยมีคาอํานาจพยากรณเทากับ 55.70 เปอรเซนต   
 สวนในเร่ืองประสิทธิผลของสถานศึกษาดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน
อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งอยูในลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน
อยางสมํ่าเสมอ ยังมีปญหาในเร่ืองการติดตามผลความกาวหนาของนักเรียน  เพราะจํานวนครูผูสอน
อาจไมเพียงพอตอการดูแลนักเรียนใหทั่วถึงในเร่ืองการชวยเหลือ การแนะนํานักเรียนเปนรายบุคคล  
การหม่ันฝกฝนใหนักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ตองมีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ เปนประจํา  
ในเร่ืองของการพัฒนาเรียนการสอน พฤติกรรมนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค การอานคิด
วิเคราะหสื่อความ การติดตามตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนไมเปนไปอยางตอเนื่อง การจัด 
ทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน หรือระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนยังไมเปนระบบและทันตอเหตุการณในปจจุบัน ดังน้ันเพ่ือการประเมินความกาวหนาของ
ผูเรียน ผูบริหารและครูผูสอนควรกําหนดตัวชี้วัดและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความสามารถตามท่ีไดกําหนดใน
จุดประสงคการเรียนรู ผูสอนสามารถกลับไปพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาจุดประสงคและ
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กิจกรรมการเรียนรูเพื่อดําเนินการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตอไปจึงตองมีการแกไข ปรับปรุงใน
สวนนี้ใหดียิ่งข้ึน ซึ่งผูบริหารตองมีการกระตุนใหครูผูสอนไดมีการตรวจสอบความกาวหนาของ
นักเรียนอยูเสมอ จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริหารไดขอมูลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
และลักษณะตรงตามเปาหมายของหลักสูตร การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ครูผูสอน
สามารถใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม       
การทําแบบทดสอบ เปนตน  สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาภรณ  ขําปาน ศึกษาเร่ืองภาวะผูนําของ
ผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นนทบุรีเขต 1 ผลการวิจัย พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมและรายขอสวนใหญ      
อยูในระดับมาก ยกเวนในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระบบการนิเทศการเรียน      
การสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูในระดับพอใช  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยุทธ สมวงษา   ศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบวา  พฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท้ังท่ีไดรับรอง 
และไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับ
มาก ดังนี้ การจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ 
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การควบคุมการใชเวลาในการสอน การจัดใหมี
สิ่งจูงใจใหกับครู การประสานงานดานการใชหลักสูตร การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยาง
ใกลชิด การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การจัดการดานการ
เรียนการสอน การนิเทศและประเมินผลดานการสอน การกําหนดภารกิจของโรงเรียน การกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน และการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ
วิไล  ออกกิจวัตร ศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย
พบวา  พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารโดยรวมสงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
พบวา ดานการพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการ การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู สงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กริน 
(Green) ไดศึกษาวิจัยการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล ตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวา คุณลักษณะของธรรมนูญโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลที่ครูผูปกครองและนักเรียนเห็นดวยรวมกันไดแกการจัดบรรยากาศเชิงบวก และการ
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ตรวจสอบความสําเร็จอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูสูง ผูปกครอง นักเรียน เห็น
ดวยกับการใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  
 3. คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต   คุณภาพชีวิตดานสังคม   คุณภาพชีวิตดาน
เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม  สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต คุณภาพชีวิตดานสังคม คุณภาพชีวิตดาน
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ใชหลักการบริหารงานโดยอาศัยองคประกอบหลายประการในการ
บริหารการศึกษา เพื่อใหการบริหารงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งในดานสภาพความเปนอยูในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
และเพียงพอมีความเหมาะสมตามอัตภาพของตนเอง  มีความพรอมและสมบูรณในดานท่ัวๆไปของ
ชีวิต ทั้งการดูแลเร่ืองภาวะโภชนาการท่ีดีขึ้น การออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บ มีการตรวจสุขภาพรางกายประจําปอยางตอเนื่อง ทําใหมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณดี  ผูบริหารใหความสําคัญกับชีวิตครอบครัวมากข้ึน รูจักการบริหาร
คุณภาพชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตของครอบครัวใหมีความสมดุลกัน สามารถจัดสรรการใช
เวลาท่ีมีในการสรางความสัมพันธที่ดีใหกับครอบครัวไดอยางมีความสุข สําหรับคุณภาพชีวิตดาน
สังคมของผูบริหารเปนท่ีทราบกันวาผูบริหารคือผูที่ไดรับการยกยอง เชิดชู ใหเกียรติ วาเปนผู ที่มี
ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีภาวะผูนําสูง มีคุณลักษณะของผูบริหารที่เปน
แบบอยางท่ีดีตอบุคลากรในสถานศึกษา ดังน้ัน ผูบริหารตองพึงระลึกเสมอวา การปฏิบัติหนาท่ีใน
การบริหารสถานศึกษาใหดีนั้น ผูบริหารตองรูจักสังคม ชุมชน ใหทั่วถึง สรางความสัมพันธผูกมิตร
ไมตรีกับผูอ่ืนใหเปนท่ียอมรับ ชื่นชม และกลาวขวัญถึงในทางที่ดี มีการพัฒนาความกาวหนาของ
สถานศึกษาและความกาวหนาในหนาท่ีการงานของตนเองอยูเสมอ และพึงตระหนักวาตนเองเปน   
ผูที่มีคุณคาตอสังคมมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เชื่อมั่นและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยจรรยาบรรณ
วิชาชีพไดอยางถูกตองและเหมาะสม  สวนคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ในการปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับดานนโยบาย วางแผน
และงบประมาณ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ยึดความถูกตองมีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได เพื่อความถูกตองตามระเบียบวินัยของทางราชการ และไดรับความ
ไววางใจในการทํางานจากผูรวมงานในระดับท่ีต่ํากวา ระดับเดียวกันและผูบังคับบัญชาในระดับสูง 
มีโอกาสในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหตนเองและสถานศึกษามากยิ่งข้ึน    



183 
 

มีผลงานเปนท่ีประจักษตอผูอ่ืน และสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนได
ปฏิบัติตาม ตลอดจนสรางช่ือเสียงใหกับหนวยงาน องคกร ชุมชนและสังคมท่ีอยูไดอยางภาคภูมิใจ
และเปนไปในทางท่ีดี ดังน้ัน เม่ือผูบริหารเปนผูที่มีรายไดที่เ พียงพอตอการดํารงชีวิต มีหลักการ
บริหารดานงบประมาณท่ีถูกตอง  และมีคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจที่ดี ปญหาหรืออุปสรรคในการ
ดํารงชีวิตและการบริหารการศึกษาของสถานศึกษายอมเกิดข้ึนไดนอยมาก เพราะผูบริหารสามารถ
แกปญหาไดอยางทันทวงที ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดอย างราบร่ืน ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
สถานศึกษาทั้งผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และ สังคม ยอมใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานความเปนมนุษย         
ก็ยอมเกิดข้ึนในชีวิต ทั้งดานความสุขในการดํารงชีวิต การไดรับความรัก การยอมรับจากสังคม    
การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดดี ภาคภูมิใจในตนเองและไดรับความสําเร็จในสิ่งท่ีมุงหวังของชีวิต 
และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม ตางๆ ที่ผูบริหารไดมีสวนเกี่ยวของท้ังโดยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ทางสังคมท่ีอยูรอบตัว ยอมสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูบริหารพบแตสิ่งท่ีดีและทําใหมีความสุขท้ัง
ทางรางกายและจิตใจและยังสงผลใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ มีประสิทธิผลสูงสุด 
สอดคลองกับงานวิจัยของ  มานะชัย  วงษธนสุภรณ   ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
การทํางานของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ระยอง ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     สอดคลองกับงานวิจัยของ               
นิคม  กันตะคะนันท  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ครูกับประสิทธิผลโรงเรียนประถม ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน และระดับประสิทธิผลโรงเรียน  ของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามการรับรูของขาราชการครู โดยรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม และประสิทธิผลโดยรวม 
ของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธทางบวก    และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อรวรรณ อุนวิเศษ ไดศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต  3   ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการครูและประสิทธิผลของโรงเรียน    ตามความคิดเห็นของขาราชการครูที่มี
สถานภาพและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันโดยรวมและรายดาน พบวาไมแตกตางกัน แต  
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก   และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทวีศักด์ิ  ขันติยะ  ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวาง คุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการครู กับประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 1 
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ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
 3.1 คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  และ  คุณภาพชีวิต
ดานสิ่งแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ในการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูนําสถานศึกษา อุทิศตนมุงมั่นในการทํางานในหนาท่ี ใหเกิดความสําเร็จตามความมุงหวังของ
ชีวิต ทํางานดวยความเต็มใจ เต็มความรู ความสามารถ อีกทั้งผูบริหารที่มีคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ
ที่ดี ยอมสามารถ พึ่งพาตนเองได และใหความชวยเหลือผูอ่ืนได พรอมที่จะเสียสละ ประโยชนสวน
ตนเพ่ือประโยชนสวนรวม และยังสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาใหดีขึ้น เชน ผูบริหารมีรายไดที่
เพียงพอในการดํารงชีพ มีสภาพคลองทางการเงิน รูจักการบริหารงบประมาณสถานศึกษาไดอยาง
รอบคอบ ถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได    ดังน้ัน   เมื่อผูบริหารมีความพรอมทั้งดาน
ตนเอง ดานหนาที่การงาน ผูบริหารสามารถสรางสรรค   พัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดีทั้งในดานสภาพแวดลอมทางสังคม
และทางดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ    อีกทั้งผูบริหาร  ตองบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตน ผูบริหารสถานศึกษามี
ความตระหนักและใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะดานสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษาใหมีความเปนระเบียบและปลอดภัย   ดวยการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
ดานอาคารสถานท่ี และ ภูมิทัศน ใหมีความสวยงาม รมร่ืนและปลอดภัย เพราะการท่ีมนุษยเรามี
คุณภาพชีวิตท่ีดีได  ควรใหความสําคัญในการดูแลสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวเราใหอยูในสภาพท่ีดี
ตลอดเวลา คุณภาพชีวิตของมนุษยจะคงอยูไดยาวนาน เราจําเปนตองดูแลสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และสังคมใหอยูในสภาพท่ีดี คุณภาพชีวิตเก่ียวของกับสภาพแวดลอมตางๆ ประกอบดวยชีวิต จิตใจ 
สังคมดี สภาพแวดลอมและบุคคลตองดีดวย ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชนและ หนวยงานที่เกี่ยวของ     มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา   มีการควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยง
ในสถานศึกษา  มีการปองกัน ปรับปรุง ซอมแซม ดูแล ทรัพยากรของสถานศึกษาใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดอยางเต็มที่  ผูบริหาร  ครู นักเรียนรวมมือในการฝกความมีวินัยและความรับผิดชอบ
ในช้ันเรียน เชน เร่ืองของการรักษาความสะอาด   การดูแลทรัพยสินของทางราชการเปนตน เพื่อที่
สงผลใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน  ครู และผูบริหารสถานศึกษา  มีความรูสึกพึงพอใจใน
สถานศึกษา   ความปลอดภัยและการจัดระเบียบสภาพแวดลอม   เปนการรักษาสภาพความระเบียบ 
ของสภาพแวดลอมโรงเรียน รวมท้ังการมีวินัยในชั้นเรียน  ผูบริหาร ครูผูสอนในสถานศึกษาตอง
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สรางบรรยากาศของหองเรียนและสถานศึกษาใหเสมือนวาเด็กนักเรียนไดอยูบาน สภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานท่ี  จะตองมีการซอมแซมปรับปรุง ใหมีสภาพที่ดีใชงานได    สําหรับบริเวณตางๆ
ของสถานศึกษาก็ตองจัดใหดูสวยงาม มีความรมร่ืน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ปลัญ ปฏิพิมพาคม 
ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศุภาพร  ผิวงาม    ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาการจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก 3 ดาน คือ การกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม การวางแผนดําเนินงานสิ่ งแวดลอม   และ     
การดําเนินและการปฏิบัติการและอยูในระดับปานกลาง 2 ดานคือ การตรวจสอบและการปฏิบัติงาน
แกไข และการทบทวนการจัดการดานสิ่งแวดลอม   สอดคลองกับงานวิจัยของ  นวรัตน รอยดาพันธ  
ศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ประถมศึกษาในกลุมอําเภอบานหมอบูรพา สพป.สบ.1 ผลการศึกษาพบวา   ความคิดเห็นของ
ผูปกครองตอการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมอําเภอบานหมอบูรพา สพป.
สบ.1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อจัดความสําคัญในแตละดานไดดังน้ี ดานการจัด
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ดานการประสานงานและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและดานการเสริมสรางความ
ตระหนักในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ตามลําดับและ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  กริน 
(Green) ไดศึกษาวิจัยการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวา การจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเรียบรอย 
การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังท่ีสูง และการตรวจสอบความสําเร็จอยาง
ตอเนื่อง ครูและผูปกครองเห็นวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มีภาวะผูนําของครู
และการกําหนดพันธกิจท่ีชัดเจน มีการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูสูง ใหผูปกครองมีสวนรวมใน
โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ  นุกูล  เทศกุล ซึ่งมีความสัมพันธกันในทางบวกท่ีคลอยตามกัน
ในระดับสูง ไดศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา (1) คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ศึกษาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ  
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3.2 คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  และคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ      สงผลตอ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา  
สถานศึกษายอมตองการผูนําสถานศึกษาที่มีความพรอมท้ังดานความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ 
ในการบริหารจัดการศึกษาใหสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   แลวยัง
ตองการผูบริหารที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   ทั้งดานความเปนมนุษย  อาทิ  เปนผูมีคุณธรรมศีลธรรม  
ซื่อสัตยสุจริต มีความพอใจและมีความสุขใจในการดําเนินชีวิต  เปดโอกาสใหตนเองและบุคคลอ่ืน
ไดทํางานตามแผนงานที่สถานศึกษากําหนดไว   มีความไววางใจในการทํางาน    การเปน
ผูบังคับบัญชาที่ดี ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ภาคภูมิใจในองคกรของตน  การบริหาร
สถานศึกษามีแนวทางการดําเนินการโดยการบริหารงานแบบมีสวนรวม   การทํางานเกิดจากการ
ประสานงานกันระหวางผูเกี่ยวของในลักษณะของกัลยาณมิตร   มีเปาหมายการทํางานรวมกัน  
ทางดานความคิด  กําลังคน  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  รวมกันแกปญหาเปดโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูขาวสารประสบการณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  ใชหลักการบริหารงานตาม    
พันธกิจหรือภารกิจของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งมีหลักการในการบริหารคือ  สถานศึกษา
เปนองคการทางสังคมประเภทใหบริการ  ดังน้ันการบริการในการพัฒนางานในทุกรูปแบบจึงเปน
หัวใจของสถานศึกษา   ตองยึดหลักความมุงหมายทางการศึกษาตามยุคตามสมัยมากําหนดเปน 
วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดการศึกษาอยางชัดเจน  ผูบริหารจําเปนตองใชทั้งศาสตรและ
ศิลปบริหารงาน   ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอนผูเรียน ยึดหลักการใชขอมูลยอนกลับ 
การพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียงและตอเน่ือง  ใหทุกคนเขามามีสวนรวมตามข้ันตอนและตามความ
เหมาะสม  ซึ่งคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจไดกลาวถึง   มีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม    
ใชหลักการทํางานแบบประชาธิปไตย    การรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอจากทุกฝายและนํามา
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง   ยึดหลักการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  
ดังน้ันพันธกิจของโรงเรียนจึงตองมีความชัดเจน  สอดคลองกับงานวิจัยของ นภาดาว เกตุสุวรรณ 
ศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาพอเพียงกับ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก และ ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  และ
ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด พันธกิจของโรงเรียน
ไวอยางชัดเจน และมีการประชุมเพื่อชี้แจงเก่ียวกับขอกําหนด นโยบายและแผนการจัดการเรียนรู 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาติ  ทองสมุทร ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนาศักยภาพ 
ดานความภูมิใจในองคการ และดานการบูรณาการทางสังคม อยูในระดับสูง  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ  คุณาวุฒ ิ เดชเสถียร ไดทําวิจัยเร่ือง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบวา คุณภาพชีวิตทํางานของ
ขาราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู อยูในระดับ
มาก  คือ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานดานบูรณาการสังคม  ดานการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและมั่นคงใน
งาน   สอดคลองกับงานวิจัยของ  ลัดดาวัลย  บุญเลิศ  ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธกับประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา การวางแผนกลยุทธ
กับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละข้ันตอนพบวา เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี 
การกําหนดปรัชญาความเชื่อขององคกร การกําหนดวิสัยทัศนขององคกรและการกําหนดพันกิจ 
สวนอีก 6 ขั้นตอนอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี การกําหนด
แผนปฏิบัติการ การกําหนดสิ่งแวดลอมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค  การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
ภายนอก  การกําหนดยุทธศาสตรทางเลือก และการกําหนดนโยบายทางสถิติที่ระดับ .01 

3.3 คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย       คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต    
และคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดานการมีภาวะผูนําทาง
วิชาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษา 

และ มีความตระหนักวางานในหนาที่ของตนมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน สามารถอุทิศตนเพ่ือ
พัฒนาการบริหารการเรียนการสอนของครูและนักเรียนไดเปนอยางดี  จึงทําใหผูบริหารมีความ
กระตือรือรน และทุมเทปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ อีกท้ังผูบริหารตองเปนผูนํา
ทางดานวิชาการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับครูผูสอนไดนําไปปฏิบัติ  เน่ืองจากสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางของการเรียนการสอน ไมวาจะเปนการบริหาร การจัดหลักสูตร โปรแกรมการเรียนการ
สอน  ความรอบรูเทาทันตอเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนทางการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาที่สามารถ โนมนาว จูงใจ หรือชี้นําใหบุคลากรในสถานศึกษา และผูเกี่ยวของเขาใจและ
ตระหนักในจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา   เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ อันเปนภารกิจหลักของ
สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองใหเปน
ผูนําทางวิชาการ คือ  ตองมีใจมุงม่ันและเจตนาอยางแนวแนที่จะเปนผูนําทางวิชาการ  ตองมีการ
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กระจายอํานาจความรับผิดชอบในงานใหตรงตามความถนัด และความสามารถของแตละบุคคล 
ควรเปดโอกาสใหครูมีการสังเกตการสอนระหวางเพื่อนครูและมีการนิเทศติดตาม   ผูบริหารมีความ
เชื่อมั่นในการเปนผูนําทางวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ  ประยุทธ สมวงษา ศึกษาวิจัย เร่ือง 
พฤติกรรมความเปนผู นํ าทาง วิชาการของผูบ ริหารโรงเ รียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา พบวา  พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ทั้งท่ีไดรับรองและไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย
ภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรีพร  อําพลพร และ
คณะ ศึกษาวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดาน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาม่ันคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และการปฏิบัติงานในสังคม ทั้ง
โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล  ออกกิจวัตร ศึกษาวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก     นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ         
นภาดาว เกตุสุวรรณ  ศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก  

3.4  คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย  คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ    คุณภาพชีวิต 

ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต และ  คุณภาพชีวิตดานสังคม  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดาน
บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง ทั้งน้ีเปนเพราะวา   ผูบริหารเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตในแตละดาน
คอนขางท่ีจะสมบูรณ  ยอมท่ีจะพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เชน ครูผูสอนและนักเรียน ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปดวย  ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู เปนบุคคลท่ีผูปกครองใหความเชื่อมั่นใน
การดูแลบุตรหลานท่ีเขามาศึกษาเรียนรูในสถานศึกษา  ดังน้ันผูบริหารจึงตองมีความพรอม ตื่นตัว 
มุงมั่นในการทํางาน   ดานคุณลักษณะของผูนําที่บงบอกถึงความนาเช่ือถือตอบุคคลอ่ืน การมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอผูมารับการบริการของสถานศึกษา  ยอมทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในตัวผูบริหาร
และสถานศึกษา  ดังน้ัน ผูบริหารตองมีการวางแผนในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ตามโครงสราง
หลักสูตรการเรียนการสอน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ศึกษาคนควาจากแหลง
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เรียนรู ปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะพึงประสงค ทางดานคานิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูเรียน
มีทักษะตางๆ อยางครบถวนและกิจกรรมการเรียนการสอนในดานตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนได
สรางองคความรูดวยตนเอง  มีความรูคูคุณธรรมและเปนคนที่สมบูรณ   ดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  ผูบริหาร ครูผูสอนตองแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบื้องตนใหนักเรียน
ยอมรับได  มีความสามารถที่จะนํานักเรียนไปสูการเรียนรูอยางแทจริง  ผูบริหาร ผูสอนตองมีทักษะ
ในการใชสื่อการเรียนการสอนและกระตุนใหผูเรียนสนใจในบทเรียน  มีความเขาใจตรงกัน มีสวน
รวมในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ   ผูสอนตองมีความเช่ือมั่นท้ังในเร่ืองเนื้อหาสาระและม่ันใจ
ตนเองในการถายทอดความรูสูผูเรียน  มีการเตรียมตัว  วางแผนการสอนลวงหนา สรางบรรยากาศ
ในหองเรียนอยางเหมาะสม   การเรียนการสอนจะดําเนินไปอยางมีชีวิตชีวาและราบร่ืน   เพื่อให
ผูเรียนไดความรูครบถวนตามหลักสูตร  เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน    หลังจากท่ีถายทอด
ความรูใหกับนักเรียนไดบรรลุผลในการเรียนการสอน  ผูบริหาร  ผูสอน  ยอมมีความคาดหวังท่ีสูง
ในการจัดการศึกษา    รวมทั้งผูปกครองก็มีความคาดหวังในตัวบุตรหลานวาไดรับความรูอยางเต็มท่ี 
และความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตองมีการพัฒนาใหสูงข้ึน     หรือผานการประเมิน 
การวัดผลทางการศึกษาเปนไปตามเกณฑการประเมิน   และสงเสริมใหผูเรียนเขาสูเวทีการแขงขัน
ทางวิชาการใหมากที่สุด   สรางเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีงาม  กลาแสดงออกและมีวินัยในการเรียน 
และคาดหวังวาบุตรหลานจะสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตได    ดังน้ัน  บรรยากาศของ
ความคาดหวังที่สูงยอมเปนสิ่งท่ีไมอาจคาดการณได  ดังน้ันผูบริหาร ครูผูสอน  และผูปกครองตอง
ใหความรวมมือในการเสริมสรางพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความคาดหวัง   และควรอยูในระดับ
ที่เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงใหมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย    ปราบสุธา  
ผลการวิจัย พบวา ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดานมะขามเต้ีย
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
  3.5 คุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไปของชีวิต และคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา   ดานทุมเทเวลาในการทํางาน   ทั้งน้ีเปนเพราะวา  ผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  มีความพรอมใน
ดานสภาพท่ัวไปของชีวิต และในดานเศรษฐกิจ   เนื่องจากผูบริหารมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
เชน มีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับฐานะ   มีอาหาร  น้ําด่ืมนํ้าใชไวบริโภคอุปโภคอยางเพียงพอ และมี
สุขอนามัยที่ดีในการดํารงชีวิตแลว  มีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงอยางเต็มท่ี     ผูบริหารเปน  
ผูที่มีโอกาสในการทํางาน  ไดรับความไววางใจในการทํางานสูง  และมีอํานาจในการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด สวนรายไดถึงจะเปนเพียงเงินเดือนอยางเดียวแตก็มีความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิตตามความเหมาะสม  อยางไรก็ตาม ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความต้ังใจในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพ  แมจะมีภารกิจงานมากมาย ทั้งการบริหารงานวิชาการ     การบริหารงานงบประมาณ      
การบริหารงานบริหารทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล  รวมท้ังมีการประชุม การวางแผนงาน      
การนิเทศติดตาม  งานสัมพันธชุมชนทั้งหนวยงานภายในและภายนอก  ผูบริหารยังคงทุมเทเวลาใน
การทํางานสูง จากการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย พบวา  ผูบริหารมีภาวะผูนํากระตุนใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาทุมเทเวลาในการทํางานเปนอยางมาก  อยูในลําดับแรกและอยูในระดับมาก
ที่สุด และรองลงมาตามลําดับ ครูและบุคลากรมีความต้ังใจ มาทํางานอยางสม่ําเสมอ  ผูบริหาร ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษามีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางานอยางเต็มท่ี  มีความสุข สนุกกับ
การทํางาน อยากมาทํางาน ครูมีความรับผิดชอบและทุมเทเพ่ือการสอนอยางเต็มเวลา  ครูมีเวลา
ใหกับนักเรียนในการวางแผน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะตางๆ  มีการเตรียมการ
สอนอยางเต็มที่ วางแผนการสอน คนควาหาวิธีการสอนในรูปแบบตางๆ ศึกษาคนควา อบรม ศึกษา
ดูงาน  ครูใหเวลาในการอบรมแนะนํา สั่งสอนชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ และทํางานในดานอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากการสอน เชน จัดทําโครงการ กิจกรรมพิเศษ  การสรางสื่อการเรียนการสอน เปนตน 
ดังน้ันในการทํางานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของตน ทํางานโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตนและกอใหเกิดประโยชน ผูบริหารตองเปนแบบอยางในการทุมเทเวลาใหกับสถานศึกษาเพ่ือ
จูงใจให คณะครู นักเรียน รวมกันปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอสถานศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของ
คุณาวุฒิ  เดชเสถียร ไดทําวิจัยเร่ือง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบวา  คุณภาพชีวิตทํางานของขาราชการครู 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู อยูในระดับมาก คือ ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  ดานบูรณาการสังคม ดานการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  มาเชียล (Maciel )ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา  โดยทําการสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรม
ของผูบริหารวามีความสัมพันธกันอยางไร  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูบริหารไดแก การ
สนับสนุนการเรียนการสอน การนิเทศ วิสัยทัศนและการทุมเทในการทํางานมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ และพฤติกรรมผูบริหาร มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ที่วัดดวยความสําเร็จของนักเรียนและสอดคลองกับงานวิจัยของ จอหนสัน (Johnson) ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สงผลตอแผนการใหคําปรึกษา ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 
แผนการแนะแนวในปจจุบันควรไดรับการปรับปรุงแกไข   เพื่อใหเหมาะสมกับเปาประสงค
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นอกจากน้ันการสํารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียน จะสามารถนํามาใชไดกับฝาย
กิจกรรมการปองกันการศึกษา และผูมีวิชาชีพเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาท่ีแสวงหาแผนงาน การให
คําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพที่มุงใหความสําคัญกับความกาวหนาของนักเรียน 

  3.6 คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  และ คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ ผูบริหารและครูมีการฝกฝนใหนักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการ
ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนเปนประจํา ชวยใหไดขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือชวยนักเรียนไดตรงตามศักยภาพและความตองการ ซึ่งครูอาจใชวิธีการสังเกต 
การตรวจแบบฝก การสอบถาม การทําแบบทดสอบ เปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบความกาวหนา
ของนักเรียน  และมีการรายงานผลความกาวหนาของนักเรียนใหผูบริหาร ผูปกครองและตัวนักเรียน
ทราบอยางเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง  ผูบริหารมีบทบาทหนาที่ในการกระตุน กํากับติดตาม ใหครูได
ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนเสมอเพราะความกาวหนาของผูเรียนจะตองทําการประเมินผล 
ใหครอบคลุมความกาวหนาท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรูความคิด ดานลักษณะนิสัย และ ดานทักษะ 
ครูควรมีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและจัดหาโปรแกรมเพ่ือการชวยเหลือแนะนํา นักเรียน
เปนรายบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาภรณ  ขําปาน ไดศึกษาเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารที่
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีเขต 1  
ผลการวิจัยสรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมและรายขอสวนใหญอยูในระดับมาก 
ยกเวนเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับพอใช  ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนาํ
ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการปฏิบัติงาน สามารถจูงใจใหสมาชิก
เกิดความรวมมือรวมใจกันทํางาน เปนผูสรางความสําเร็จของสถานศึกษา โดยบริหารผานบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรู    มีเคร่ืองมือในการชวยถายทอดความรูสู
การปฏิบัติ ถายทอดความรูสูผูอ่ืนไปดวย จะยิ่งทําใหการบริหารจัดการงานมีทั้งประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีเอกสารขอมูลจากการตรวจสอบความกาวหนาจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวา
ตองมีการแกไข ปรับปรุงในสวนใดหรือสิ่งใดบาง   การประเมินความกาวหนาเปนการประเมินผล
ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ ที่สะทอนจุดเดนและจุดบกพรองในการดําเนินงาน ผลการ
ประเมินสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  จึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กริน (Green) ไดศึกษาวิจัยการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียน
เกี่ยวกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวา ครู 
ผูปกครองและนักเรียน เห็นดวยรวมกัน การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังที่สูง 
และการตรวจสอบความสําเร็จอยางตอเน่ือง มีการสงเสริมโอกาสในการเรียนรู 
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3.7 คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต  และ       คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 

สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง  ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะ ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในเร่ืองของการมีสวนรวม การปรับตัวใหอยูใน
สภาพแวดลอมในสังคมท่ีดี และมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  ผูบริหาร ครูและผูปกครอง ควรมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีความเขาใจซึ่งกันและกัน  สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ควรมีบรรยากาศ
สถานศึกษาทางบวก  สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม   มีการพัฒนาบุคลากร ใช
ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค  และ ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน กิจกรรมของสถานศึกษาในเร่ืองตางๆ เชน 
กิจกรรมกีฬากลุม วันแมแหงชาติ งาน วันเด็ก  เปนตน ผูบริหาร ครู อาจารย ตองมีมนุษยสัมพันธสูง 
มีความเปนกันเอง ใหเกียรติผูปกครอง ยกยอง สรางความประทับใจ สรางบรรยากาศเปนไปในทาง
ที่ดี  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดา  บุญเลื่อน  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารการมีสวน
รวมของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว              
ผลการศึกษา พบวา   พฤติกรรมการบริหารการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามประเภทของ
สถานศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สเตฟาโน (Stefano) ทําการวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาท
การนําของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน   Santa Fe Province  ประเทศอาเจนตินา 
พบวา การแสดงออกถึงภาวะผูนําทางการบริหาร ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของการมีระเบียบวินัย 
รูปแบบภาวะผูนําของครูใหญ และการเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อัขราธร วังมณีโชติ  ศึกษาวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ที่พึงประสงคของชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคของชุมชนโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยดานมุงมิตรสัมพันธมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานมุงกิจสัมพันธ      และพบวาแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ที่พึงประสงคของชุมชน คือ ชุมชนตองการเห็นผูบริหาร
มอบหมายงานตามความรูความสามารถของผูรวมงาน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษามากข้ึน และตองการเห็นผูบริหารบริหารงานแบบกัลยาณมิตรโดยใหความเปนกันเอง
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานและสรางบรรยากาศการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา        
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษา   ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใหดียิ่งข้ึน และเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  ควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหการสนับสนุน สงเสริม พัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตใหมีระดับท่ีสูงข้ึน อาทิ ดานรายไดและคาตอบแทน จัดต้ังโครงการเพ่ือสงเสริม
สวัสดิการดูแลดานคุณภาพชีวิต เก่ียวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาล  สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณที่
สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหกับ สถานศึกษา  หนวยงาน ตามความเหมาะสม     
มีการเก็บขอมูลสารสนเทศของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและสามารถจัด
โครงการกิจกรรมที่รองรับปญหาเก่ียวกับดานคุณภาพชีวิตของผูบริหารไดอยางรวดเร็ว 

 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ควรใหความสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริหารทุกดาน  โดยจัดสวัสดิการดูแลผูบริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด อยางเทาเทียมกัน  ผูบริหารไดรับสิทธิประโยชนในดานตางๆ เทียบเทากับหนวยงาน
อ่ืนๆ หาแนวทางในการจัดหางบประมาณท่ีพียงพอตอการปฏิบัติงานดานตางๆใหกับผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตอไป 

 3.จากผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตของผูบริหาร ดานคุณภาพชีวิตดานสภาพท่ัวไป
ของชีวิต  อยูในระดับมาก  และเปนลําดับสุดทาย  ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  ควรใสใจและใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตดานสภาพ
ทั่วไปของชีวิต ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานความเปนมนุษยและดานสิ่งแวดลอมของผูบริหารให
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถจนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานและ ผูบริหารควรมีการวางแผนเก่ียวกับการดําเนินชีวิต
ของตนใหอยูอยางไรจึงจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น   
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 4.  จากผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตของผูบริหารดานสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด แต
มีขอคนพบวา ผูบริหารมีโอกาสสนับสนุนและชวยเหลือผูอ่ืนในสังคมคอนขางนอยกวาในขออ่ืนๆ 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความรวมมือ หรือมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมใหมากข้ึน  ให
การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมของสังคม เชน  การใหบริการดานสถานท่ี  ใหบุคลากรใน
สถานศึกษารวมกิจกรรมกับทางสังคม อาทิ  กิจกรรมของวัด  โรงพยาบาลประจําตําบล  เทศบาล  
องคการบริหารสวนทองถิ่น หรือกิจกรรมของผูปกครอง ชุมชน   เปนตน และควรปฏิบัติกิจกรรม
ดวยความตั้งใจ เต็มใจ เต็มความสามารถ 

 5. จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม  อยูในระดับมากทั้งหมด แตดานการ
ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ อยูในลําดับสุดทาย  ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ควรใหความสําคัญในการตรวจสอบความกาวหนาของ
นักเรียนโดยจัดหา จัดทําระบบการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ จัดสรางโปรแกรมเพ่ือการชวยเหลือ
นักเรียน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรูใหกับผูบริหารและครูจะไดนําไปพัฒนานักเรียน 

 6. จากผลการวิจัย คุณภาพชีวิตของผูบริหารทุกดาน  สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษามากท่ีสุด ดังน้ัน 
ผูบังคับบัญชาระดับสูง และผูบังคับบัญชาหนวยเหนือของผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ
ในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ  เชน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาอยางมีความเหมาะสม
เพียงพอ และทันตอเวลาการใชงบประมาณ  เพื่อใหผูบริหารสามารถพัฒนา บริหารการจัดการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน พรอมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจของ
ผูบริหารใหมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น  

 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 
 1. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารแบบมี       

สวนรวม ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ 

 2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 3. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตท่ีสงผลตอปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ความฉลาดทางสุขภาวะของ
ผูบริหาร   โรงเรียนดี Happy School   พฤติกรรมองคกร   เปนตน 

  



195 
 

รายการอางอิง 
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  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

     วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  การบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 

•  หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 

                              • รายช่ือสถานศึกษาทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ที่ ศธ 0520.203.2/1319                                                                                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร                                   

                                                                                            พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 

                    13   ธันวาคม   2556 
 

เร่ือง ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย  

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร 
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม                จํานวน    3    ฉบับ 
  

  ดวยนางอํานวยพร  สอ้ิงทอง  รหัสนักศึกษา 55252364 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเร่ือง “คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2” ในการน้ี ภาค
วิชาการบริหารการศึกษาใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษา ทําการทดสอบความเช่ือมั่นของ
เคร่ืองมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปใชปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ขอแสดงความนับถือ    

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.          
 

             (ประเสริฐ  อินทรรักษ)  
                            รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
         ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

 
ฝายธุรการ 

โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136 
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รายชื่อสถานศึกษาทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
 

 
        

        

        
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสถานศึกษา ท่ีอยู 
1.  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล อําเภอสองพี่นอง 

2.  โรงเรียนวัดทาไชย อําเภอสองพี่นอง 

3.  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ อําเภอสองพี่นอง 

4.    โรงเรียนบานประทุนทอง อําเภอสองพี่นอง 

5.  โรงเรียนบานโคกงูเหา อําเภอสองพี่นอง 

6.  โรงเรียนวัดชีธาราม อําเภออูทอง 

7.  โรงเรียนวัดจันทราวาส อําเภออูทอง 

8.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อําเภออูทอง 

9.  โรงเรียนวัดสระดาน อําเภอดอนเจดีย 
10.   โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร อําเภอดอนเจดีย 
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ภาคผนวก  ค 

•  คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

          Scale Mean if Item       Scale Variance if Item      Corrected Item-                Alpha if                   
                     Deleted                Deleted              Total Correlation           Item Deleted 

X1            470.2333        2712.9437          .8051             .9940 
X2            470.2333        2707.8402          .8778                    .9940 
X3            470.3000        2716.7000          .7594             .9940 
X4            470.4000       2701.9724         .8728             .9940 
X5            470.5667        2741.3575          .4375            .9942 
X6            470.2667        2698.8230          .8848             .9940 
X7            470.3333        2709.2644          .7625             .9941 
X8            470.2000        2710.7862          .8348             .9940 
X9            470.2000       2704.6483         .9222             .9940 
X10          470.4000        2715.1448          .8103             .9940 
X11          470.2333        2707.8402          .8778             .9940 
X12          470.3000        2697.0448          .9117             .9940 
X13          470.3333        2713.2644          .8161             .9940 
X14          470.3000        2706.5621          .9052             .9940 
X15          470.4000        2718.5931          .7590             .9940 
X16          470.2333        2718.5989          .7864             .9940 
X17          470.3333        2713.2644          .8161             .9940 
X18          470.3000        2711.6655          .8317             .9940 
X19          470.1667        2729.5920          .6175             .9941 
X20          470.2000        2715.8897          .8269             .9940 
X21          470.1333        2716.6713          .8197             .9940 
X22          470.2000        2720.4414          .7570             .9940 
X23          470.3000        2719.2517          .7857             .9940 
X24          470.4667        2695.0161          .8394             .9940 
X25          470.4000        2716.8000          .7856             .9940 
X26          470.3000        2715.0448          .7832             .9940 

X27          470.3333        2705.6782          .8080             .9940 
X28          470.3667        2711.2747          .7437             .9941 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

          Scale Mean if Item       Scale Variance if Item      Corrected Item-                Alpha if                   
                    Deleted                Deleted              Total Correlation           Item Deleted 

X29          470.3000        2714.7690          .7871             .9940 
X30          470.1000        2719.3345          .8667             .9940 
X31          470.2000        2725.2690          .7525             .9940 
X32          470.1333        2716.3954          .9089             .9940 
X33          470.2333        2722.3230          .8036             .9940 
X34          470.1333        2722.6023          .8032             .9940 
X35          470.2667        2719.4437          .7769             .9940 
X36          470.1667        2716.9023          .8954             .9940 
X37          470.2333        2720.6678          .8316             .9940 
X38          470.1333        2725.9816          .8422             .9940 
X39          470.1667        2717.6609          .8826             .9940 
X40          470.2667        2723.5816          .7866             .9940 
X41          470.2000        2714.7862          .8439             .9940 
X42          470.2333        2728.5299          .6987             .9941 
X43          470.1333        2716.3954          .9089             .9940 

Y1            470.2333        2719.2885          .8550             .9940 
Y2            470.3333        2720.1609          .7798             .9940 
Y3            470.2333        2725.4954          .7500                        .9940 
Y4            470.2667        2716.4092         .8238             .9940 
Y5            470.3667        2728.7920          .7261             .9941 
Y6            470.4000        2721.9034          .7768             .9940 
Y7            470.4000       2726.4552          .7844             .9940 
Y8            470.5000        2725.4310          .7794             .9940 
Y9            470.3667        2722.4471          .8382             .9940 
Y10          470.4667        2729.9126          .7670             .9940 
Y11          470.3333        2732.4368          .7393             .9941 
Y12          470.3667        2734.0333          .7239             .9941 
Y13          470.3667        2723.6195          .8175             .9940 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

          Scale Mean if Item       Scale Variance if Item      Corrected Item-                Alpha if                   
                    Deleted                Deleted              Total Correlation           Item Deleted 

Y14          470.2333        2732.1161          .7199             .9941 
Y15          470.1333        2726.1885          .8383             .9940 
Y16          470.3333        2729.4713          .7019             .9941 
Y17          470.3667        2726.5851          .7651            .9940 
Y18          470.3667        2724.5161          .8016             .9940 
Y19          470.3333        2722.9195          .8156             .9940 
Y20          470.4667        2729.3609          .7775             .9940 
Y21          470.4000        2724.5931          .8180             .9940 
Y22          470.4000        2728.8690          .7408             .9940 
Y23          470.4333        2731.0126          .7215             .9941 
Y24          470.3000        2715.3207          .8470             .9940 
Y25          470.3667        2711.8954          .8460             .9940 
Y26          470.3667        2714.0333          .8888             .9940 
Y27          470.3667        2718.0333          .8248             .9940 
Y28          470.3333        2709.7471          .8672             .9940 
Y29          470.4333        2737.4264          .6997             .9941 
Y30          470.3333        2727.4023          .7378             .9941 
Y31          470.5000        2721.1552          .8544             .9940 
Y32          470.3667       2710.9989          .8591             .9940 
Y33          470.3333        2714.7816          .8646             .9940 
Y34          470.3000        2724.4931          .7781             .9940 
Y35          470.3333        2722.8506          .8168             .9940 
Y36          470.3667        2724.4471          .8028             .9940 
Y37          470.4000        2720.4552          .8003             .9940 
Y38          470.3667        2714.0333          .8888             .9940 
Y39          470.4667        2719.0161          .8642             .9940 
Y40          470.5333        2719.7057          .7466             .9940 
Y41          470.5000        2719.4310          .7975             .9940 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

          Scale Mean if Item       Scale Variance if Item      Corrected Item-                Alpha if                   
                    Deleted                Deleted              Total Correlation           Item Deleted 

Y42          470.5000        2728.0517          .7335             .9941 
Y43          470.6000        2735.5586          .6057             .9941 
Y44          470.4667        2723.4989          .7880             .9940 
Y45          470.2667        2723.5126          .7877             .9940 
Y46          470.2000        2719.7517          .8456             .9940 
Y47          470.2333        2716.8747          .8130             .9940 
Y48          470.3667        2714.5851          .8799             .9940 
Y49          470.3667        2726.2402          .7712             .9940 
Y50          470.3000        2712.9069          .8846             .9940 
Y51          470.5000        2725.5000          .7782             .9940 
Y52          470.7667        2741.7023          .2529             .9944 
Y53          470.5667        2733.9092          .5078             .9941 
Y54          470.5000        2721.9828          .7570             .9940 
Y55          470.5667        2728.8747          .7815             .9940 
Y56          470.4333        2719.0126          .8418             .9940 
Y57          470.5333        2724.8782          .8195             .9940 
Y58          470.4667        2716.1195          .8283            .9940 
Y59          470.3667        2718.5161          .8171             .9940 
Y60          470.3000        2712.6310          .8889             .9940 
Y61          470.2667        2712.8230          .8793             .9940 
Y62          470.4000        2714.4552          .8205             .9940 
Y63          470.5333        2727.1540          .5495             .9941 
Y64          470.5667        2732.5299          .4613             .9942 
Y65          470.5667        2731.9092          .6417             .9941 
Y66          470.5667        2724.9437          .6347             .9941 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =109 
Alpha =    .9941 
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ภาคผนวก  ง 

•  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

•  รายชื่อสถานศึกษากลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล 
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ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/พิเศษ                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
                พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 

                    31   มกราคม   2557 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ  
  

  ดวยนางอํานวยพร  สอ้ิงทอง   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา             
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธเร่ือง “คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน 
ครูผูสอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรด
แจงครู และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

          

       
                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม)  

    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 

     รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-3421-8788 
 

         ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลยั ”มุงสงเสริม สนับสนนุ เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตศกึษา” 
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รายชื่อสถานศึกษากลุมตัวอยางที่ใหขอมูล 
 

1. โรงเรียนวัดทุงคอก   31. โรงเรียนบานหนองเฝา 
2. โรงเรียนวัดไผโรงวัว 32. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

3. โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 33. โรงเรียนวัดสําเภาทอง 

4. โรงเรียนวัดดอนมะนาว 34. โรงเรียนวัดใหมบํารุงธรรม 

5. โรงเรียนวัดทุงเข็น 35. โรงเรียนตลาดขุนขยัน 

6. โรงเรียนวัดเทพพิทักษ 36. โรงเรียนบานไผตาโม 
7. โรงเรียนวัดใหมนพรัตน 37. โรงเรียนวัดทาจัด 

8. โรงเรียนบานหัววัง 28. โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
9. โรงเรียนบานหนองกระด่ี 39. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ2วัดวังตะก ู

10. โรงเรียนบานดอนตําลึง 40. โรงเรียนวัดพรสวรรค 
11. โรงเรียนวัดหัวกลับ  41. โรงเรียนวัดดอนสงวน 
12 โรงเรียนวัดทับกระดาน 42. โรงเรียนวัดหัวโพธ์ิ 
13. โรงเรียนวัดหนองพนัเทา 43. โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 
14. โรงเรียนวัดบางสาม 44. โรงเรียนบานนเรศ 

15. โรงเรียนสองพี่นอง 45. โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 

16. โรงเรียนวัดทาขาม  46. โรงเรียนบานหนองสานแตร 

17. โรงเรียนวัดใหมพิบูลยผล 47. โรงเรียนบานหนองจิกรากขา  
18. โรงเรียนบานสะพังกราง 48. โรงเรียนวัดหนองแจง  

19. โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ 49. โรงเรียนบานสระกระโจม 

20. โรงเรียนบานหนองกระทู 50. โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎรสามัคค ี  
21. โรงเรียนบานหนองจิก 51. โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 

22. โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 52. โรงเรียนบานยมเบือ 
23. โรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุวรรณวิทยา) 53. โรงเรียนบานสระหลวง 
24. โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค) 54. โรงเรียนวัดหนองหลอด 

25 โรงเรียนวัดบางบอน 55. โรงเรียนบานบอสําราญ 
26. โรงเรียนวัดสองพ่ีนอง 56. โรงเรียนบานหนองสลัดได 
27. โรงเรียนบานบัวขาว 57. โรงเรียนบานหัวเขา 
28. โรงเรียนบานหนองวัลยเปรียง 58. โรงเรียนบานดอนกลาง 
29. โรงเรียนบานโปง 59. โรงเรียนบานหนองแขม 
30. โรงเรียนวัดเนินพระปรางค 60. โรงเรียนวัดธัญญวารี 
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รายชื่อสถานศึกษากลุมตัวอยางที่ใหขอมูล (ตอ) 
 

61. โรงเรียนบานดงกระเชา  83. โรงเรียนวัดยางย่ีแส   
62. โรงเรียนบานหนองฝาย 84. โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎรรังสรรค) 
63. โรงเรียนบานจรเขสามพัน 85. โรงเรียนบานรางโพธ์ิ 
64. โรงเรียนบานเขาชานหมาก  86. โรงเรียนวัดโพธ์ิเขียว 
65. โรงเรียนวัดโภคาราม 87. โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 
66. โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 88. โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ 
67. โรงเรียนวัดสระกรางเจริญธรรม 89. โรงเรียนวัดหวยคูสามัคค ี
68. โรงเรียนบานเขากําแพง  90. โรงเรียนบานโปงพรานอินทร 
69. โรงเรียนวัดกลางบานดอน  91. โรงเรียนวัดกกมวง 
70. โรงเรียนวัดยางสวางอารมณ 92. โรงเรียนบานสระบัวทอง 
71. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 93. โรงเรียนวัดศรีสรอยเพชร 
72. โรงเรียนวัดโพธ์ิทองเจริญ  94. โรงเรียนบานหัวทํานบ 
73. โรงเรียนพลับพลาไชย 95. โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 
74. โรงเรียนวัดสระพังลาน 96. โรงเรียนบานหนองกุฏ ิ

75. โรงเรียนวัดสระยายโสม  97. โรงเรียนวัดโบสถวิทยาคาร 
76. โรงเรียนวัดคลองตนั 98. โรงเรียนวัดใหมสิทธาวาส 

77. โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย  99. โรงเรียนบานดอนพุทรา 
78. โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 100. โรงเรียนวัดดอนสุโข 

79. โรงเรียนวัดเขาพระ  101. โรงเรียนวัดนันทวัน 

80. โรงเรียนวัดหนองตาสาม   102. โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 
81. โรงเรียนวัดบอคู 103. โรงเรียนวัดชองลม 

82. โรงเรียนวัดใหมปทุมสูตร   
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ภาคผนวก  จ 

            •  แบบสอบถาม/เคร่ืองมือวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 
คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
(The School Administrator’s   Quality of Life Affecting the School Effectiveness 

Under Suphanburi   Primary Education Service Area Office 2) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

              แบบสอบถามฉบับนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการทําวิทยานิพนธ  เร่ือง “คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็น
ของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยทําใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือ
สถานศึกษาของทานแตประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอ  
                       แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

                       ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

                       ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

                       ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

เม่ือทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดสงแบบสอบถามน้ีคืนใหกับเจาหนาท่ีของ
สถานศึกษาท่ีรับแบบสอบถามจากผูวิจัย  เพื่อท่ีจะไดรวบรวมใสซองที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวแลว       
จัดสงคืนผูวิจัยตอไป 

 

ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นางอํานวยพร  สอ้ิงทอง     
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
คุณภาพชีวิตของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
----------------------------- 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย      หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1. 

 
 

2. 

 

 
 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 
 

5. 

เพศ 

   [    ]  ชาย                                   [    ]  หญิง 
 

อายุ 
     [    ]  ไมเกิน 30 ป                        [    ]  31 - 40  ป 
     [    ]  41 – 50  ป                       [    ]  51  ปขึ้นไป          
 

ระดับการศึกษา 
     [    ]  ต่ํากวาปริญญาตรี            [    ]  ปริญญาตรี          
     [    ]  ปริญญาโท                      [    ]  ปริญญาเอก 
 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 

     [    ]  ผูอํานวยการสถานศึกษา /รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
     [    ]  ครูผูสอน 

     [    ]  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตัวแทนผูปกครอง) 

 

ประสบการณในการทํางาน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
     [    ]  ไมเกิน 5 ป                        [    ]  6 - 10 ป 
     [    ]  11 - 15 ป                   [    ]  16 - 20 ป 
     [    ]  21 - 25 ป                     [    ]  26 ปขึ้นไป 

 

[    ]  1 

 

 

[    ]  2 

 

 

 

[    ]  3 

 

 

 

[    ]  4 

 

 

 

 

[    ]  5 
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ตอนท่ี 2    ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
                 การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาตามความ 

                 จริงเพียงชองเดียว  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี 

  5  หมายถึง  คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง  คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

1  หมายถึง  คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

 

คุณภาพชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา   
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
คุณภาพชีวิตดานสภาพทั่วไปของชีวิต  (X1) 

1 ผูบริหารมีอาหารท่ีมีประโยชนและมีคุณคาทางโภชนาการ      [   ] 6 
2 ผูบริหารอาศัยอยูในสถานท่ีท่ีมีอากาศสะอาดและบริสุทธ์ิ      [   ] 7 

3 ผูบริหารมีนํ้าด่ืมนํ้าใชที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอ
การบริโภคอุปโภค 

     

[   ] 8 

4 ผูบริหารมีสุขภาพรางกายท่ีแขง็แรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ      [   ] 9 

5 ผูบริหารไมมีโรคประจําตัว      [   ]10 

6 ผูบริหารมีที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพและปลอดภัย      [   ]11 

7 ผูบริหารอาศัยอยูในสถานท่ีท่ีมีการสุขาภิบาลท่ีดี      [   ]12 

8 ผูบริหารมีสุขอนามัยที่ดีในการดํารงชีวิต      [   ]13 

 คุณภาพชีวิตดานสังคม  (X2) 
9 ผูบริหารมีครอบครัวท่ีอบอุนและมีความสุข      [   ]14 

10 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืนในสังคม      [   ]15 

11 ผูบริหารมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจ      [   ]16 

12 ผูบริหารไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม      [   ]17 

13 ผูบริหารมีโอกาสสนับสนุน และชวยเหลือผูอื่นในสังคม      [   ]18 
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
14  ผูบริหารไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม      [   ]19 
15  ผูบริหารไมถูกแบงแยกหรือถูกกีดกันจากกลุมหรือสังคม      [   ]20 

16 ผูบริหารมีสิทธิและโอกาสอยางเสมอภาค      [   ]21 

17 ผูบริหารไดรับบริการทางสังคม      [   ]22 

18 ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสังคม      [   ]23 

19 ผูบริหารไดรับสิทธ์ิตามกฎหมาย      [   ]24 

20 ผูบริหารไดปฏิบัติตนตามกฎหมาย      [   ]25 

 คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ (X3) 
21 ผูบริหารมีโอกาสในการทํางาน      [   ]26 

22 ผูบริหารไดรับการเชื่อถือไววางใจในการทํางาน      [   ]27 

23 ผูบริหารมีงานทําที่ดีเปนที่พอใจ      [   ]28 

24 ผูบริหารมีรายไดที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ      [   ]29 

25 ผูบริหารสามารถพ่ึงตนเองไดโดยไมเปนภาระผูอื่น      [   ]30 

26 ผูบริหารไดรับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน      [   ]31 

27 ผูบริหารมีการพ่ึงพาตนเองทางดานการเงิน และทรัพยสิน      [   ]32 

28 ผูบริหารไดรับคาจางอยางเปนธรรม      [   ]33 

29 

ผูบริหารไดรับบริการพ้ืนฐานทางสังคมท่ี  เหมาะสมและ
สะดวก  เชน  มีระบบโทรคมนาคม  มีไฟฟา    มีการคมนาคม
ที่สะดวก  เปนตน 

     

[   ]34 

คุณภาพชีวิตดานความเปนมนุษย (X4) 
30 ผูบริหารมีความสุขในการดํารงชีวิตประจําวันตามอัตภาพ      [   ]35 

31 ผูบริหารไดรับความรัก ความอบอุน การยอมรับจากสังคม      [   ]36 

32 ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืนในสังคมไดดี      [   ]37 

33 ผูบริหารมีการรับรูภาพลักษณของตนเอง      [   ]38 

34 ผูบริหารมีการรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจใน ตนเอง      [   ]39 

35 ผูบริหารไดรับความสําเร็จในสิ่งท่ีมุงหวังของชีวิต      [   ]40 

36 ผูบริหารมีความพอใจและความสบายใจในการดําเนินชีวิต      [   ]41 

37 ผูบริหารเปนผูมีศีลธรรม ซื่อสัตยสุจริต และรูจักใหอภัยผูอื่น      [   ]42 
38 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น      [   ]43 
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
 ดานส่ิงแวดลอม (X5) 

39 ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมทาง ธรรมชาติที่ดี    
ไมมีมลภาวะ ปราศจากมลพิษตางๆ 

     
[   ]44 

40 
ผูบริหารปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไดเปน 

อยางดี 
     

[   ]45 

41 
ผูบริหารปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนไดเปน
อยางด ี

     

[   ]46 

42 
ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมของสังคมท่ีดี และเปน
กัลยาณมิตรตอกัน 

     
[   ]47 

43 
ผูบริหารอยูในสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพดีทําใหการดํารงชีวิต
มีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ 

     
[   ]48 
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ตอนท่ี 3    ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
คําชี้แจง    โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาของทานตาม     
                  ความจริงเพียงชองเดียว  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
  5  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

1  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
สภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (Y1) 

1 
สภาพแวดลอมของสถานศึกษามีความเปนระเบียบ  เรียบรอย  
และมีความปลอดภัย 

     

[  ] 49 

2 
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาดาน บริเวณ  อาคารสถานท่ี  

อยู ในสภาพที่ใชงานไดดี มีคุณภาพ 
     

[  ] 50 

3 
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาดานอาคารสถานท่ี   ภูมิทัศน 
มีความสวยงาม รมร่ืน ปลอดภัย 

     

[  ] 51 

4 
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาไดรับการดูแล ซอมแซม 
ปรับปรุง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

     

[  ] 52 

5 
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน หองเรียนมีสีสัน
ที่เหมาะสม อากาศ ถายเทไดดี สะอาดถูกสุขลักษณะ 

     

[  ] 53 

6 

สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรูตางๆ    
สื่ออุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม             
เปนระเบียบปลอดภัย ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

     

[  ] 54 

7 

สถานศึกษามีการสรางบรรยากาศการเรียนรูภายใน/ ภายนอก
หองเรียนมีความเหมาะสม เชน มุมเสริมความรู   มุมคนควา 
หองสมุด  หองวิชาการ เปนตน 

     

[  ] 55 

8 
สภาพแวดลอมภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนรู กระตุน  
สงเสริมใหนักเรียนมี สมาธิ และมีเจตคติที่ดี 

     

[  ] 56 
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

9 
มีบรรยากาศการเรียนรูที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู   
อยางเต็มความสามารถ สนุกสนาน และมีความสุข 

     

[  ] 57 

10 

มีสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีแสดงถึงความเปนมิตร 

ความอบอุน ที่เสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีของบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

     

[  ] 58 

11 สถานศึกษามีบรรยากาศเชิงประชาธิปไตย      [  ] 59 

12 
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน  

จัดสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบและมีความปลอดภัย 
     

[  ] 60 

13 
ครู นักเรียน มีวินัยและความรับผิดชอบในชั้นเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

     

[  ] 61 

พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (Y2) 
14 สถานศึกษามีการกําหนดพันธกิจไวอยางชัดเจน      [  ] 62 

15 
พันธกิจของสถานศึกษามีความสอดคลองกับสภาพปญหา 
และความตองการของสถานศึกษา 

     

[  ] 63 

16 
บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดภาระหนาท่ี 
เพื่อสนองตอพันธกิจของสถานศึกษา 

     

[  ] 64 

17 
มีการแจงหรือประกาศพันธกิจของ สถานศึกษาใหผูเก่ียวของ
ทราบท่ัวกัน 

     

[  ] 65 

18 
บุคลากรในสถานศึกษายอมรับพันธกิจขอ กําหนดของ
สถานศึกษาและ ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี 

     

[  ] 66 

19  มีการกําหนดกระบวนการทํางาน ตามพันธกิจของสถานศึกษา      [  ] 67 

20 
 มีการวัดและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของ 

สถานศึกษาอยางเปนระบบ 

     

[  ] 68 

21 
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู  ความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามพันธกิจของสถานศึกษา 
     

[  ] 69 

22 
บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการเรียน 

การสอนใหสอดคลองกับพันธกิจของสถานศึกษา 
     

[  ] 70 

23 
มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษาอยูเปนประจํา 

     

[  ] 71 
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
การมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Y3)    

24  ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน วิชาการ      [   ]72 
25  ผูบริหารสามารถประยุกตใชคณุลักษณะของงาน วิชาการ 

ไดอยางมีประสิทธิผล 

     
[   ]73 

26 ผูบริหารมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนางานดานวิชาการให
ประสบผลสําเร็จตาม เปาหมายที่กําหนดไว 

     

[   ]74 

27 
ผูบริหารมีวิสัยทัศน   รอบรู ทันตอเหตุการณที่ เปล่ียนแปลง
ดานงานวิชาการ 

     
[   ]75 

28  ผูบริหารมีความสามารถในการจัดระบบงานวิชาการ      [   ]76 

29 
 ผูบริหารเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผน
รวมกับคณะครูเก่ียวกับงานวิชาการเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงค 

     

[   ]77 

30 
ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และ 
ผูเชี่ยวชาญมีสวนรวมในงานวิชาการ 

     
[   ]78 

31 
 ผูบริหารมีการพัฒนางานวิชาการรวมกับคณะครูในการ
วิเคราะห  จัดทํา  นําไปใช ติดตามประเมินผล 

     
[   ]79 

32 

 ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอนในสถานศึกษาใหทันสมัยตอการ 
เปล่ียนแปลง 

     

[   ]80 

33 

ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูตามเน้ือหา 
สาระกิจกรรม  หนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับศักยภาพ  
ความสนใจและความถนัดของนักเรียน 

     

[   ]81 

34 
ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเขารับการฝกอบรม สัมมนา ดานงานวิชาการ 

     
[   ]82 

บรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (Y4)   
35 ครูมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับ มอบหมาย      [   ]83 

36 
ครูเปนผูกระตุน แนะแนวทางใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ 

ไดรับประสบการณตรง 
     

[   ]84 

37 

ครูมีการกําหนดภาพความสําเร็จ    เก่ียวกับคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียนที่ชัดเจน 

     [   ]85 
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
38 ครูแสดงออกถึงความรอบรูและมีทักษะการสอนนักเรียน      [   ]86 
39 ครูมีความแมนยําใน เนื้อหาสาระ  ความรู และมีความม่ันใจ 

ในตนเองท่ีจะถายทอดความรูใหกับนักเรียน  
     

[   ]87 

40 ครูมีการเตรียมตัวและวางแผนการสอนลวงหนาอยูเปนประจํา      [   ]88 

41 
ครูมีศักยภาพในการแกปญหา  เกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอน 

     
[   ]89 

42 
ครูมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ  
แลกเปล่ียนเรียนรูตาม ขั้นตอนตางๆ ครบถวนทุกขั้นตอน 

     
[   ]90 

43 
ครูมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
จนสามารถสรางองค ความรูไดดวยตนเอง 

     

[   ]91 

44  ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจ  ภาคภูมิใจใน ความสําเร็จ 

ของนักเรียน 
     

[   ]92 

ทุมเทเวลาในการทํางาน (Y5) 

45 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความตั้งใจ  มาทํางานอยาง 

สมํ่าเสมอ 

     
[   ]93 

46 
ผูบริหารมีภาวะผูนํา กระตุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ทุมเทเวลาใหกับการทํางาน 

     
[   ]94 

47 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความสุข สนุกกับการทํางาน  
อยากมาทํางาน 

     
[   ]95 

48 
ครูมีเวลาใหกับนักเรียนในการวางแผน การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน ฝกพัฒนาทักษะตาง ๆ   
     

[   ]96 

49 
ผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความเสียสละ 

อุทิศตนในการทํางานอยางเต็มท่ี 

     
[   ]97 

50 ครูมีความรับผิดชอบ และทุมเทเพื่อการสอนอยางเต็มเวลา      [   ]98 

51 
ครูใชเวลาในการเตรียมการสอนอยางเต็มที่  วางแผนการสอน 

คนควาหาวิธีการสอนในรูปแบบตางๆ 

     
[   ]99 

52 
ครูใชเวลาในการทํางานอ่ืนๆ  นอกเหนือไปจากการสอน 

อยูเสมอ 

     
[  ]100 

53 
 ครูใหเวลาในการอบรม แนะนํา สั่งสอนและชวยเหลือ 

 นักเรียนอยูเสมอ 

     
[  ]101 
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ขอ ขอความ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (Y6)   

54 ครูมีการใชเวลาในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเปน
รายบุคคล 

     
[  ]102 

55 ครูมีโปรแกรมเพ่ือการชวยเหลือ แนะนํานักเรียนเปน
รายบุคคล 

     
[  ]103 

56 
ครูมีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยูเปนประจํา
จะชวยใหไดขอมูล ยอนกลับ  เพื่อใชปรับปรุง 

     
[  ]104 

57 ครูมีการฝกฝนใหนักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ      [  ]105 

58 
ครูมีการติดตามผลความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะๆ 

อยางตอเน่ือง 
     

[  ]106 

59 
ครูมีการรายงานผลความกาวหนาของนักเรียนใหผูบริหาร   
ผูปกครองและ ตัวนักเรียนทราบ 

     
[  ]107 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับผูปกครอง (Y7)    

60 
ผูบริหาร ครูและผูปกครอง มีความสัมพันธ ที่ดีตอกัน มีความ
เขาใจ ซึ่งกันและกัน 

     
[  ]108 

61 

ผูปกครองใหการชวยเหลือ สนับสนุน เกี่ยวกับการ ดําเนินงาน  
กิจกรรมของสถานศึกษาตางๆ เชน กีฬากลุม  วันแมแหงชาติ  
งานวันเด็ก เปนตน 

     

[  ]109 

62 
ผูปกครองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ 

การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
     

[  ]110 

63 
ผูปกครองมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนใหกับนักเรียน เปนประจํา   
     

[  ]111 

64 
ผูปกครอง รวมกับผูบริหารและ ครู ในการสงเสริม     
กระบวนการเรียนรูของนักเรียนทั้งท่ีบานและโรงเรียน 

     
[  ]112 

65 
ผูบริหาร ครูและผูปกครอง รวมมือกันเพื่อพัฒนานักเรียน 

จนสามารถนําความรู ไปใชในชีวิตจริงได 
     

[  ]113 

66 
ผูปกครองมีการพบปะพูดคุยกับครู เพื่อแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น ขอมูลขาวสาร เก่ียวกับตัวนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
     

[  ]114 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล นางอํานวยพร  สอ้ิงทอง 

วัน/เดือน/ปเกิด  23  กุมภาพันธ  2515                                             
ที่อยู 406 - 407 หมู 10  ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
ที่ทํางาน  โรงเรียนวัดทุงคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ตําบลทุงคอก  อําเภอสองพี่นอง   
                             จังหวัดสุพรรณบุรี  72190 
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