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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ประสิทธิผล

ของโรงเรียนและคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครู จํานวน 

425 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ 

คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสันและคาถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือดานระเบียบ

ขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม และดานการบูรณาการดานสังคม  

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2         

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอมและ 

ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

 3. คุณภาพชวีติการทํางานของขาราชการครูสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานท่ีมีอํานาจพยากรณ คือ ดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตกับการทํางาน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 
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ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานและดานบูรณาการดานสังคม เขียนเปนสมการพยากรณในรูป

คะแนนมาตรฐาน คือ Z’y=.266X7+.231X6+.172X2+.156X4+.137X5 

 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู, ประสิทธิผลของโรงเรียน  
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ABSTRACT 
 

  This research aims to study the quality of teacher’s work life, the effectiveness of 

schools and the quality of teacher’s work life affecting to effectiveness of schools under 

Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2. The samples of this study 

consisted of 425 teachers and administrators. The instrument for collecting data was a 

questionnaire. Statistics were percentage, Mean, standard deviation, Pearson,s Product 

Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis : method enter were 

employed for data analysis. The research results were as followings: 

 1. The quality of teacher’s work life under  Chachoengsao Primary Educational  

Service Area Office 2 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores From high 

to low; there were constitutionalism, social relevance, social integration. 

 2. The effectiveness of schools under Chachoengsao Primary Educational Service 

Area Office 2 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; 

there were the ability to problem solving, adaptation to environmental constraints, 

generate more positive student attitudes. 

 3. The quality of teacher’s work life affecting to effectiveness of schools under 

Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2. That could predict was the total 

life space, constitutionalism, safe and healthy environment, growth and security, social 
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integration the regression equation standard score was following: 

Z’y=.266X7+.231X6+.172X2+.156X4+.137X5 

 

 

Keywords:  the quality of teacher’s work life, effectiveness of schools.  
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กิตติกรรมประกาศ 
               

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่งจาก      

ดร.พจนีย ม่ังค่ัง อาจารยท่ีปรึกษาหลักและผูชวยศาสตราจารย ดร.เก้ือกูล สถาพรวจนา อาจารยท่ีปรึกษารวม 

ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกข้ันตอนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มี

ความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน 

ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธฉบับนี้ ท่ีใหความกรุณาตรวจสอบ ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและให

คําแนะนําจนทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจ จนสามารถวิเคราะหผลการวิจัยสําเร็จไดดวยดี  

 ขอขอบคุณผูบริหารและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ทายท่ีสุดนี้ ขอขอบพระคุณ

คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย ขอบคุณ

เพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคพิเศษทุกคนท่ีใหความชวยเหลือ

ผูวิจัยเปนอยางดี  

             ขอขอบพระคุณ คุณพอบุญมี คุณแมสมร บุงนามและนายมานิตย สุขโยยศ ผูอํานวยการโรงเรียน

บานมาบนาดี ท่ีเปนแรงบันดาลใจในการศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตและความสําเร็จในการศึกษา

ระดับมหาบัณฑิต  

 

 

  นางสาวอรุณรัตน  บุงนาม  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 

 การศึกษาในโลกยุคปจจุบันเปนโลกท่ีกาวสูการเปนสังคมการสื่อสารท่ีไรพรมแดน

(Globalization) ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและวิทยาการดานตางๆสามารถเชื่อมถึงกันไดท่ัวทุก

มุมโลกทามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโลก ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาหนวยงาน 

ความยากจน ปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปรากฏการณภาวะโลกรอน ความแตกตางทางสังคมบน

ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน การพัฒนาประเทศเปนไปดวยความยากลําบากจึงทําใหคนตองตอสู เพ่ือ

ความอยูรอด หลายคน หลายองคการ หลายประเทศ มุงแขงขันกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือความยิ่งใหญ 

ใหความสําคัญในการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงทองเท่ียว สรางระบบคมนาคมการขนสง การสื่อสาร

ท่ีทันสมัย สะดวกสบายอยางไรขอบเขต จนกระท่ังมองขามสิ่งท่ีมีความสําคัญ คือ การพัฒนาคน 

 ประเทศไทยไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยไดเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา

ประเทศ จากอดีตท่ีมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เพ่ือยกระดับการผลิตและรายได มาเปนการ

เพ่ิมศักยภาพของคน จึงเนนคนเปนจุดหมายหลักของการพัฒนา โดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ท่ีใหความสําคัญและเนนใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา

ตอเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ียังคงยึดคนเปน

ศูนยกลางในการพัฒนา โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศควบคูไปกับ

การพัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวม โดยมุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยาง        

เทาทัน มีสุขภาวะท่ีดี อยูในครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต

อยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2550, หนา 39)  

 การปฏิรูปการศึกษาถือเปนพ้ืนฐานสําคัญของการปฏิรูประบบอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาคนใหเปน

ประชากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในมาตรา 22 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไววา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

หลักการดังกลาวสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากครูเปนศูนยกลางมาเปนการให
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ความสําคัญตอผูเรียนหรือการเนนผูเรียนเปนหลักและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ท้ังนี้ครูหรือผูสอน

มิไดลดความสําคัญลงแตประการใด หากยังคงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมาก เพราะครูตอง

เปนผูรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน จึงตองคอยชี้แนะ ควบคุม ดูแล สงเสริม 

ชวยเหลือ สนับสนุน ผูเรียนตลอดเวลาการปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  

จะเกิดสัมฤทธิ์ผลเพียงใด จะตองอยูกับศักยภาพและประสิทธิภาพของครู (นันทกานต ชื่นอารมณ, 2543, 

หนา 2) 

 คุณภาพหรือชีวิตท่ีมีคุณภาพสําหรับขาราชการครู เปนลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีมีความ

เปนอยูสอดคลองกับระดับความตองการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางมีคุณคา 

โดยเปนชีวิตท่ีมีการกินดีอยูดี ถูกตองตามสุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง มีงานทํา        

ท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดโดยไมตองเปนภาระของผูใดท้ังเปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  

มีคุณธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม สํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม สงผลตอ  

การเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมไดอยางเต็มท่ี ตามกําลังความสามารถและ

สถานภาพของตนและสุดทายสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ แตอยางไรก็ตาม         

คุณภาพชีวิต ดังกลาวนี้ เ ก่ียวของกับกิจกรรมตางๆ ของชีวิต ซ่ึงก็คือการปฏิบัติภารกิจตางๆ             

ตามบทบาทหนาท่ี หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่ง คือการทํางานเปนสวนหนึ่งของการแสดงถึงการมี

คุณภาพชีวิต โดยท่ีบุคคลทุกคนไมสามารถแยกกิจกรรมการทํางานจากการดําเนินชีวิตประจําวันได 

แนวคิดนี้จึงเรียกวา คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) เปนแนวคิดการทํางานท่ีบอกวา

งานและชวีิตจะเก่ียวของผสมผสานกันอยางกลมกลืน โดยคํานึงถึงรูปแบบงานท่ีทําใหขาราชการครูมี

การทํางานท่ีดี มีความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน ยอมสงผลใหการศึกษาประสบผลสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สายัณห จันทะวงศ, 2548, หนา 2) 

 คุณภาพชีวิตขาราชการครู เปนสภาพการทํางานของบุคลากรครูในโรงเรียนท่ีมีความรูสึก 

พึงพอใจท้ังดานสวนบุคคลและความสัมพันธกับโรงเรียนและสิ่งแวดลอม ทําใหบุคลากรครูชุมชนได 

รับรูและแสดงออกถึงเจตคติคานิยมท่ีมีตอสังคมภายนอกโรงเรียน คุณภาพชีวิต ประกอบดวยการจัด

สิ่งแวดลอมการทํางาน ความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวกับการทํางาน บรรยากาศในการทํางาน 

การสนับสนุนความสามารถของครู คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ความสมดุลระหวางชีวิต

ครอบครัวกับการทํางาน (รุงนภา สันติศิรินิรันดร, 2550, หนา 20) เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานท่ีดี ข้ึนยอมมีขวัญและกําลังใจ มีความสุข มีความผูกพันตอองคการ มีความมุงม่ันท่ีจะ

ขับเคลื่อนใหองคการ กาวหนาใหไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ ซ่ึงองคประกอบเปนตัวกําหนด

คุณภาพการทํางานดังท่ี วอลตัน (Walton, 1974, pp.12-16) กลาวถึง ตัวชี้วัดตางๆ ท่ีมีความ

เหมาะสมกับลักษณะงานของขาราชการครู ไดแก 1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ2) 

สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความกาวหนาและ
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ความม่ันคงในงาน 5) การบูรณาการดานสังคม 6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 7) ความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน  8) การปฏิบัติงานในสังคม ฉะนั้นการบริหารจัดการองคการตางๆ เพ่ือบรรลุ

สูวัตถุประสงคขององคการมีปจจัยหลายอยาง แตท่ีสําคัญจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จลงดวยดีคือตัว

บุคคลซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งและบุคคลจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีคุณภาพชีวิตใน

การทํางานท่ีดี คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งท่ีองคการควรเสริมสราง

ดวยวิธีตางๆ เพ่ือใหบุคลากรมีความสุข สนุกกับงานไมเบื่อหนาย อันเปนการปองกันมิใหบุคลากรเกิด

ความรูสึกวา คุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําลง (ภูษณิศา เมธาธรรมสาร, 2549, หนา 5) นอกจากนี้       

สุภาณี  ฝนทองมงคล (2546, หนา 17) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีสวนชวยใหระบบ      

การทํางานขององคการมีประสิทธิผล เปนพ้ืนฐานในการสรางประสิทธิภาพการทํางาน ลดคาใชจาย       

ลดตนทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการทํางาน ทํานองเดียวกัน บลูสโตน (Bluestone, 1977,     

p. 43) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนการสรางสรรคบรรยากาศ ทําใหเกิดความพึงพอใจการ

ทํางานสูงข้ึน โดยเนนการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินและแกปญหาสําคัญขององคการและ

กอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ สอดคลองกับรุงนภา สันติศิรินิรันดร (2550, หนา 21) 

กลาวถึง ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูวาถาผูบริหารสามารถตอบสนองให

บุคลากรครูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดแก ความตองการดานสุขภาพกาย การปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความสุข 

มีความเปนอยูตอหนาท่ีสังคมอยางเหมาะสมกับอาชีพมีเศรษฐกิจท้ังสวนตัวและครอบครัวท่ีอยูได เปน

ตน จะกอใหเกิดความสําคัญตอองคการ คือ บุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี เปนทรัพยากรมนุษยของประเทศท่ีมี

คุณภาพและผูบริหารสามารถพัฒนาโรงเรียนโดยอาศัยศักยภาพของครูอยางเต็มท่ีและหนวยงานทุก

ฝายท่ีเก่ียวของจึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู เพ่ือใหนําไปสูการทํางานท่ีดี  

มีความรูสึกท่ีดี มีความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน มีการดําเนินชีวิตท่ีมีความสุข พรอมท้ังมีการทํางาน

รวมกัน กอใหเกิดผลดีตอองคการและประสบผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ 

มีผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิผลของโรงเรียน ดังเชน งานวิจัย

ของจิณพัฏ เงาฉาย (2549, หนา 21) ศึกษาพบวาประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสําคัญตอการบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา การศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตอง

ดําเนินการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดซ่ึงข้ึนกับปจจัยหลายประการ ปจจัยสําคัญประการ

หนึ่ง คือ ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนและครูซ่ึงจะตองพัฒนาศึกษาหาความรูเก่ียวกับ

องคประกอบ เทคนิควิธีการ เพ่ือหาแนวทางยกระดับคุณภาพโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคตาม

เจตนารมณท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2545   
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 สําหรับคุณภาพการศึกษานั้นอาจพิจารณาไดจากประสิทธิผลของโรงเรียนซ่ึงนักศึกษาหลายทาน

ไดบูรณาการเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว ดังเชน มอทท (Mott, 1972; cited in Hoy &  

Miskel, 2001, p. 306) ไดบูรณาการเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว 4 ประการ คือ          

1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 4) ความสามารถใน

การแกปญหาภายในโรงเรียน การท่ีโรงเรียนจะเกิดประสิทธิผลหรือไมนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ 

โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู ดังเชนจากงานวิจัยของ อุษณีย รักซอน (2543, หนา 86) พบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา เขต

การศึกษาท่ี 12 มีความสัมพันธกันทางบวก และคุณภาพชีวิตการทํางานของครูอยูในระดับดี ยอมสงผลให

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับสูงเชนกัน ทํานองเดียวกัน อรวรรณ อุนวิเศษ (2549, หนา 2) ศึกษา

พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร เขต 3   

            จากการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปการศึกษา 2554 จากโรงเรียน จํานวน 158 โรงเรียน โดยไมรวม

โรงเรียนเอกชน 10 โรงเรียน พบวาผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาบางเรื่องปรากฏวายังมี

ปญหาคุณภาพการศึกษาท่ีตองเรงพัฒนา ซ่ึงยังมีโรงเรียนจํานวนมากไมผานการรับรองมาตรฐาน   

ขาดแคลนครู และในดานการบริหารจัดการท่ีพบวาขาดการกระจายอํานาจสูโรงเรียนตามเปาหมาย 

รวมท้ังยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการจากทุกภาคสวนอยางแทจริง ซ่ึงสงผลใหผลผลิตทาง

การศึกษามีคุณภาพต่ํา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 และบางรายวิชาตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ย

ของระดับประเทศ ซ่ึงดูจากผลการสอบ NT, O-NET, LAS. ยังไมเปนท่ีนาพอใจ เชน ในกลุมสาระ การเรียนรู

ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะและ

การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี แสดงใหเห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา

เขต 2 กําหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

อาจเนื่องจากผูบริหารและครูขาดการนําขอมูลในแตละกลุมสาระการเรียนรู เปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในสถานศึกษา ครูยังไมปรับปรุงวิธีการเรียนการ

สอนใหมๆ ท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลางและการวัดผลในสภาพท่ีแทจริง เปนตน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2, 2554, หนา 70) สวนปญหาอุปสรรคอีกสวนหนึ่งท่ีสําคัญของ

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู คือ ขวัญและกําลังใจของขาราชการครู พบวา ยังมีครูจํานวน

มาก เกิดความสับสนและทอถอยเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอหนวยงานตนสังกัด เนื่องจากเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมในเรื่องตางๆ เชนการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ การโยกยายประจําป การจัดสรร

ครุภัณฑและสิ่งกอสราง โอกาสในการสงเสริมความรูและความกาวหนาในหนาท่ีการงาน การปฏิบัต ิ   
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ตามนโยบายและมาตรการตางๆ มีความ เหลื่อมล้ํา เปนตนรวมท้ังการเสริมสรางขวัญกําลังใจของผูบริหาร

ระดับตางๆตอการรวมงานยังมีนอยและนอกจากนี้ยังประสบปญหา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท้ังระบบ รอยละ 40 ของขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ท้ังดานจัดการเรียนการสอน 

ดานคาครองชีพ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและอยูในชวงภาวะเงินเฟอสินคาน้ํามันมีราคาแพง

มาก เครื่องอุปโภค บริโภค ตางก็ขยับราคาสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามัน คาเงินบาทของไทย  

ก็ผันผวนไมนิ่ง ทําใหเงินเดือนของขาราชการครูท่ีไดรับไมเพียงพอตอการใชจายเพ่ิมข้ึน ครูสวนใหญเกิด

ภาวะหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบ มีการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด มากข้ึน          

มีการแกสัญญาหนี้เพ่ือรับเงินกูเพ่ิมเติมทําใหครูเกิดความเครียดและความไมสบายใจ ซ่ึงมีผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอน ครูบางคนตองประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึนทําใหมีการเบียดบังเวลาของราชการ

และไมสามารถปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละในดานตางๆ เหมือนเชนอดีต (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1-19)                    

 จากสภาพความเปนมา ความสําคัญและปญหา ตลอดจนผลการวิจัยท่ีทําใหทราบถึง

ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยจาก

หนวยงานอ่ืน ท่ีมีสภาพ บริบทแตกตางกัน ซ่ึงบทบาทหนาท่ีภาระงานของครูเปนสิ่งสําคัญท่ีครูตอง

รับผิดชอบ คือ ครูใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพแกนักเรียน ใหความรูท้ังวิชาสามัญ วิชาชีพตามหลักสูตร 

ครูเปนผูชี้แนะ ใหคําปรึกษาแนะแนว จัดการเรียนการสอน วางแผน เตรียมการสอน ไมท้ิงเด็ก         

จัดกิจกรรมเสริมฝกหัดใหรูจักรูปแบบการปกครองประเทศ รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีความคิด

สรางสรรค รูจักคิดเปน แกปญหาเปน ครูใชกระบวนการเรียนท่ียืดหยุนหลากหลาย รูจักจุดเดนจุดออน

ของนักเรียนรายบุคคล ครูมีศีลธรรม จริยธรรม คานิยม เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย มีความอดทนเสียสละ 

สงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามใหกับนักเรียนสงผลตอการบริหารงานของโรงเรียนตอผูบริหาร          

ตอครู  ทําให คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ดี ข้ึน เพราะครู ท่ี เปนผูบริหารโรงเรียน                        

ซ่ึงเปรียบเสมือนเฟองจักรใหญท่ีจะกํากับและควบคุมใหครูผูสอนซ่ึงเปนเฟองจักรเล็กทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูบริหารเปนผูนําสถาบันท่ีควรตองเปนกลไกใหมในการจัดการศึกษาและบริการตางๆ 

เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินสูเปาหมายของหลักสูตรท่ีวางไว และความสําเร็จอีกประการหนึ่งคือ       

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญผูเรียนเรียนรูเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน โดยใชพ้ืนฐาน 

ความรัก ความเมตตาท่ีครูมีตอผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหเลือกแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได พัฒนานักเรียนอยางตอเนื่องเพ่ือประโยชน

สูงสุดกับผูเรียน จึงสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จึงทําใหผูศึกษา

สนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ยกระดับประสิทธิผลตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหบังเกิด

ผลดีเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป  

 

1.2 คําถามการวิจัย  

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งคําถามดังนี ้ 
 1.2.1 คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด  

 1.2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 อยูในระดับใด  

 1.2.3 คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หรือไม  

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย  

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้  

 1.3.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.3.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.3.3 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย  

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานดังนี้  

 1.4.1 คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 
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 1.4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 

 1.4.3 คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครสูงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  

 

  การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้  

  1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

   การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                 

โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฏี มาเปนเนื้อหาในการวิจัย คือคุณภาพชีวิตในการทํางานศึกษา            

จากทฤษฎี ของ วอลตัน (Walton, 1974, pp. 12-16) ประกอบดวย  

  1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  

  2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย  

  3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล  

  4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

  5) การบูรณาการดานสังคม  

  6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน  

  7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  

  8) การปฏิบัติงานในสังคม  

  สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียน บูรณาการจากแนวคิด ของมอทท (Mott, 1972; 

cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) เปนเครื่องมือท่ีพัฒนาสําหรับการประเมินประสิทธิผล

ของสถานศึกษา จําแนกได 4 ดาน ประกอบดวย   

  1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

  2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

  3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม  

  4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  
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 1.5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง  

  1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 175 คน ครู จํานวน 1,400 คน รวม

ประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,575 คน  

  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 123 คนครู จํานวน 302 คน                

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-

610) รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 425 คน  

 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  

  1) ตัวแปรตน ไดแก คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 

   (1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  

   (2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย  

   (3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล  

   (4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

   (5) การบูรณาการดานสังคม  

   (6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบตัิงาน  

   (7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  

   (8) การปฏิบัติงานในสังคม  

  2) ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียน แบงออกเปน 4 ดานประกอบดวย  

   (1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

   (2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

   (3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม  

   (4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

            

 การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดดังนี้  
 ผูวิจัยศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเปนกรอบ

แนวความคิดในการวิจัย คือ  
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 1.6.1 คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ศึกษาจากทฤษฎีของ วอลตัน (Walton, 1974, 

pp. 12-16) จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 2) สิ่งแวดลอมท่ีถูก

ลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน           

5) การบูรณาการดานสังคม 6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับ           

การทํางาน  8) การปฏิบัติงานในสังคม  

 1.6.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน บูรณาการจากแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนของ 

มอทท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาสําหรับการ

ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา จําแนกได 4 ดาน ประกอบดวย 1) ความสามารถในการทําให

นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 4) ความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน  

 

สามารถแสดงไดดังภาพประกอบดังนี้ 

 

           ตัวแปรตน                                                         ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

1.7 ขอตกลงเบื้องตน  

คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู 

 1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  

 2. สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล    

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน    

 5. การบูรณาการดานสังคม   

 6. ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน    

 7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน   

 8. การปฏิบัติงานในสังคม 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

1. ความสามารถในการทําใหนักเรียนมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียน 

ใหมีทัศนคติทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 

โรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 

4. ความสามารถในการแกปญหา 

ภายในโรงเรียน 
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 การวิจัยครั้งนี้ มีขอตกลงเบื้องตนดังนี้  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากับผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและโรงเรียน

ขยายโอกาส เทานั้น 

 

 

 

 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ  

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้  

 1.8.1  คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึงระดับความรูสึกของครูตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของสถานศึกษา การจัดกิจกรรม รวมท้ังการดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจ การ

จัดสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีกอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน มีคุณคาตอตนเองและสังคมสามารถ

สนองตอบตอความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ เกิดความสุขกาย สุขใจ มีความม่ันคงกาวหนาในชีวิตการ

ทํางานซ่ึงจะสงผลถึงความมีประสิทธิผลของงาน ผลผลิต เปนไปตามเปาหมายขององคการในท่ีสุด โดยวัดจาก

คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย  

  1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ หมายถึง เงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมกับตําแหนง

หนาท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ ไดรับเงินสวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสมเพียงพอ ไดรับ

ความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เพียงพอกับคาใชจายในสภาพ

ปจจุบันและไดรับโบนัสเหมาะสมกับความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

  2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สภาพการทํางานท่ีผูปฏิบัติงานถา

ไดรับโดยถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เขน การจัดใหมีสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ มีบรรยากาศเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานมีการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีดี พรอมใชงาน 

โรงเรียนมีสภาพท่ีดีเปนสัดสวนเหมาะสําหรับใชปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เม่ือมีอาการเจ็บปวยหรือไดรับ

อันตรายในการปฏิบัติงานโรงเรียน ไดใหความดูแลชวยเหลือเปนอยางดี โรงเรียนมีความเปนระเบียบ มีความ

สะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนการสอน  

  3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การเพ่ิมพูนศักยภาพใหแกบุคลากรดวย

รูปแบบตางๆ เชน การอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ มีอิสระในการใช
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ความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน ไดมีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ  

เปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน  มีโอกาสทํางาน ท่ีทาทายความสามารถ มีสวนรวมในการคิดแกปญหา

ในการปฏิบัติงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนอยางเพียงพอ   

  4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึง บุคลากรไดรับคําแนะนําจาก

ผูบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพและไดรับมอบหมายในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

ตลอดจน มีสวนรวมในการวางแผน ไดลงมือปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ ของโรงเรียนจน

ไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา มีความสุขในการปฏิบัติงานและพอใจในตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน  

  5) การบูรณาการดานสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลในโรงเรียนท้ังดาน

สวนตัวและบทบาทหนาท่ีการงานของแตละบุคคล บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน 

มีบรรยากาศแหงความเปนมิตร มีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของเพ่ือรวมงาน 

ผูปกครอง ชุมชน กอใหเกิดความรักความผูกพัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน เม่ือมี

ปญหาเรื่องงาน เรื่องสวนตัวไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานและสามารถปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัฒนธรรม ของโรงเรียน เชน กฎระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ วิธีการดําเนินงานของ

โรงเรียน ฯลฯ  

  6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งจําเปนท่ีจะเปนกรอบในการควบคุม

ความประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลและหนวยงานหรือสงเสริมความกาวหนาในชีวิตการทํางานระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนจะชวยใหแนวทางในการปฏิบัติงานถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย ตรงตาม

ขอตกลง บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับไดถูกตอง มีความรู ความเขาใจ เคารพ

ในกฎระเบียบของโรงเรียน เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผล บุคลากรถือปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับของโรงเรียนรวมกันและถือเปนกติกาในสังคม  

  7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง มีชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม มีเวลา

ใหกับครอบครัวอยางเพียงพอ สมาชิกในครอบครัวยอมรับสภาพการปฏิบัติงานท่ีทําในโรงเรียน และ

เอ้ืออํานวยใหสามารถรับผิดชอบงานสวนตัวในครอบครัวได ตลอดจนมีปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับ

กําหนดเวลาของการปฏิบัติงาน มีเวลาพักผอนและคลายความตรึงเครียด มีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือน

รวมงาน ครอบครัวพอใจกับเวลาในการปฏิบัติงาน บุคลากรทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถและมีความพอใจสุขใจ  

  8) การปฏิบัติงานในสังคม หมายถึง ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูปกครอง

ปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของชุมชน ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของโรงเรียน 

โรงเรียนประชาสัมพันธผลงานใหชุมชนรับทราบและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานอ่ืน 

บุคลากรเกิดความพอใจตอสังคมท่ีใหความชวยเหลือโรงเรียนและมีความสุข ความพอใจ ความภาคภูมิใจ 

ท่ีไดรวมปฏิบัติงานกับชุมชน  
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 1.8.2  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จของการดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ

สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ท้ังภายใน

ภายนอกและรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมอง

ประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย  

  1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง 

ความสามารถในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง สามารถศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดมาก เปนท่ียอมรับและไดรับ

ความนิยมจากชุมชนและผูปกครองจนทําใหโรงเรียนมีปริมาณนักเรียนมากข้ึน มีวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

ท่ีรมรื่น สะอาด สวยงาม ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารและ ใหความสําคัญกับงานวิชาการ 

อีกท้ังครูจะตองพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ  

  2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึงความสามารถใน

การพัฒนาดําเนินงานในโรงเรียน ดานผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม แลวแสดงออก ในทางท่ีเหมาะสมดีงาม

สมเหตุสมผล เปนท่ีพึงประสงคของสวนรวม ท้ังดานรางกาย สติปญญา สังคม และจิตใจ เม่ือ ผูเรียนไดศึกษา

ท้ัง 4 ดาน แลวทําใหผูเรียนมีเจตคติทางบวกเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความม่ันคงทางจิตใจมี

เหตุผลยอมรับกติกาทางสังคมเปนประชาธิปไตยยอมรับ และเคารพความคิดเห็นสวนรวมมีระเบียบวินัย       

ในตนเองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษยในสังคมปจจุบัน  

  3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม หมายถึง 

ความสามารถในการดําเนินงานดานบริหาร โดยผูบริหารจะตองกําหนด นโยบายของโรงเรียนสอดคลอง

และทันสมัย ดานการเรียนการสอน มีนวัตกรรมสื่อการสอนใหมๆ คนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอน

อยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงสถานท่ีสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิด

บรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครูเปนนักพัฒนา มีความคิดสรางสรรค ครูสรางกระบวนการเรียนรูให

ท้ังเนื้อหาวิชาและคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีความกาวทันกับสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ          

ท่ีเปลี่ยนไป  

  4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร 

และครูในโรงเรียนท่ีรวมมือกันในการแกปญหาตางๆ ท้ังการกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียน 

บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตาม เปาหมายท่ี

กําหนดไว จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู พัฒนาศักยภาพบุคคลตามแนวทาง

ท่ีเหมาะสม  
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 1.8.3 ครู หมายถึง ครูท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.8.4  ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูรักษาการ    

ในตําแหนง โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.8.5 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.8.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย 7 อําเภอ คือ อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ 

อําเภอแปลงยาว อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน และ อําเภอคลองเข่ือน  

 

1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้  

 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของใชในการ

ปรับปรุง พัฒนา การดําเนินการบริหารจัดการ เพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

  2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  2.1.1 ความเปนมา 

  2.1.2 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                          ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

   2.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

   2.2.2 ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

   2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

  2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล 

  2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

2.1 สภาพบริบทของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

 2.1.1 ความเปนมา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตั้งอยูตําบลเกาะขนุน อําเภอพนม

สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
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คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ            

พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 และท่ีแกไขเ พ่ิมเ ติม  (ฉบับท่ี  2 )             

พ.ศ. 2545 มาตรา 31 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและกํากับ 

ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา             

เพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาและราชการอ่ืนตามกฎหมาย

กําหนด มาตรา 37 กําหนดใหมีการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

มาตรา 39 ระบุใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ

ดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติระบุไวชัดเจนวา ตองการ

ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ มีหนาท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย

ของการจัดการศึกษา เม่ือมีการประกาศจัดต้ัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนทางการ         

มีภารกิจในการดําเนินการตามปฏิทิน กิจกรรมหลัก เพ่ือปรับเปลี่ยนสูการเตรียมความพรอมในการ

บริหารและจัดการการศึกษาแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาออกเปน 2 เขต เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหนาท่ีดําเนินการ

ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)    

พ.ศ. 2553  โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับการศึกษา

ปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา

ตลอดชีวิต จัดการศึกษาใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ใหมีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมี

คุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 37 ระบุไววา การบริหารและการจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงระดับ

ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอ่ืน
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ดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตรี โดยคําแนะนํา

ของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          

โดยท่ีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา        

ซ่ึงมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของท้ังสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละ       

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกิดความไมคลองตัวและเกิด

ปญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันเปนการพัฒนาการศึกษาแก

นักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553, หนา 2-3) ดังนั้นสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวยทองท่ีอําเภอพนมสารคาม อําเภอบางคลา อําเภอสนามชัยเขต อําเภอ

ราชสาสน อําเภอแปลงยาว อําเภอทาตะเกียบและอําเภอคลองเข่ือน ตั้งอยูท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1-4) 

 2.1.2 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542            

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542        

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา          

ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต มีหนาท่ีในการจัดการศึกษา ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1)  

  1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให

สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความ

ตองการของทองถ่ิน 

  2) วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
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  4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคการชุมชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดาน

การศึกษา 

  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคการ หนวยงานภาครัฐ เอกชนและ

องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปน

หนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

 2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จํานวน

ท้ังหมด 168 แหง ประกอบดวยสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน 158 แหง ไมรวมสถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 แหง มีนักเรียนระดับกอนประถม จํานวน 7,835 

คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 21,960 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5,966 คน รวมจํานวน

ท้ังหมด 35,761 คน และมีขาราชการครูท้ังหมด 1,575 คน โดยแยกเปนผูอํานวยการโรงเรียน 153 คน 

และรองผูอํานวยการโรงเรียน 22 คน รวมท้ังหมด 175 คน ขาราชการครู ท้ังหมด 1,400 คน (ไมรวม

เอกชน) การดําเนินงานของพ้ืนท่ีในการบริหาร จัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงเขตคุณภาพการศึกษาออกเปน 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบงเขต

คุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนสถานศึกษาและคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของ
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สถานศึกษาใหมีหลากหลายคละกันในแตละเขตคุณภาพ  เพ่ือมุงหวังใหสถานศึกษาอันจะทําให

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 เรื่อง คือ ประสานราชการ 

ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน และประสานกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะ

ทําใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียง  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7 

อําเภอไดแก พนมสารคาม สนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว บางคลา ราชสาสน คลองเข่ือน 

ดําเนินการจัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกระดับใหท่ัวถึงและมีคุณภาพมาตรฐานสรางสังคมเปน

แกนหลักในการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

การมีสวนรวมเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม โดยมีคุณธรรมนําความรูอาศัยผูเก่ียวของทุกภาคสวนใน

การรวมกันสนับสนุนการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา โดยไดมีนโยบาย

ในดานการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ         

จึงไดเรงรัดพัฒนาการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน ดังนี้   

  1) ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

   (1) การรับนักเรียนและการสงเสริมการเรียนตอ   

    ก. อัตราการเกณฑเด็กมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนตอในชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 

 

 

    ข. อัตราการเขาเรียนและการสงตอนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 

    ค. อัตราการเรียนตอของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรืออาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 96.53  

   (2) การติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน  

   (3) มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิเคราะห

สภาพปญหานักเรียน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ ดานผลการเรียนมีผลการเรียนท่ีตกต่ํา ขาดเรียนในวิชาตางๆ พอ 

แม ผูปกครอง มีรายไดนอย พอแมแยกทางกัน ไมมีผูดูแล การใชสิ่งเสพติด การติดเกมและหาวิธีการ

ปองกันและแกปญหาของนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

  ไดสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญใน

เรื่องการอานออกเขียนได การพัฒนาคุณภาพทางดานทักษะการคิดคํานวณ กระบวนการคิดสูหลักสูตร
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สถานศึกษา เนนการนําความรู ประสบการณ กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยีไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการประเมิน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานการประเมินภายนอกการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จาก สมศ. ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   (1) นักเรียนอานไมออก เขียนไมได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   

   (2) การทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   (3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน  

  3) การบริหารและการจัดการศึกษา  

   (1) มีการบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี 3 คณะ คือ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   (2) การสรางเครือขายการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารจัดการศึกษา มีดังนี้ 

        ก. การแบงเขตพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 แบงเขตคุณภาพการศึกษา 17 เขต โดยอาศัยหลักการ

แบงเขตคุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนโรงเรียนและคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของ

โรงเรียนใหมีหลากหลายคละกันในแตละเขตคุณภาพ เพ่ือมุงหวังใหโรงเรียนในเขตคุณภาพ

ประสานงานกันใน 3 เรื่อง คือ ประสานราชการ ประสานการใชทรัพยากรรวมกันและประสาน

กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะทําใหโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียงกัน โดยมีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และศึกษานิเทศก รับผิดชอบเขตคุณภาพละ 2 คน 

        ข. การจัดตั้งชมรมทางวิชาการ จํานวน 12 ชมรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความถนัด ตามกลุมสาระการ

เรียนรู 8 กลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความเขมแข็ง ม่ันใจและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

    ค. โรงเรียนปฐมวัยตนแบบตนแบบ จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน

(สัยอุทิศ), โรงเรียนวัดปากน้ํา, โรงเรียนวัดหัวสําโรง, โรงเรียนเกาะแกวเวฬุวัน, โรงเรียนบานหนองยาง,

โรงเรียนบานหนองคอกและโรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง 

       ง. โรงเรียนในฝน  

    รุนท่ี 1 จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือและโรงเรียนโสภณ

ประชาเทวารุทธารักษ 
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    รุนท่ี 2 จํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานเขาหินซอน, โรงเรียนทุงสะเดา

ประชาสรรค,โรงเรียนวัดเกาะแกวเวฬุวัน,โรงเรียนวัดชําปางามและโรงเรียนบานหวยตะปอก  

    รุนท่ี 3 จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานอางเตย, โรงเรียนวัดหัวสําโรง, 

โรงเรียนบานคลองอุดมและโรงเรียนสวนปาอุปถัมภ  

    จ. โรงเรียนดีประจําตําบล  

    รุนท่ี 1 ป 2553 จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน(สัยอุทิศ) 

    รุนท่ี 2 ป 2554 จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองปรือกันยาง, โรงเรียน

วัดสามรม, โรงเรียนวัดสาวชะโงก, โรงเรียนวัดหนองไมแกน, โรงเรียนบานแหลมตะครอ, โรงเรียนวัด

จระเขตายและโรงเรียนบานทาซุง      

    ป 2555 จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง, โรงเรียนบาน

หนองขาหยั่ง, โรงเรียนวัดหัวสวน, โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ, โรงเรียนวัดลํามหาชัย และโรงเรียนบาน

หนองใหญ 

    ป 2556 จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางโรง, โรงเรียนวัดศรีสุตาราม, 

โรงเรียนบานหนองสทิตและโรงเรียนวัดหัวกระสังข 

    ป 2557 จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนทาระหัดราษฎรสฤษฎ, โรงเรียนวัด

สามแยก, โรงเรียนวัดปากน้ํา, โรงเรียนวัดหนองเค็ด, โรงเรียนวัดนาเหลาบก และโรงเรียนวัดหนองบัว 

    ฉ. สงเสริมโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูคุณภาพ ป 2554  จํานวน         

10 โรงเรียน คือ  โรงเรียนวัดบางคา, โรงเรียนบานอางตะแบก, โรงเรียนวัดบึงกระจับ, โรงเรียนวัด 

บางตลาด, โรงเรียนบานหนองสทิต, โรงเรียนวัดบานซอง, โรงเรียนบานอางทอง, โรงเรียนวัดจระเขตาย, 

โรงเรียนวัดคูมอญและโรงเรียนทาระหัดราษฎรสฤษฏ 

    ช. โรงเรียนขนาดเล็กสอนคละชั้น ป 2554 จํานวน 13 โรงเรียน คือ โรงเรียน

บานอางเสือดํา, โรงเรียนวัดวังกะจะ, โรงเรียนบานทามวง, โรงเรียนวัดเกาะแกวสุวรรณาราม, 

โรงเรียนบานเขาสะทอน, โรงเรียนวัดบางกระดาน, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว, โรงเรียนบานโปงตาสา, 

โรงเรียนบานอางทอง, โรงเรียนบางพะเนียง, โรงเรียนวัดทาลาดเหนือ, โรงเรียนบานหนองโสน และ

โรงเรียนบานนาโพธิ์ 

    ซ. โรงเรียนตนแบบคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของ สสวท. จํานวน 4 โรงเรียน 

คือ โรงเรียนวัดใหมบางคลา, โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ, โรงเรียนวัดทาเกวียน (สัยอุทิศ), โรงเรียนโสภณ

ประชา เทวารุทธารักษ  

    ฌ. โรงเรียนแมขายคุณธรรม จํานวน 20 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสามแยก, 

โรงเรียนวัดสะแกงาม, โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ, โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ, โรงเรียนวัดบางกระ

เจ็ด,โรงเรียนวัดตนตาล, โรงเรียนวัดดอนทอง, โรงเรียนวัดหนองแหน, โรงเรียนวัดหัวกระสังข, โรงเรียนวัด
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พงษาราม, โรงเรียนวัดดอนทานา, โรงเรียนบานหวยหิน, โรงเรียนวัดหนองเค็ด โรงเรียนบานหนองยาง,

โรงเรียนตลาดบางบอ,โรงเรียนบานหนองคอก, โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส, โรงเรียนวัดหัวสําโรง, โรงเรียน

วัดกอนแกวและโรงเรียนหวยตะปอก 

    ญ. โรงเรียนจัดการเรียนรวม ป  2554 จํานวน 17 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานหนอง

ยาง, โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง,โรงเรียนบานเทพประทาน, โรงเรียนวัดชําปางาม, โรงเรียนราษฎรนุกูล, 

โรงเรียนวัดหินดาษ, โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด, โรงเรียนบานหนองหวา, โรงเรียนวัดดอนทอง, โรงเรียนวัดโกรก

แกววงพระจันทร, โรงเรียนบานโปงเจริญ, โรงเรียนบานคลองอุดม, โรงเรียนสวนปาอุปถัมภ, โรงเรียนบานเขา

หินซอน, โรงเรียนบานรมโพธิ์ทอง, โรงเรียนทุงสอหงษา, โรงเรียนแสนภุมราวาส 

    ฎ. ศูนยวิทยบูรณาการ จํานวน 2 ศูนย คือ โรงเรียนบานหนองประโยชนและ

โรงเรียนบานหนองยาง 

    ฏ. โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตยจํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 

    ฐ. ศูนยดนตรีเขตพ้ืนท่ีจํานวน 1 ศูนย คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน“สัยอุทิศ” 

    ฑ. โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ป 2553 จํานวน 3 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนบานทาซุง, โรงเรยีนวัดโกรกแกววงพระจันทรและโรงเรียนวัดบางโรง  

    ฒ. ศูนย Office station จํานวน 1 ศูนย คือ โรงเรียนบานยางแดง ณ. โรงเรียน

พระราชทาน ปการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดบางตลาด (ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค) 

 ผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1-19) 

  1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ประสบปญหา รอยละ 40 ของ

ขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ท้ังดานจัดการเรียนการสอน ดานคาครองชีพ เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบันและอยูในชวงภาวะเงินเฟอสินคาน้ํามันมีราคาแพงมาก เครื่องอุปโภคบริโภคตางก็ขยับ

ราคาสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามัน คาเงินบาทของไทยก็ผันผวนไมนิ่งทําใหเงินเดือนของขาราชการ

ครูท่ีไดรับไมเพียงพอตอการใชจายเพ่ิมข้ึน ครูสวนใหญเกิดภาวะหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบมีการกูเงิน

จากสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด มากข้ึนมีการแกสัญญาหนี้เพ่ือรับเงินกูเพ่ิมเติม ทําใหครูเกิด

ความเครียดและความไมสบายใจ ซ่ึงมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนครูบางคนตองประกอบอาชีพ

อิสระเพ่ิมข้ึน ทําใหมีการเบียดบังเวลาของราชการและไมสามารถปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละในดาน

ตางๆ เหมือนเชนอดีต 
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  2) อุปกรณการศึกษา สื่อและเทคโนโลยี พบวา ยังไมสามารถจัดสรรงบประมาณหรือ

ใหการสนับสนุนแกโรงเรียนในสังกัดไดเทาท่ีควรโรงเรียนสวนใหญยังขาดแคลนและเกิดความเหลื่อมล้ํา

กันมาก 

  3) การใชอาคารสถานท่ี พบวา โรงเรียนสวนใหญมีอาคารเรียนเกาชํารุดทรุดโทรม

เนื่องจากมีอายุการใชงานนาน โรงเรียนบางแหงขาดแคลนหองเรียนโดยเฉพาะท่ีใชเปนหองพิเศษ           

ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนตางๆ และในบางแหงยังมีอาคารเรียนท่ีไมเพียงพอตอ           

ความตองการเม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียน 

  4) การนิเทศ กํากับ ติดตามผลดานการศึกษา พบวา มีการขาดแคลนดานจํานวน

ศึกษานิเทศกและไมสามารถออกนิเทศตามสถานศึกษาไดอยางจริงจัง 

  5) ขวัญและกําลังใจของขาราชการครู พบวา ยังมีครูจํานวนมากเกิดความสับสนและ

ทอถอยเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอหนวยงานตนสังกัด เนื่องจากเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในเรื่อง

ตางๆ เชนการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ การโยกยายประจําป การจัดสรรครุภัณฑ และสิ่งกอสราง 

โอกาสในการสงเสริมความรูและความกาวหนาในหนาท่ีการงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ

ตางๆ มีความเหลื่อมล้ํา เปนตน รวมท้ังการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของผูบริหารระดับตางๆ ตอ

การรวมงานยังมีนอย 

 กลาวโดยสรุปวา สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 ยังคงตองปรับปรุงพัฒนาในหลายๆ ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึง

ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนและองคการ อีกท้ังการมีสวนชวยลดปญหาตางๆ ในระบบการจัดการศึกษา 

อีกทางหนึ่ง  

 

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 

 2.2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ความหมายของคุณภาพชีวิต มีผูใหไวหลายแนวคิด ดังนี้ 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543, หนา 117) คุณภาพชีวิต  

ประกอบดวย 2 คํา คือ คุณภาพ หมายถึง ลักษณะความดี ลักษณะประจําบุคคล สวนชีวิต หมายถึง  

ความเปนอยู ดังนั้น ความหมายคุณภาพชีวิตหมายถึง ลักษณะความเปนอยูท่ีดีของบุคคล 

 องคการยูเนสโก (UNESCO, 1978, p. 40) กลาวถึง ความหมายคุณภาพชีวิตวา ระดับความ

เปนอยูในสังคมและระดับความพอใจในความตองการสวนหนึ่งของมนุษยและไดนิยามโครงการเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตวาเปนโครงการเปาหมายเพ่ือชวยใหผูเรียนและชุมชนไดรับรูเจตคติ คานิยมและ
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ทักษะท่ีจําเปนใหกลุมเปาหมายสามารถปรับปรุงคุณภาพท้ังในลักษณะปจเจกบุคคลและในฐานะเปน

สมาชิกของชุมชน 

 ทิพยวรรณ นพวงศ ณ อยุธยา (2543, หนา 9) ใหความหมายคุณภาพชีวิตวา บุคคลท่ีสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามฐานะ สามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยไมเปนภาระของผูอ่ืน           

แตสามารถทําประโยชนใหผูอ่ืนได เปนบุคคลท่ีรูจักรักตัวเองบางแลวจะมีความรักไวเผื่อแผคนอ่ืน รูจัก

เมตตากรุณาและใหอภัยผูอ่ืนได รูจักมองโลกในแงดีไมคิดรายตอผูอ่ืน 

 รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2544, หนา 27) กลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิต วาแบงไวเปน 3 กลุม 

ดังนี้ 

 กลุมท่ีหนึ่ง ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตวา ความรูสึกท่ีพนักงานมีตอองคการ ในเรื่องงาน

ประสบการณในการทํางานซ่ึงความรูสึกเหลานี้จะเปนตัวบงชี้ถึงความพึงพอใจในงานและความตองการ

ของพนักงานดวย 

 กลุมท่ีสอง กลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตวา รูปแบบหรือวิธีการท่ีองคการจัดทําใหงาน

ตอบสนองความตองการของบุคคล โดยรูปแบบหรือวิธีการท่ีองคการจัดเตรียม มีจุดมุงหมาย คือเปน

องคการท่ีพนักงานปรารถนาจะรวมงานดวย 

 กลุมท่ีสาม ไดรวมความหมายของกลุมท่ีหนึ่งและกลุมท่ีสองไวดวยกัน โดยกลาวถึงความหมาย

คุณภาพชีวิตวา การท่ีพนักงานจะมีความเขาใจในกระบวนการท่ีองคการจัดใหในการทํางานรวมถึง

พนักงานมีความเขาใจในความตองการของตนเอง ท้ังทางรางกายและจิตใจโดยท่ีพนักงานจะตองประสาน

ความเขาใจท้ังสองอยางเขาดวยกัน เพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจในงาน 

 สมเดช พยัคฆสังข (2548, หนา 11) ใหความหมายคุณภาพชีวิตวา คุณภาพชีวิตนั้นเก่ียวของ

กับองคประกอบท้ังภายในและภายนอกของมนุษย ไดแก จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถ อารมณ

และความรูสึก ดานรางกาย คือ ความมีสุขภาพกายท่ีดี สภาพความเปนอยูและสภาพการดํารงชีวิตท่ีดีใน

สังคม ดังนั้นคุณภาพท่ีดีจึงเปนชีวิตท่ีมีความสุขกาย สุขใจ และสามารถดํารงชีวิตดวยการปรับตัวใหเขา

กับสภาพแวดลอมและบริบทของสังคมไดตามสภาวะและกาลเวลา 

 รุงนภา สันติศิรินิรันดร (2550, หนา 18) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตวาเปนลักษณะความ

เปนอยูท่ีดีของบุคคลท่ีประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐานท่ีพอเพียงและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขตาม

อัตภาพของแตละบุคคล ท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ ความรูสึกนึกคิด เศรษฐกิจสวนบุคคลหรือ

ครอบครัว เปนบุคคลท่ีรูจักรักตนเอง เผื่อแผผู อ่ืน มองโลกในแงดี มีความเชื่อมีสัมพันธภาพท่ีดีตอ

สิ่งแวดลอม 

 กลาวโดยสรุปไดวา คุณภาพชีวิต หมายถึงปจจัยพ้ืนฐานท่ีเพียงพอในการดํารงชีวิต ไดอยางมี

ความสุขและตามอัตภาพของแตละบุคคลซ่ึงเก่ียวของกับองคประกอบท้ังภายในและภายนอกของมนุษย 

ไดแก จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถ อารมณและความรูสึก ดานรางกาย คือ ความมีสุขภาพกาย 
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ท่ีดี สภาพความเปนอยูท่ีดีและสภาพการดํารงชีวิตท่ีดีในสังคม ดังนั้นคุณภาพท่ีดีจึงเปนชีวิตท่ีมีความสุข

กาย สุขใจและสามารถดํารงชีวิตดวยการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสังคมได 

   ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู   

 คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) เปนองคประกอบหรือมิติหนึ่งท่ีสําคัญของคุณภาพ

ชวีิต มีผูรู นักวิชาการ นักคิด นักทฤษฎี ไดใหความหมาย หรือคํานิยามของคุณภาพชีวิตการทํางานไวอยาง

นาสนใจหลายประเด็น ดังนี้ 

 จุฑาวดี กลิ่นเฟอง (2543, หนา 12) กลาวไววาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงความรูสึก หรือ

ทัศนคติของบุคคลท่ีรับรูไดจากประสบการณการทํางานของตนเองโดยมีการทํางานท่ีมีความหมาย               

มีคุณคา บุคคลมีความพอใจในการทํางาน โดยไดรับการตอบสนองความตองการท้ังดานรางกาย จิตใจ 

สังคมและเศรษฐกิจอยางเพียงพอและยุติธรรมและมีการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 นันทกานต ชื่นอารมณ (2543, หนา 13) กลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา เปน

ความสุขเกิดจากความพอใจในการทํางานของบุคคลจากปจจัยดานตางๆ และสภาพแวดลอมการทํางานท่ี

เหมาะสมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึนมาและเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการทํางานอยางมีคุณภาพ 

 นวลศิริ เปาโรหิตย (2543, หนา 5) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวาชีวิตท่ีมีคุณภาพ

สมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมและสังคมท่ีตนอยูไดอยางดี 

ขณะเดียวกันก็สามารถดํารงชีวิตท่ีเปนประโยชนใหท้ังกับตนเอง สังคมและประเทศชาติดวย 

 วิรัตน ศรีสุวรรณ (2543, หนา 38) กลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา ความรูสึก

รับรูของบุคคลในการปรับตัวใหสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยการใชชีวิตอยางมีความสุขท้ัง

ทางดานรางกายและจิตใจ รวมท้ังการทําตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม 

 เจษฎา ธรรมขันติพงศ (2544, หนา 22) ไดกลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา 

คุณภาพชีวิตการทํางาน นี้ถาพิจารณาแยกคํามาจาก คํา 3 คํา คือคุณภาพ (quality) และ ชีวิต (life) และ

การทํางาน (work) คําวา คุณภาพหมายถึง ความเปนเลิศท่ีมีปริมาณมากนอยตางกัน ลักษณะความดี 

ลักษณะประจําของบุคคลและความเปนเลิศนี้วัดจากการเปรียบเทียบผลของการกระทํากับเกณฑ

มาตรฐาน ซ่ึงแตละวิชาชีพไดกําหนดไว คําวา ชีวิต หมายถึง การทําหนาท่ีกิจกรรมท่ีตองทํา ดังนั้น เม่ือนํา 

3 คํา มารวมกันเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) หมายถึง การทํางานเพ่ือชีวิต หรือ

ความเปนอยูท่ีดีเลิศ ซ่ึงวัดไดจากการเปรียบเทียบการกระทํากับเกณฑมาตรฐานหรือตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

 กาญจนา แดงมาดี (2545, หนา 30) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงความรูสึกพึง

พอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไปตามมิติการรับรูและคานิยมของแตละบุคคลในดาน

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานทีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพความกาวหนา

และความม่ันคงในงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมประชาธิปไตย

ในองคการความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวและลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
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 นิพนธ คันธเสวี (2545, หนา 15) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานวา ระดับสภาพการดํารงชีวิต

ของมนุษยตามองคประกอบของชีวิต อันไดแก ทางรางกาย อารมณ สังคม ความคิดและจิตใจ 

 สรรเสริญ เตชะบูรพา (2545, หนา 13) กลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา ความรูสึก

ของพนักงานท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในในการทํางานและมีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีพนักงานไดรับ

มาจากประสบการณในการทํางานซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพของพนักงานและองคการ 

 ขนิษฐา ยอดคําปา (2546, หนา 6) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวาสภาพ           

ความเปนอยูท่ีดีของลูกจางในเรื่องเก่ียวกับการไดรับความคุมครองในคาตอบแทนชั่วโมงการทํางาน 

สวัสดิการในการทํางาน โอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ การไดทํางานท่ีทาทายความสามารถ 

ความกาวหนาในอาชีพและการใชเวลาวางท่ีมีความสอดคลองระหวางสังคมกับชีวิตการทํางาน 

 ถวิล มาสาซาย (2547, หนา 13) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานวา การดํารงชีวิตอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดี มีปจจัยดานวัตถุท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐานมีความสมบูรณท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ มีความม่ันคงในอาชีพตลอดจนมีความสุข และพึงพอใจตอความเปนอยู

ในปจจุบันสามารถแกปญหาตางๆ ได อีกท้ังยังทําประโยชนใหกับตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 บงกช  เทพจารี (2547, หนา 9) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา ความรูสึกหรือ

ทัศนคติของบุคคลท่ีรับรูไดจากประสบการณการทํางานของตนเอง โดยมีการทํางานท่ีมีคุณคาบุคคลมี

ความพึงพอใจในการทํางาน โดยไดรับการตอบสนองความตองการท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและ

เศรษฐกิจอยางเพียงพอ ยุติธรรมและมีการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 บุญสม นวลโพธิ์ (2546, หนา 28) กลาวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง 

ความพอใจของบุคคลท่ีไดรับผลตอบแทนจากองคการเพ่ือการดํารงชีวิต เชนผลตอบแทนในเรื่อง

คาตอบแทนความกาวหนา ความสุขกับการทํางาน สิ่งแวดลอมในองคการท่ีดี เพ่ือนรวมงานท่ีมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน ผูนําหนวยงานมีความยุติธรรมและสังคมมีความพึงพอใจในองคการท่ีตนทํางานอยู 

 นิคม กันตะคะนันต (2548, หนา 20) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง ความรูสึก

การรับรูของบุคคลตอการทํางานในองคการท่ีสามารถตอบสนองความตองการและความปรารถนาของชีวิต

ใหสมบูรณข้ึน กอใหเกิดความพึงพอใจตองานโดยใชชีวิตการทํางานอยางมีความสุขท้ังทางดานรางกาย

และจิตใจ เปนชีวิตท่ีมีคุณคาเปนประโยชนตอสังคมและทําใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 จุฑามาส ศรีจํานง (2549, หนา 24) ไดกลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา ลักษณะ

การทํางานท่ีตอบสนองความตองการและปรารถนาของครูทําใหเกิดความเปนอยูท่ีดีตามการยอมรับของ

สังคมซ่ึงเปนการผสมผสานกันระหวางงานกับชีวิตโดยรูสึกมีความสุขในการกระทําพึงพอใจในความสําเร็จ

ท่ีตองการหรือตามความคาดหวังของตนเองและรูสึกวาชีวิต มีคุณคาจากการทํางานนั้น 
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 ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549, หนา 24) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา ความรูสึกเก่ียวกับ

การทํางานของแตละบุคคล เปนวิถีทางและแนวทางในการทํางานเปนความกาวหนาสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน รวมไปถึงความพอใจและความไมพอใจในการทํางานซ่ึงสามารถวัดไดจากคาตอบแทนท่ียุติธรรม 

สิ่งแวดลอมท่ีสะดวกและปลอดภัย ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ความสมดุลระหวางชีวิตการ

ทํางานและสวนตัว ลักษณะการบริหารงานและสังคมสัมพันธ เปนตน 

 ปนปทมา ครุฑพันธ (2550, หนา 15 ) กลาววาคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง ความรูสึก      

แตละบุคคลไดรับจากประสบการณทํางาน ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจมีความสุขในการทํางานและ

สุขภาพจิตท่ีดี เปนผลสืบเนื่องมาจากองคการไดมีการจัดรูปแบบการทํางานท่ีตอบสนองความตองการของ

พนักงานท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

 รุงนภา สันติศิรินิรันดร (2550, หนา 10) ไดกลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา 

สภาพการทํางานของบุคลากรครูในโรงเรียนท่ีมีตอความรูสึกพึงพอใจท้ังดานสวนบุคคลและความสัมพันธ

กับโรงเรียนและสิ่งแวดลอม ทําใหบุคลากรครูและชุมชนไดรับรูและแสดงออกซ่ึง เจตคติ คานิยมท่ีมีตอ

สังคมภายนอกโรงเรียน อีกท้ังการจัดสิ่งแวดลอม การทํางาน บรรยากาศในการทํางาน การสนับสนุน

ความสามารถของครู คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรมความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวกับการ

ทํางาน ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้เปนปจจัยท่ีสําคัญตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคร ู

 ผจญ เฉลิมสาร (2551, หนา 1-2) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวาสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตการทํางานซ่ึงประกอบดวยคาจาง ชั่วโมงการทํางานสภาพแวดลอมการทํางานผลประโยชนและ

บริการ ความกาวหนาในการทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ 

 เดสเลอร (Dessler, 1991, p. 4) กลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวาเปนการท่ีพนักงาน 

ไดรับการตอบสนองความตองการท่ีสําคัญสวนบุคคล ในการทํางานของตนจนเกิดความพึงพอใจใน         

ระดับหนึ่ง 

 เดสเลอร และ เดฟ (Dessler & Daves, 1978 ; อางถึงใน เจษฎา ธรรมขันติพงศ, 2544, หนา 22, 

104) ไดกลาวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวาเปนการท่ีพนักงานในองคการไดรับการตอบสนอง                    

ท่ีสําคัญจนเกิดความพึงพอใจระดับหนึ่งโดยประเมินจากประสบการณในการทํางานในองคการท่ีผานมา 

 สเตียร และพอรตเตอร (Steers & Porter, 1979; อางถึงใน พรเทพ ลอมพรม, 2544, หนา 19)   

ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพชีวิตของบุคคลประกอบดวย 2 สวน คือ 1) บุคคลไดมี

สิ่งจําเปนแกความตองการของชีวิต เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม สุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวยบอยครั้ง 

และมีความม่ันคงในชีวิต มีเศรษฐกิจดี สังคมดี สนใจการเมือง 2) บุคคลมีคานิยมท่ีเหมาะสมกับสังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแตละบุคคลใชเปนรากฐานในการตัดสินใจอันสําคัญ

ของชีวิต มีความสมดุลระหวางความปรารถนา และความเปนไปไดท่ีจะบรรลุถึงความปรารถนา มีจุดมุงหมาย

ในชีวิต มีความสุขราบรื่นในครอบครัว 
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 คัมม่ิงและวอรเลย (Cummings & Worley, 1997, pp. 302-303) ใหความหมายคุณภาพ

ชีวิต การทํางานวามีสองความหมาย ความหมายแรก คือปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีมีตองาน การไดมี

สวนรวมในการทํางาน ซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจในงานและมีสุขภาพจิตท่ีดี ท่ีแตละบุคคลไดรับจาก

ประสบการณในการทํางาน สวนความหมายท่ีสอง คือวิธีการท่ีองคการนํามาใชเพ่ือใหการทํางานมี

คุณภาพ เชน การนําระบบในการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพและแรงงานสัมพันธมาใชใน        

องคการ 

 วอลตัน (Walton, 1974, pp. 12-16) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง ลักษณะการทํางาน

ท่ีตอบสนองความตองการและความปรารถนาของมนุษย (human needs and aspirations) โดยพิจารณา

คุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคมเรื่องสังคมขององคการท่ีทําใหงานประสบ

ผลสําเร็จ ซ่ึงสามารถวัดไดจากเกณฑชี้วัด 8 ประการ คือ คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอสิ่งแวดลอมท่ี

ถูกลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและความม่ังคงในงาน บูรณาการ

ดานสังคม ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานการปฏิบัติงานในสังคม  

 พานากอส (Panagos, 1985, p. 3505 - A; อางถึงใน กษมา ทองขลิบ, 2550, หนา 50) กลาวถึง

ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา เปนสิ่งท่ีสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานทุกๆ คน

ในองคการ ไมวาจะเปนระดับ คนงาน หัวหนางาน ผูบริหารงาน หรือแมแตเจาของบริษัทหรือหนวยงานการมี

คุณภาพชีวิตงานท่ีดี นอกจากมีสวนทําใหบุคลากรพึงพอใจแลวยังอาจสงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอ่ืน  ๆ

เชน สภาพสังคมแวดลอม เศรษฐกิจหรือผลผลิตตางๆ และท่ีสําคัญคุณภาพชีวิตงานจะนําไปสูความพึงพอใจ

ในการทํางานและความผูกพันขององคการได นอกจากนี้ยังชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุ

นอยลง ขณะท่ีประสิทธิผลขององคการในแงขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณ

ของผลผลิตสูงข้ึน 

 บรฟี (Brief, 1981, p. 8 ; อางถึงใน วัศยาภร สินพูล, 2551, หนา 18) โดยไดกลาววา คุณภาพชีวิต

การทํางาน หมายถึง เปนสวนหนึ่งของคุณภาพชีวิตซ่ึงเปนความรูสึกทางจิตวิทยาของบุคคลตอสภาวะ     

ความเปนอยู (well – being) หรือความสุขของชีวิตโดยรวม (whole happiness) ซ่ึงเปนความพอใจตอชีวิต

หรือมีแนวโนมตอชีวิตในทางบวก 

 ฮิวสและคัมม่ิง (Huse & Commings, 1985,  pp. 198-199 ; อางถึงใน วัศยาภร สินพูล, 

2551, หนา 19) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา เปนความสอดคลองกันระหวางความสม

ปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการหรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิต

งานคือประสิทธิผลขององคการ อันเนื่องมาจากความผาสุก (well-being) ในงานของผูปฏิบัติงาน 

เปนผลสืบเนื่องมาจากการรับรู ประสบการณในการทํางานซ่ึงทําใหพนักงาน มีความพึงพอใจในงาน

นั้นๆ คุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการ 3 ประการ คือ ประการแรกชวยเพ่ิมผลผลิตของ
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องคการ ประการท่ีสอง ชวยเพ่ิมพูนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติจนเปนแรงจูงใจแกพวกเขาในการ

ทํางานและประการท่ีสาม คุณภาพชีวิตในการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานอีกดวย 

 เกสท (Guest , 1979, pp. 76-87) กลาวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา ความรูสึกของ

บุคคลท่ีเก่ียวกับทุกมิติของการทํางานซ่ึงประกอบดวย รางวัลและผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจ ความม่ันคง 

สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธกับองคการและความสัมพันธสวนบุคคลตลอดจนคุณคาภายใน

ชีวิต สวนคุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงหมายถึงกระบวนการ (process) ท่ีองคการ

พยายามใหผูปฏิบัติงานไดแสดงความสามารถท่ีแฝงอยูภายในตนเอง โดยใหพวกเขามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ท่ีสงผลตอการทํางานของพวกเขา  

 สโครแวน (Skrovan, 1980, p. 29) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา กระบวนการ

ท่ีซ่ึงทําใหบุคคลภายในองคการทุกระดับสามารถมีสวนรวมในการกําหนดสภาพแวดลอมในการทํางาน 

วิธีการและผลผลิตขององคการ โดยมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมประสิทธิผลขององคการและปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตการทํางานสําหรับบุคคลในองคการ 

 คาสซิโอ (Cascio, 2006, p. 20) กลาวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา มี 2 

ลักษณะ คือ 1) สภาพและการปฏิบัติงานตางๆ ภายในองคการ เชนการเพ่ิมพูนเนื้อหา (job enrichment) 

การจัดการอยางประชาธิปไตยการมีสวนรวมของลูกจาง (employee Involvement) สภาพแวดลอม การ

ทํางานท่ีปลอดภัย (safe working conditions) 2) ความปลอดภัย การมีความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวาง

ฝายบุคคล ฝายบริหารและการพัฒนาในดานความเปนอยู ซ่ึงเปนคุณภาพชีวิตการทํางานตามความเขาใจ

ของบุคคลในองคการ 

 เชอรเมอรฮอรน (Schermerhorn, 1996, p. 5) กลาววาคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 

ประสบการณเก่ียวกับคุณภาพท้ังหมดท่ีบุคคลพบในสถานท่ีทํางาน อันแสดงออกอยางแทจริง เดวิส 

(Davis, 1970 ; อางถึงใน วัฒนธรรม ระยับศรี, 2546, หนา 14) กลาวไดวา คุณภาพชีวิตการทํางาน 

หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอม โดยสวนรวมในการทํางาน 

โดยเนนมิติเก่ียวกับความเปนมนุษย ซ่ึงมักจะถูกละเลยจากปจจัยทางเทคนิคและปจจัยทาง

เศรษฐศาสตรในการออกแบบการทํางาน 

 บลูสโตน (Bluestone, 1977; อางถึงใน อนันต แกวกําเนิด, 2543, หนา 16) ไดกลาวถึง

ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวา เปนการสรางสรรคบรรยากาศท่ีจะทําใหผูใชแรงงานไดรับ

ความพึงพอใจในการทํางานสูงข้ึนโดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจแกไขปญหา

ขององคการ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานและไดใหหมายความหมายรวมถึงการปรับปรุงการ

บริหารเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกอใหเกิด

การปรับปรุงประสิทธิภาพองคการ ท้ังนี้เพราะเปนการเปดโอกาสใหมใหสมาชิกในองคการในทุกระดับ

ไดนําเอาสติปญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใชในการทํางานในองคการยอย
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ทําใหสมาชิกหรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงสุดซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ทัศนคติ และพฤติกรรมภายในองคการ 

 ดูบริน (Dubrin, 1981; อางถึงใน อังสนา สกประเสริฐ, 2544, หนา 16) ใหความหมายของ

คุณภาพชีวิตการทํางานวา การท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรมในการทํางานมีการบริหารงานท่ีคํานึงถึง

ความรูสึกพอใจในการไดรับการตอบสนองความตองการของมนุษยอีกท้ังยังคํานึงถึงสภาพแวดลอมใน

การทํางานและผลประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยจะไดรับ  

 มอนดี้และโนท (Mondy & Note, 1996, p. 18) ไดกลาวถึงความหมายของคุณภาพชีวิต

การทํางานวา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือขอบเขตท้ังหมดของปจจัยทีมีผลตอความพึงพอใจในการ

ทํางานในองคการนั้นๆ หรือระดับของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ท่ีไดรับการสนองตอบ

ความตองการ 

 สคูลเลอร และยังบลัด (Schuler Beutell & Youngblood, 1997; อางถึงใน กริชเพชร  

ชัยชวย, 2543, หนา 15) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนสถานการณท่ีสมาชิกขององคการ 

ทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการออกแบบงานและสภาพแวดลอมการทํางานรวมกันผานชองทาง         

การติดตอสื่อสารท่ีถูกจัดทําข้ึนอยางเหมาะสม 

 รอบบินส (Robbins, 1991; อางถึงใน สรัญญา นวลละออ, 2544, หนา 21) กลาวถึงความหมาย

ของคุณภาพชวีิตการทํางานวา กระบวนการท่ีองคการไดตอบสนองความตองการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน มีการกําหนดเปาหมาย รวมกัน 

 จากคําจํากัดความหรือความหมายท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึง 

ระดับความรูสึกภายในองคการตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

การจัดกิจกรรม รวมท้ังการดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีกอใหเกิด

บรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน มีคุณคาตอตนเองและสังคม สามารถสนองตอบตอความพึงพอใจของ

บุคลากรในองคการ เกิดความสุขกาย สุขใจ มีความม่ันคงกาวหนาในชีวิตการทํางาน ซ่ึงจะสงผลถึงความมี

ประสิทธิผลของงาน ผลผลิตเปนไปตามเปาหมายขององคการในท่ีสุด 

 2.2.2  ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ในการบริหารจัดการองคการตางๆ เพ่ือบรรลุสูวัตถุประสงคขององคการมีปจจัยหลายอยางแต

สิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหดําเนินงานสําเร็จลงดวยดีคือตัวบุคคลซ่ึงเปนผูขับเคลื่อนทุกสิ่งและบุคคลจะทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนประเด็น

สําคัญประการหนึ่ง ท่ีองคการควรเสริมสรางดวยวิธีการตางๆ เพ่ือทําใหบุคลากรมีความสุข สนุกกับงานไม

เบื่อหนาย อันเปนการปองกันมิใหบุคลากรเกิดความรูสึกวา คุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่าลง คุณภาพชีวิต

ในการทํางานของบริษัทเอกชนท่ีมุงการแขงขันและมีประสิทธิภาพ อาจเปนสาเหตุท่ีทําใหบุคลากรมี

ความเครียดในการทํางาน (ภูษณิศา เมธาธรรมสาร, 2549 หนา 5) ฉะนั้นเพ่ือใหบุคลากรมีความสุขในการ
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ทํางานจึงตองใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตการทํางาน คือประโยชนท่ีองคการจะไดรับอยางมากมายใน

การทําใหบุคลากรอยูกับวัฒนธรรมองคการ (cultural organization) เกิดขวัญกําลังใจ (morale) 

เกิดผลดีในทางจิตวิทยา สภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคการ นอกจากนี้ยังสงเสริมในเรื่องสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคการและ      

ลดปญหาการขาดงาน การลาออกและสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการท่ีดีท้ังคุณภาพ ปริมาณ          

ซ่ึงสอดคลองกับ สุภาณี ฝนทองมงคล (2546, หนา 17) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีสวนชวย

ใหระบบการทํางานขององคการมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ของ

ระบบเขาดวยกัน ไดแก การสรางความสัมพันธและคุณภาพในการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ 

มีการติดตอสื่อสารระหวางกัน ทําใหเกิดการคลองตัว องคการราบรื่นม่ันคง นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนฐานใน

การสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ลดคาใชจาย ลดตนทุนการผลิตและประหยัดเวลาในการทํางาน 

 จะเห็นวาแนวคิดขององคการหรือโรงเรียนพิจารณาพ้ืนฐานการดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงหลักใหญๆ 

ไดแก ความตองการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน เพ่ือใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกกันและกัน ไดรับการยอมรับใน

ความสําเร็จและมีโอกาสปรับปรุงทักษะความรู   

 บลูสโตน (Bluestone, 1977, pp. 43-44) กลาวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนการสรางสรรค

บรรยากาศท่ีจะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานสูงข้ึน โดยเนนการเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจและแกปญหาสําคัญขององคการจึงจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่น

คือหมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยโดยทําใหประชาธิปไตยในสถานท่ี

ทํางานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการท้ังนี้เปนการเปดโอกาสใหมใหสมาชิก

ขององคการในทุกระดับไดนําเอาสติปญญาความเชี่ยวชาญทักษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใชในการทํางาน

ยอมทําใหสมาชิกไดรับความพึงพอใจสูงซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนะคติและพฤติกรรม

ภายในกลุมและองคการข้ึน เชนการขาดงานลดลงคุณภาพการของผลิตภัณฑดีข้ึนความคับของใจลดลง 

 เคลล (Kell, 1995, p. 1765A)  ไดศึกษามโนทัศนของครูเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนคาทอลิก 16 แหง ในสังฆมณฑลวอชิงตัน พบวาตัวแปรท่ีสําคัญ 4 ตัว      

ท่ีตองคํานึงถึง คือ บรรยากาศองคการ แบบของผูนํา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และความพึงพอใจ      

ในการทํางาน 

 พานากอส (Panagos, 1985, pp. 191-192) ไดวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทํางานและ

สิ่งท่ีนาสนใจในการดํารงชีวิตของผูบริหารการศึกษา 280 คน ในเขตทะเลทราย ภาคตะวันออกของ

สหรัฐอเมริกากับศึกษาธิการ ผูชวยศึกษาธิการ อาจารยใหญและผูชวยอาจารยใหญ องคประกอบท่ี

ศึกษาไดแกลักษณะงานท่ัวไป ลักษณะงานท่ีทําเพ่ือนรวมงาน เงินเดือน และโอกาสท่ีจะไดรับการ

เลื่อนตําแหนง พบวาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาว ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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 ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549, หนา 20) ใหความสําคัญของคุณภาพชีวิตวา เปนสิ่งท่ีมนุษยทุก

คนตองการและมีความหมายเปนศูนยกลางของมนุษย สามารถตอบสนองการสรางสรรค ความรัก 

ความเชื่อของมนุษย รวมท้ังความตองการความสุข ทําใหมนุษยมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและ

สภาพแวดลอม รวมท้ังทําใหเกิดความราเริงแจมใสในชีวิตและ เม่ือพิจารณาองคประกอบของคุณภาพ

ชีวิตมีสองประการท่ีมีความสําคัญตอมนุษย ไดแก ความพึงพอใจของมนุษยและความสําเร็จ               

ของคุณลักษณะบางประการของมนุษย รูปแบบท่ีแสดงออกมี 3 ลักษณะ คือ ความเปนอยู ความเปน

เจาของและความสําเร็จ  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ความเปนอยู (being) หมายถึง สภาพความเปนอยู รวมถึงดานสุขภาพรางกาย            

แรงขับ อนามัย เสื้อผา สุขภาพจิตท่ีดี ความรู การปรับตัว การควบคุมการประเมินตนเอง คุณคา

ความเชื่อและจิตวิญญาณ 

  2) ความเปนเจาของ (belonging) หมายถึง ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม                

การเชื่อมโยงของบุคคลกับสภาพเพ่ือนบาน โรงเรียน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม การบริการสังคม

และกิจกรรมสังคม 

  3) ความสําเร็จ (becoming) หมายถึง การใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย

ความหวัง ความปรารถนา การพักผอนการใหการสนับสนุน การปรับปรุง การพัฒนา การรักษา

ความรูและพัฒนาทักษะ ดังเชน รุงนภา สันติศิรินิรันดร (2550, หนา 21) กลาววา ความสําคัญของ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรครู คือการท่ีผูบริหารเขาใจถึงความเปนมนุษยของบุคลากรครูใน

โรงเรียนมีความตองการพ้ืนฐานในดานสุขภาพกาย การปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความสุข การมีความ

เปนอยูตอหนาสังคมอยางเหมาะสมกับอาชีพ การมีเศรษฐกิจท้ังสวนตัวและครอบครัวท่ีอยูได การมี

จิตใจดีงาม เปนตน ฉะนั้นผูบริหารท่ีตอบสนองใหบุคลากรครูมีคุณภาพชีวิตดังท่ีกลาวนี้ จะกอใหเกิด

ความสําคัญตอองคการ คือ บุคลากรครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี เปนทรัพยากรมนุษยของประเทศท่ีมีคุณภาพ และ             

ตัวผูบริหารเองสามารถพัฒนาโรงเรียนโดยใชศักยภาพของบุคลากรครูอยางเต็มท่ี 

 สรุปไดวา จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการตางๆ จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ         

ตอการพัฒนาองคการหรือหนวยงานและความสําคัญของบุคคลในองคการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ            

ตอความสําเร็จและความมีประสิทธิผลขององคการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว บุคคลในองคการ            

จึงควรไดรับการเอาใจใสตอการคัดสรร การพัฒนาฝมือ ความรูความสามารถ เจตคติท่ีดีตอการทํางาน

อยางเหมาะสมโดยมุงใหเกิดศักยภาพ ความมีคุณคา มีความหมายและชวยใหบุคคลประสบความสุข

ความสําเร็จ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในองคการมากท่ีสุด 

กอใหเกิดความรูสึกท่ีดีและเกิดขวัญกําลังใจตอการทํางานยอมหมายถึงการชวยขจัดหรือลดปญหา       
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ในการพัฒนางานในท่ีนี้ คือ การจัดการศึกษาในดานตางๆ ใหเกิดความเจริญกาวหนาตอไป               

ท้ังในปจจุบันและอนาคต เกิดประสิทธิผลตอผูเรียนมากท่ีสุด 

 2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 คาสซิโอ (Cascio, 1986, p. 25) เสนอวาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลในองคการมีเกณฑ

การวัด 11 ประการดังนี้   

  1) คาตอบแทน 

                   2)  ผลประโยชนของลูกจาง 

                   3) ความม่ันคงในงาน 

                   4) การเลือกเวลาปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

                   5) ความเครียดในการทํางาน 

 

  6) การมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวของ 

  7) มีการปกครองแบบประชาธิปไตย 

  8) การแบงปนผลกําไร 

  9) สิทธิในการไดรับเบี้ยบํานาญ 

  10) มีโครงการสงเสริมสวัสดิการของผูปฏิบัติงาน 

  11) หนึ่งสัปดาหทํางาน 4 วัน   

 สุทธินันท พรหมสวุรรณ (2543, หนา 32-35) ไดเสนอเกณฑในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน

โดยพิจารณาจาก 

                    1) ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และยุติธรรม 

                    2) ความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดีของการทํางาน 

                    3) การเติบโตและการรับประกันความม่ันคงในงาน 

                    4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบรัฐธรรมนูญ 

                    5) ความเก่ียวของทางสังคม 

                    6) การพัฒนาความสามารถของพนักงาน 

 ฮิวส และ คัมม่ิงส (Huse & Cummings, 1985, pp. 199 - 200; อางถึงใน วัศยาภร สินพูน, 

2551, หนา 19) ไดวิเคราะหลักษณะเกณฑการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน จากตัวแปร 8 ดาน คือ 

  1) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หรือ

รายไดและผลประโยชนตอบแทนหมายถึง การไดรับรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลองกับ

มาตรฐาน ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอ่ืนๆ 
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  2) สถานภาพท่ีทํางานปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (safe and healthy 

environment) หมายถึง การท่ีพนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางาน

ไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงอันตราย  

  3) การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (development of human capacities) หรือ

โอกาสพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตน จากงานท่ีทํา

โดยพิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแกงานท่ีไดใชทักษะและความสามารถหลากหลายงานท่ีมี       

ความทาทาย งานท่ีผูปฏิบัติมีความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานท่ีไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ

และงานท่ีผูปฏิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน  

                 4) ความกาวหนา (growth) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงาน มีโอกาสท่ีจะกาวหนาในอาชีพ

และตําแหนงอยางม่ันคง 

  5) สังคมสัมพันธ (social integration) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของ

ผูรวมงานท่ีทํางาน มีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทรปราศจากการแบงแยกเปนหมู

เหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

  6) ลักษณะการบริหารงาน (constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ

บริหารงานมีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจก

บุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการ มีความเสมอภาคและความ

ยุติธรรม 

                 7) ภาวะอิสระจากงาน (total life space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุล 

ในชวงของชีวิตระหวางปฏิบั ติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาท่ีไดคลายเครียด                      

จากภาระหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ 

                  8) ความภูมิใจในองคการ (organizational pride) หมายถึงความรูสึกของพนักงานท่ีมี

ความภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในองคการท่ีมีชื่อเสียงและไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและ 

รับผิดชอบตอสังคม  

 เพ็ชรี รูปวิเชตร (2546, หนา 102-115) ไดเสนอองคประกอบ 6 องคประกอบของคุณภาพชีวิต        

การทํางาน คือ  

                   1) ความมีอิสระในสถานท่ีทํางาน 

                  2) ความรูสึกถึงศักดิ์ศรีและการไดรับความเคารพในสถานท่ีทํางาน 

                   3) การจัดการแบบมีสวนรวม 

                   4) โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาในสถานท่ีทํางาน 

                   5) การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและการทํางานแบบประสานผานทีมงาน 

                   6) การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 
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 คาสท และโรเซนไวท (Kast & Rosenzweig, 1985; อางถึงใน จุฑามาส ศรีจํานง, 2549,  

หนา 19) ไดเสนอความคิดในการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยพิจารณาจาก 

  1) ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

  2) สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

  3) ความกาวหนาและการไดรับการพัฒนา  

  4) ความพึงพอใจของสภาพสังคมในท่ีทํางาน 

  5) มีสิทธิสวนบุคคล 

  6) ความสอดคลองระหวางงานและชีวิตสวนตัว 

  7) งานและประโยชนตอสังคม 

 เคอรซ และคิวเลย (Kerce & Kewley, 1993, p. 194; อางถึงใน จุฑามาส ศรีจํานง, 2549, 

หนา 20) ไดเสนอวาคุณภาพชีวิตในการทํางานมีเกณฑวัดพิจารณาจาก 

                     1) ความพึงพอใจในงานโดยรวม (overall job satisfaction)  

                     2) ความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน (facet satisfaction)  

                         (1) คาจาง (pay) 

                         (2) ผลตอบแทน (benefit)  

    (3) สภาพแวดลอมในการทํางาน (working condition)  

   (4) โอกาสท่ีจะกาวหนา (chances for advancement)  

   (5) ความม่ันคงในงาน (job security) 

   (6) เพ่ือนรวมงาน (coworker) 

   (7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical surrounding) 

   (8) ทรัพยากรและเครื่องมือ (resources and equipment)  

   (9) โอกาสท่ีจะพัฒนาทักษะ (chance to develop skill) 

   (10) การนิเทศงาน (supervisor)  

   (11) โอกาสในการเจริญงอกงามและพัฒนาสวนบุคคล (opportunity for personal 

growth and development) 

 วอลตัน (Walton, 1974, pp. 12-16) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย 8  ดาน 

                 1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  

                 2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

                 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

                 4) ความกาวหนาและความม่ังคงในงาน  

                 5) การบูรณาการดานสังคม  
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                 6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

                 7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

                 8) การปฏิบัติงานในสังคม  

 จากแนวคิด เก่ียวกับคุณภาพภาพชีวิตการทํางานขางตน จะเห็นวา มีแนวคิดท่ีสอดคลอง

ใกลเคียงกัน เชนคาตอบแทน สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความกาวหนา ม่ันคงในงาน ความเก่ียวของ

ทางสังคม ความพึงพอใจในงาน การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายขอบังคับ เปนตน   

 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑการวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูของ          

วอลตัน (Walton, 1974, pp. 12-16) เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาสําหรับการประเมินคุณภาพชีวิต   

การทํางานของขาราชการครู ท่ีมีเนื้อหาสาระ ขอบขายใกลเคียงกับการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงประกอบดวย 8 

ดาน คือคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถ

ของบุคคล ความกาวหนาและความม่ังคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและการปฏิบัติงานในสังคม ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในแตละดาน 

ดังตอไปนี้ 

  1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) คาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอ หมายถึง คาจางหรือเงินเดือน ผลตอบแทนอ่ืนท่ีผูปฏิบัติงานไดรับจากผูวาจาง    

ตามความเหมาะสม ตามฐานะ ตําแหนงหนาท่ีหรือความรู ความสามารถ ความชํานาญการและมีบทบาท

สําคัญตอการสรางความพอใจในงาน 

   สุมาลี ปตยานนท (2539, หนา 119) ไดใหความหมายของคาจาง หมายถึง 

ผลตอบแทนจากการใชแรงงานท่ีผูประกอบการจายใหแกคนงาน ซ่ึงอาจอยูในรูปของเงิน สินคา หรือ       

การบริการท่ีมูลคาเปนเงินก็ได สวนอัตราคาจาง หมายถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางานในระยะเวลา

หนึ่ง เชน อาจคิดเปนอัตรารายชั่วโมง รายวันหรือรายเดือน เปนตน โดยปกติเราจะพิจารณาท้ังในเรื่องของ

คาจางท่ีเปนตัวเงิน (money wage) และคาจางจริง (real wage) ซ่ึงหมายถึง คาจางโดยเปรียบเทียบกับ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคา ผูบริโภคในตลาดโดยคาจางจริงนี้อาจไมเพ่ิมข้ึนแมวาคาจางท่ีเปนตัว

เงินจะเพ่ิมข้ึนก็ตามหากราคาของสินคาผูบริโภค ในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึนไปดวย เนื่องจากคาจางเปน  

แหลงสําคัญของอํานาจซ้ือของบุคคลในเศรษฐกิจ การวางแผน การผลิต การจําหนายของภาคเอกชน

รวมท้ังการกําหนดนโยบายตางๆ ของภาครัฐ จึงจําเปนท่ีจะตองพิจารณาตัวแปรเรื่องคาจางดวย 

 

   เสนาะ ติเยาว (2543, หนา 175) กลาววา คาจางและเงินเดือน (wage and salary) 

โดยท่ัวไปมักจะหมายถึง เงินซ่ึงเปนคาตอบแทนในรูปเงินเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับทุกคนแมวาทุกคน        

จะทํางานเพ่ือใหไดเงินมา แตหลายคนก็ทํางานเพ่ือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไมใชเงินดวย และไดกลาวถึงประโยชนและ

การบริการ (benefit and services) วาเปนการจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมใหนอกจากคาจางและเงินเดือน 
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ประโยชนและบริการอาจจายเปนรูปตัวเงินหรือไมก็ได แตการจายคาตอบแทนลักษณะนี้ไมมีอะไรผูกพันกับผล

ปฏิบัติงานแตเปนหลักประกันความม่ันคงของพนักงานซ่ึงอาจมีความหมายแตกตางออกไปบาง แตก็ถือเปน

ผลตอบแทนอ่ืนท่ีควรไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับ อายนาง แสงคํา (2543, หนา 23) กลาวถึงความสําคัญของ

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอวา เปนปญหาสําคัญท่ีครู เห็นวาควรจะไดรับการแกไขอยางจริงจัง 

เพราะวา เงิน เปนตัวปญหาสําคัญยิ่งท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพชีวิต ทําใหครูเปนกลุมบุคคลท่ีมีความ

เปนอยูท่ีไมสูจะดี นักเม่ือเปรียบเทียบกับ กลุมบุคคลอ่ืนในระบบราชการดวยกัน  

   สุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2543, หนา 32-33) ไดกลาวถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับ

ผลตอบแทนกับพนักงานเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิมระดับแรงจูงใจในการทํางานท่ีผูบริหารควรใหความสําคัญ

กับผลตอบแทน ควรตระหนักถึงความเหมาะสมกับพนักงานท่ีจะไดรับผลตอบแทนเหลานั้นพนักงานระดับ

ลางมักจะมีความตองการผลตอบแทนท่ีเปนวัตถุ เชนเพ่ิมเงินเดือน  เงินสมนาคุณ เปนตน สวนพนักงาน

ระดับผูบริหารมักจะมีความตองการผลตอบแทนทางดานจิตใจ เชน การสรรเสริญ คําชม คําสดุดี เปนตน 

นอกจากความเหมาะสมของผลตอบแทนท่ีผูบริหารจะตองใหความสนใจ ผูบริหารตองใหความสําคัญกับความ

ยุติธรรมของผลตอบแทนดวย 

   ณัฎฐพันธ เขจรนันท (2545, หนา 216-217) ไดกลาวถึง คาตอบแทนเปนปจจัย

สําคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับบุคคลหลายฝายซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการท้ังโดยทางตรง 

และทางออม ดังนั้นผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการกําหนดอัตราและโครงสรางของคาตอบแทน สมควร

จะเขาใจในวัตถุประสงคในการจายคาตอบแทนขององคการ ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ  

   (1) ดึงดูดบุคลากร การจายคาตอบแทนมีวัตถุประสงคเพ่ือจูงใจใหบุคลากรเขารวมงาน

กับองคการ ถึงจะเห็นไดวาอัตราคาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการดึงดูดบุคลากรเขาทํางาน องคการท่ีจาย

คาตอบแทนสูงจะมีผูสนใจสมัครเขารวมงานเปนจํานวนมาก สงผลใหองคการนั้นมีโอกาสคัดเลือกผูสมัครท่ีมี

ความรูและความสามารถเหมาะสมเขากับงาน 

   (2) บริหารตนทุน คาตอบแทนถือเปนตนทุนในการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญไมแพ

คาใชจายในดานอ่ืน ดังนั้นการกําหนดคาตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถนํามาใช เพ่ือควบคุมและ

ตรวจสอบคาใชจายขององคได 

   (3) จูงใจในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีความเทาเทียมกัน (equity theory) บุคคล      

จะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางแรงพยายามในการปฏิบัติงานกับผลลัพธท่ีไดของตนเองกับบุคคล

อ่ืน วามีความเทาเทียบกันหรือไม ถาบุคคลอ่ืนไดอัตราสวนผลตอบแทนท่ีสูงกวาก็อาจท่ีจะกอใหเกิดความไม

สบายใจข้ึนแกบุคลากรและอาจกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานข้ึนไดดังนั้นการกําหนดคาตอบแทน       

อยางยุติธรรมจะสรางความพอใจใหแกบุคลากรและปองกันปญหาท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ                    

ในการดําเนินงานขอองคการเชนขวัญและกําลังใจความขัดแยงฯลฯ นอกจากนี้การจายคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมแกพนักงาน จะมีสวนชวยลดปญหาท่ีเกิดจากความไมพอใจในรายได การรองทุกขคาครองชีพ การนัด
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หยุดงานและการลาออกจากงานของบุคลากรได ซ่ึงปญหาเหลานี้จะมีผลกระทบโดยตรงตอคาใชจายและ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ ความสําคัญของเงินในฐานะคาตอบแทนเปนตัวเงิน เงินจึงเปนสิ่ง

ตอบแทนท่ีบุคคลจะใหแลกกับสิ่งอ่ืนท่ีตนเองตองการ  ปจจัยดานการเงินจึงมีความสําคัญตอการทํางาน ดังนี้ 

    ก. ตามทฤษฎีของเทลเลอร (Taylor, 1911; อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 

2544,  หนา 246) ไดพูดถึงเงินวาเปนการใหผลตอบแทนท่ีจูงใจใหบุคคลทํางาน ผลตอบแทนท่ีเปนตัว

เงิน มีความสัมพันธโดยตรงกับผลการทํางาน ถาผลตอบแทนเหมาะสม 

              ข. ตามแนวคิดของเฮอรเบรท (Herzbert,1968; อางถึงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 

2544, หนา 246) เก่ียวกับแรงจูงใจ เขาเชื่อวารายไดหมายถึงเงินเดือนเปนองคประกอบดานอนามัย      

ถาบุคคลไมไดรับเงินเดือนหรือไดไมเพียงพอจะเกิดความไมพึงพอใจงาน คุณคาของเงินถูกมองในแงไมให

เกิดความขาดแคลนทางดานเศรษฐกิจและไมใหเกิดความรูสึกวาตนเองไมไดรับความยุติธรรม ปจจุบันเงิน

เปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดของกลุมท่ีเชื่อและศึกษาพฤติกรรมศาสตร และพฤติกรรมองคการ           

ความไมพอใจในรายไดท่ีไดรับ ไมพอใจเงินเดือนมักจะเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนและ

บุคคลท่ีทํางานหนักหรือรับผิดชอบงานหลายอยางมักจะมีความคิดวาตนเองควรไดรับคาจางมากกวา

บุคคลอ่ืน นอกจากนี้บุคคลยังไดนําเอา เงิน ไปเก่ียวของสัมพันธกับวิถีทาง ซ่ึงนําความปลอดภัย สถานภาพ 

ชื่อเสียงเกียรติยศ หากมีเงินไมพอกับความตองการโดยท่ีบุคคลนั้น ไมสามารถจะดํารงชีวิตไดเหมาะสมกับ

มาตรฐานการดํารงชีวิตไดก็จะเกิดความไมเปนสุขและดิ้นรนมากข้ึน เม่ือรายไดของบุคคลเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานความเปนอยูของชีวิตก็ดีข้ึนแนวโนมจะใหบุคคลมีความสุขจากการทํางานจะเพ่ิมข้ึนดวย 

  สรุปไดวา คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ หมายถึง เงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสม

กับตําแหนงหนาท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ ไดรับเงินสวัสดิการตางๆอยางเหมาะสม

เพียงพอ ไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เกิดแรงจูงใจในการทํางานเพียงพอ

กับคาใชจายในสภาพปจจุบันและไดรับโบนัสเหมาะสมกับความรูความสามารถเหมาะสมกับ             

การปฏิบัติงาน  

              2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกสขุลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment)   

   สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดลอมการทํางานท่ี

ผูปฏิบัติงานพึงไดรับโดยถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

   สุมาลี ปตยานนท (2539, หนา 2) ไดใหความหมายคําวา สิ่งแวดลอม หมายถึง 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน สิ่งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งท่ีเห็นไดดวยตาและ

ท่ีไมสามรถเห็นไดดวยตา สิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตตลอดจนสิ่งท่ีเปนท้ังท่ีใหคุณและใหโทษ  

    กรมอนามัย (2543, หนา 11) ไดใหความหมายและขอแนะนําท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยวา การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม หมายถึง การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแกไขสิ่งตางๆ เพ่ือมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต
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ของมนุษย หมายถึง การจัดการ ควบคุม ดูแลและปรับปรุงภาวะตางๆ ของโรงเรียนและสิ่งแวดลอม

ใหถูกตองและเหมาะสมอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ (environment hygiene requirements) โดยกําหนด

สิ่งท่ีตองการจัดใหถูกสุขลักษณะ ไดแก 

   (1) ท่ีตั้ง (school site) 

   (2) อาคารเรียนและหองปฏิบัติงาน (operation building) 

   (3) หองเรียนและอุปกรณเครื่องใช (classroom and equipment) 

   (4) การระบายอากาศ แสงสวาง (ventilation lighting and nois) 

   (5) สนาม (playgrounds) 

   (6) น้ําดื่มน้ําใช (water supply) 

   (7) สวมและท่ีปสสาวะ (toilet-facilties) 

   (8) การกําจัดน้ําโสโครกในโรงเรียน (sewage disposal) 

   (9) การกําจัดขยะ (refuse disposal) 

   (10) การควบคุมและกําจัดสัตวแมลงพาหะนําโรค (rodent and insect control) 

   (11) การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (food sanitation) 

   (12) โรงอาหาร (cafeteria) 

   (13) ความปลอดภัย (safety) 

   (14) หองพยาบาล (health room) 

  สมยศ นาวีการ (2546, หนา 223) กลาววา สภาพแวดลอมการทํางานจะเปนแหลงท่ีมาของ

ความพอใจงานอยางหนึ่งดวย อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสวาง และเสียง ตารางเวลา           

การทํางาน ความสะอาดของสถานท่ีทํางานและเครื่องมือท่ีเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับ นิภา นิธยายน (2543, 

หนา 181-183) กลาววาการบริการในดานสวัสดิภาพและความเปนอยู จัดสรางสภาพแวดลอมในชุมชนใน

ลักษณะท่ีจะชวยสงเสริมสวัสดิภาพและความเปนอยูของคนในชุมชนใหมีพัฒนาการท่ีสมบูรณท้ังรางกายและ

จิตใจ โดยจัดบริการในดานเคหะสถานใหพอเพียง รวมท้ังบริการในดานความปลอดภัยจะชวยสงเสริมสวัสดิ

ภาพและความเปนอยูของคนในชุมชนทุกดาน จะเปนสวนชวยใหคนมีสุขภาพจิตท่ีดี คือ จุดหมายปลายทาง      

ของชีวิต 

  วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2545, หนา 2) กลาววา มนุษยมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม

กายภาพและกับมนุษยดวยกัน ในฐานะสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและมนุษยมีความสัมพันธกับระบบคุณคา ความคิด 

ความรูสึก ขาวสาร ฯลฯ ในฐานะสิ่งท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงมีความสําคัญท่ีทําใหพฤติกรรมมนุษยเปนไปไดอยาง

ปกติตามบรรทัดฐานทางสังคม ดวยเหตุผลขางตน ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของควรเอาใจใสตอการพัฒนา

ปรับปรุงสภาพแวดลอมตางๆ ใหมีความสะดวกถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยตอชีวิตและตอการทํางาน 

ชุมชนหรือสังคมท่ีมีสิ่งแวดลอมท่ีดีจะทําใหคนในสังคมนั้นมีคุณภาพท่ีดี คือ สังคมมีพ้ืนท่ีชุมชนถ่ินท่ีอยู
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อาศัยท่ีเหมาะสม มีความสะดวกในการสัญจรไปมามีสถานพยาบาล มีสถานีอนามัย มีสถานศึกษา มีความรวม

รื่นเต็มไปดวยไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ มีแหลงน้ําท่ีสะอาด เหมาะแกการประกอบอาชีพและเปนท่ีอยู

อาศัย ชุมชน ท่ีอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมท่ีดีมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

   (1) ถ่ินท่ีอยูสบาย หมายถึง ชุมชนท่ีอยูสภาพแวดลอมเจริญดวยปจจัยในการ

สงเสริมพัฒนาบุคลากรในชุมชน มีสถานศึกษาตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูงสุด มีท่ีพักท่ีอยูอาศัย มีวัด

มีท่ีทําบุญ ฟงเทศนปฏิบัติธรรม 

   (2) คนในชุมชนมีคุณภาพ หมายถึง สภาพชุมชนตองไมมีนักเลง ไมมีคนพาล 

ประชาชนเปนคนมีวินัย มีคุณธรรม ไมเปนแหลงม่ัวสุมอบายมุข ไมมีอาชญากร 

   (3) ชุมชน มีบริเวณทําเล มีตลาดอยูในชุมชน สามารถจัดหาอาหารไดงาย โดย 

ในชุมชนสามารถผลิตอาหารพ้ืนฐานของครอบครัวไดเอง 

   (4) ชุมชนเปนชุมชนรมรื่น มีตนไม มีอากาศบริสุทธิ์ มีแหลงน้ํา มีสาธารณูปโภคท่ี

เหมาะสม การคมนาคมสะดวก ไมมีสิ่งรบกวน ไมมีกองขยะสงกลิ่นเหม็น ไมสะอาด เปนตน เม่ือ

บุคคลในสังคมหรือชุมชนไดวิเคราะหตนเอง รูจักตนเองแลวตองวิเคราะหผูอ่ืน เพ่ือทําความเขาใจคน

อ่ืนในสังคมท่ีตนเก่ียวของ เม่ือรูจักตัวเองเขาใจตัวเอง ตองปรับปรุงพัฒนาตนเองปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน 

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ตนเองก็จะมีความสุข คนอ่ืนก็มีความสุขชุมชนหรือสังคมจะเปนชุมชน

หรือสังคมท่ีสงบสุข   

  สรุปไดวา สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึงสภาพการทํางานท่ีผูปฏิบัติงาน 

ถาไดรับโดยถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เขน การจัดใหมีสาธารณูปโภคอยางเพียงพอมีบรรยากาศเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานมีการบํารุงรักษา หรือซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีดี พรอมใชงาน โรงเรียน

มีสภาพท่ีดีเปนสัดสวนเหมาะสําหรับใชปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เม่ือมีอาการเจ็บปวยหรือไดรับอันตรายใน

การปฏิบัติงานโรงเรียน ไดใหความดูแลชวยเหลือเปนอยางดี โรงเรียนมีความเปนระเบียบ มีความสะอาด

สวยงามถูกสุขลักษณะ มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนการสอน  

  3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) 

   การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การเพ่ิมพูนศักยภาพใหแกบุคลากร

ในโรงเรียนดวยรูปแบบหรือวิธีการตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถและทักษะดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลของงานและโรงเรียน 

   พะยอม วงศสารศรี (2543, หนา 144) ไดกลาวถึง ความหมายของการพัฒนาทีมี

ความสําคัญและเก่ียวของกับบุคคลและองคการวา การพัฒนาหมายถึง การทําใหมีคุณภาพมากข้ึน      

ในกรณีท่ีเก่ียวกับบุคคลก็คือ การดําเนินการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทัศนคติท่ีดีตอ          

การปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจแกองคการ 
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   โคทม อารียา (2544, หนา 28) กลาววาสิ่งท่ีผูบังคับบัญชาเปนหวงมากท่ีสุด คือ 

คนของหนวยงานและตองการใหมีความเปนเลิศ ดําเนินชีวิตในสาขาของตนเอง การเปนเลิศทําสิ่งท่ีดี

เลิศและมีคุณคาดวยคําถาม 2 ประโยค คือ ใหทําสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีเปนไปไดและ ใหเปนคนดีเยี่ยมในสิ่งท่ี

ตนปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับ พลสัณห โพธิ์ศรีทอง (2553, หนา 46-47) กลาวสรุป ขอเสนอจากการ

ประชุมระดับนานาชาติวาดวยเรื่องการฝกหัดครู (teacher education) ท่ีเกาะฮองกงวา 

           (1) ครูจะมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมากข้ึน (computer and 

internet skills) เพราะงานของครูยุคศตวรรษท่ี 21 จะตองเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

ตลอดเวลา 

           (2) ครูจําเปนตองแสวงหาวิธีการและยุทธศาสตรใหมๆ มาใช (new methods and 

strategies) เพราะนักเรียนยุคใหมจะมีลักษณะซับซอนและกระตุนไดยากกวาเดิม ความสัมพันธกับผูเรียน          

จะเปลี่ยนไป 

           (3) ครูจะตองเปนนักแกปญหาโลกท่ีแทจริง (real-world problem solvers) 

เพราะสอนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสปญหาและแกปญหาดวยตัวผูเรียนเอง 

   (4) ครูจะตองเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learners) งานครูจะตองศึกษา 

คนควา วิจัย รวมท้ังการฝกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทํางาน เพ่ือใหสามารถ 

facilitate ผูเรียนท่ีมีความตองการหลากหลายข้ึน  

           (5) ครูตองมีทักษะในการสื่อสารสูงข้ึนกวาเดิม (communication skills) แตเดิม

ครูจะใชเพียงทักษะการอาน การเขียน การคิดเลข แตครูศตวรรษใหมจะตองเพ่ิมทักษะในการฟง           

การพูด ทักษะในการคิดรูปแบบตางๆ และทักษะในการจัดการใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

ใหมากข้ึนเพ่ือใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและสงเสริมการเรียนรูไดมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ 

วิโรจน สารรัตนะ (2544, หนา 48-49) ท่ีกลาววา ท้ังนี้เนื่องจากเปนการเตรียมบุคลากรยังเก่ียวของ

เกิดข้ึนมากมายและตองพยายามแกไขอยางจริงจัง จากสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและยังเปน           

การเตรียมอนาคตและสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ         

ดวยความรับผิดชอบตอการดํารงชีวิตในสังคมเทคโนโลยี 

  รุง พูลสวัสดิ์ (ม.ป.ป., หนา 26-27) กลาวถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

   (1) บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลว ผลการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี

ข้ึน เชนทางดานทัศนคติ พฤติกรรมความรู ความเขาใจในงาน ประสบการณเปลี่ยนแปลงไปการทํางานมี

ท้ังคุณภาพและปริมาณงาน รูจักเทคนิคและวิธีการทํางานดีข้ึน สามารถปรับตัว ปรับใจ ปรับพฤติกรรม           

ใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานไดเปนอยางด ี

   (2) บุคคลท่ีไดรับการพัฒนาแลว จะชวยแกปญหาขององคการ ปญหาของการ

ปฏิบัติงานท้ังระดับผูบริหารงานในองคการและเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี งานจะดําเนินไปดวย          
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ความเรียบรอย เพราะบุคลากรเขาใจงานดี ชวยลดปญหาตางๆ ลงไดดี ชวยลดปญหาตางๆ ลงได

พอสมควร 

   (3) ชวยทําใหขวัญของบุคลากรในองคการดีข้ึน บุคลากรท่ีพัฒนาแลวจะชวยให

เขาทํางานอยางมีความรู ความเขาใจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีกําลังใจในการทํางาน 

   (4) สามารถลดการควบคุมการทํางานของบุคลากรไดมาก เพราะบุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางดี สามารถควบคุมตัวเองในการปฏิบัติงาน ทําใหองคการและผูบริหารลดแรงงานใน

การควบคุมได 

   (5) ปญหาและอุปสรรคในการทํางานจะมีนอย เพราะบุคลากรมีความรู ความเขาใจ        

ในงานดี ฉะนั้น การพัฒนาท่ีดีจึงเทากับลดปญหาและอุปสรรคไดสวนหนึ่ง 

   (6) เปนประโยชนตอบุคลากรโดยตรง เนื่องจากบุคลากรไดเรียนรู สัมผัสมีความชํานาญ 

จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดความกาวหนาตอบุคลากรเอง นอกจากนี้ 

บุคลากรยังมีโอกาสไดรับความดีความชอบในการเลื่อนตําแหนงและฐานะการงานตนเองใหสูงข้ึนเรื่อยๆ  

   (7) สงเสริมใหเกิดความม่ันคงแกองคการ ถาหากองคการขาดแคลนบุคลากร        

ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ก็สามารถคัดเลือกเอาจากบุคคลท่ีไดรับพัฒนาแลวลงไป  

   (8) บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอองคการ เพราะไดรับการพัฒนาแลว สามารถปรับตัว

เองใหเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะองคการท่ีมีแผนงานและนโยบาย

ใหมๆ อาจจะใหมีความรู ความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการท่ีเก่ียวกับแผนงานนั้น ทําใหการ

ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดี่ยวกันได 

   (9) องคการ สามารถลดความสิ้นเปลือง เพราะการสูญเปลาตางๆ ลงได เชน  

การขาดงานของบุคลากรอาจนอยลง งานท่ีดําเนินการท่ีเกิดผลเสียหายนอยมาก ทําใหเกิดความพอใจ

ในงานท่ีทํามากข้ึน 

  สรุปไดวา การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การเพ่ิมพูนศักยภาพใหแก

บุคลากรดวยรูปแบบตางๆ เชน การอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ มีอิสระ

ในการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน ไดมีโอกาสเสนอผลงาน          

ทางวิชาการ  เปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน มีโอกาสทํางาน ท่ีทาทายความสามารถ มีสวนรวมในการ

คิดแกปญหาในการปฏิบัติงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนอยางเพียงพอ   

  4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (growth and security) 

   ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึง การใหความสนใจตองานท่ีปฏิบัต ิ        

งานไดรับมอบหมายซ่ึงจะมีผลตอการดํารงไวและการเพ่ิมพูนความสามารถของตนเอง ความกาวหนา

นับเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา เม่ือประกอบกับความม่ันคงในงานยอมหมายถึง สภาวะท่ีกอใหเกิด

ความกาวหนาในการปฏิบัติหนาท่ีการงานไดอยางมีประสิทธิผลและเปนท่ีพอใจแกทุกฝาย 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

40 

 

   ประชุม รอดประเสริฐ (2543, หนา116-117) ไดกลาวถึงความสําคัญเก่ียวกับ

การวางแผนและการวางแผนการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลท่ีมีผลตอความกาวหนาและความม่ันคง

ในงาน เนื่องจากระบบชีวิตท่ีสลับซับซอนและตองปฏิสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ เชนบุคคลอ่ืน องคการ

หรือหนวยงานอ่ืนและแมแตธรรมชาติซ่ึงอยูรอบๆ ตัว ผูท่ีมีทักษะในการวางแผนและใชแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพยอมบรรลุถึงเปาหมายของชีวิตอยางมีคุณคา สามารถมีชีวิตอยูไดอยางสงบสุข              

และเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ฉะนั้นความกาวหนาและความม่ังคงในงาน จึงเก่ียวของกับการรูจัก

วางแผนชีวิตการทํางานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของชีวิต จะทําใหคุณภาพชีวิตการทํางาน                

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดวยและในทํานองเดียวกัน วิจิตร ศรีสอาน (2531, หนา 18-19) ไดใหหลักการ

และความสําคัญเก่ียวกับความเจริญกาวหนาและความม่ันคงในงานไวดังนี้ 

   (1) หลักความม่ันคง โดยถือวาการปฏิบัติงานเปนอาชีพท่ีม่ันคงถาวร การจะให

ออกจากงานจะตองมีเหตุผล เม่ือพนจากงานแลวโดยไมมีความผิด มีผลตอบแทนท่ีดํารงชีวิตไดตาม

สมควรแกอัตภาพ  

   (2) หลักการพัฒนา ไดแกการจัดใหมีการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถของ

บุคลากรโดยการใหการศึกษาอบรม จัดระบบการนิเทศและตรวจตราการปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือใหเกิด

ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและ          

การเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม 

   (3) หลักเสริมสราง ไดแกการเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมท้ังในการปองกัน

การกระทําผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากรและการกวดขันการลงโทษผูกระทําผิด 

  สรุปไดวา ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึง บุคลากรไดรับคําแนะนํา

จากผูบังคับบัญชา เขารับการฝกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพและไดรับมอบหมายในการทํางาน         

อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสวนรวมในการวางแผน ไดลงมือปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ 

ของโรงเรียนจนไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา มีความสุขในการปฏิบัติงานและพอใจในตําแหนงหนาท่ี

ในปจจุบัน 

  5) การบูรณาการดานสังคม (social integration) 

   การบูรณาการดานสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมหรือ

หนวยงาน ท้ังในดานสวนตัวและตามบทบาทหนาท่ีการงานของแตละบุคคล ท้ังท่ีเปนทางการ และ                      

ไมเปนทางการ ซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการโดยธรรมชาติของคน 

   วิโรจน สารรัตนะ (2544, หนา 98) ไดกลาวถึงทฤษฎี ERG ของอัลเดอรเฟอร 

(Alderfer, s ERG Theory) ท่ีแบงความตองการของมนุษยออกเปน 3 กลุมใหญ คือ 

   (1) ความตองการอยูรอด (existence) เปนความตองการทางรางกาย 
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   (2) ความตองการความสัมพันธ (r-relatedness) เปนความตองการความสัมพันธท่ีมี 

ตอกันกับบุคคลในองคการ 

   (3) ความตองการกาวหนาและเติบโต (g-growth) เปนความตองการเก่ียวกับ           

การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสภาพและความเติบโตกาวหนาของคนดวยความรูความสามารถ              

จะเห็นไดวาโดยธรรมชาติของคนนั้นมีความตองการท่ีเก่ียวของกับตนเองและกับบุคคลรอบขาง            

ซ่ึงสอดคลองกับ นิภา นิธยายน (2543, หนา 111) กลาววา กลุมคนท่ีรวมตัวกันเปนพวกเปนเหลาอยู

ดวยกันในท่ีใดท่ีหนึ่งและในแตละกลุมหรือสังคมจะมีเจตคติ ตลอดจนแบบแผนของพฤติกรรมและ

จุดมุงหมายท่ีเปนลักษณะเฉพาะประจํากลุมของตนแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยว 

 ถวิล ธาราโภชน และศรัณย ดําริสุข (2543, หนา 182) กลาวสอดคลองกันวาในการทํางาน

ธุรกิจหรืองานใดๆ นั้นจําเปนตองเก่ียวของอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ 

  1) การทํางานท่ีเก่ียวของดานบุคคล (social ability)  

  2) การทํางานเก่ียวของกับระบบของงาน (task ability) การทํางานเก่ียวกับบุคคล

ตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีท่ีจะทําใหเกิดความรวมมืออันจะทําใหกิจการงานท้ังปวงประสบความสําเร็จ

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลโดยท่ัวไปในสังคม นอกจากองคประกอบดานตางๆ ไดแก 

บุคลิกภาพ ความตองการ ความรู ความสามารถ คานิยมและวัฒนธรรม บทบาทหนาท่ีในสังคมและ

อ่ืนๆ แลวท่ีจะกอใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหรือเกิดสันติสุขโดยเฉพาะใน

ขณะท่ีปฏิบัติงานตามหนาท่ีในแตละวัน การมีความรักผูกพันและมีความรูสึกท่ีดีตอกัน ในสังคมแมจะ

เปนความสัมพันธท่ีเก่ียวของกันระหวางผูบังคับบัญชาหรือกับผูรวมงานดวยกันก็ตามการสราง

ความรูสึกท่ีดีตอกันจึงเปนการเอ้ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพและสรางความพอใจตอบุคคล และ

หนวยงานนั้น 

  สรุปไดวา การบูรณาการทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลในโรงเรียน

ท้ังดานสวนตัวและบทบาทหนาท่ีการงานของแตละบุคคล บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามัคคี

ตอกัน มีบรรยากาศแหงความเปนมิตร มีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของเพ่ือรวมงาน  

ผูปกครอง ชุมชน กอใหเกิดความรักความผูกพัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน เม่ือมี

ปญหาเรื่องงาน เรื่องสวนตัวไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานและสามารถปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัฒนธรรมของโรงเรียน เชน กฎระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ วิธีการดําเนินงานของ

โรงเรียน ฯลฯ 

 

 

  6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (constitutionalism)  
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   วิฑูรย สิมะโชคดี (2539, หนา 102-103) กลาวถึงกลไกลในการควบคุมนั้นจะทํา

ใหเกิดการสูญเสียท่ีมองไมเห็นมากมาย ทําใหทุกคนสะดุดชะงักอยางหลีกเลี่ยงไมไดกับการยึด

กฎระเบียบและการใหอิสระแกพนักงานในการปฏิบัติภารกิจ ขอดีตางๆ ขององคการท่ีดําเนินการ 

ตามภารกิจจะมีประสิทธิภาพสูงกวาองคการท่ีดําเนินการตามกฎระเบียบ คือ สรางผลงานดีกวา 

ผลการวิจัย พบวา การบริหารอยางอิสระและมีเปาหมายชัดเจนจะเปนปจจัยสําคัญยิ่งสําหรับ       

การประสบความสําเร็จ ตัวอยางของโรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จลวนแตมีภารกิจและ     

มีความฝน    

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538, หนา 310) ไดอธิบายวา มีภาษิตลาติน           

บทหนึ่งกลาววา ท่ีใดมีสังคมท่ีนั้นมีกฎหมาย หมายความวา เม่ือใดมีมนุษยรวมตัวกันเปนสังคมไมวา

จะเปนสังคมใหญหรือเล็ก ก็ยอมตองมีกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ ควบคุมความประพฤติ            

คนในสังคมนั้น เพ่ือใหสมาชิกในสังคมนั้นอยูรวมกันไดอยางมีความสุขโดยท่ัวกัน ระเบียบขอบังคับ 

มิไดอยู ในวงจํากัดเพียงขอกําหนดท่ีเปนลายลักษณอักษรหรือขอกฎหมายเทานั้น แตรวมถึง              

สิ่งท่ีประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของวัฒนธรรม จารีต ประเพณีในสังคมดวย เพราะสิ่งเหลานี้              

มีรากฐานมาจากปรัชญาของสังคม 

   สรุปไดวา ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งจําเปนท่ีจะเปนกรอบ       

ในการควบคุมความประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลและหนวยงานหรือสงเสริมความกาวหนาในชีวิตการทํางาน

ระเบียบขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนจะชวยใหแนวทางในการปฏิบัติงานถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย             

ตรงตามขอตกลง บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับไดถูกตอง มีความรู           

ความเขาใจ เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผล บุคลากรถือปฏิบัติ

ตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนรวมกันและถือเปนกติกาในสังคม  

  7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  (total life space)  

   การปฏิบัติงานของขาราชการครู วันหนึ่งไดถูกกําหนดไวโดยกฎหมาย คือ ตั้งแต

กอนเวลา 08.15 น. เลิกหลังเวลา 16.45 น.ซ่ึงเปนระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงของการปฏิบัติงาน 

นับเปนระยะเวลานานพอสมควร ในบางครั้งบางโอกาสอาจไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานอ่ืนๆ เปนพิเศษอีก

นอกเหนือจากงานสอนนักเรียน งานของขาราชการครูจึงเปนงานพิเศษกวางานราชการอ่ืน เพราะเปน

งานท่ีบริการแกสังคมในแงของการพัฒนาใหดีข้ึนเวลาพักผอนและเปนสวนตัวยอมลดนอยลงไป 

โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 

ภาระหนาท่ีก็หนักมากข้ึน จึงอาจสรางความเครียด ความเดือนรอนและสับสนได การปฏิบัติงาน        

จึงควรมีการวางแผนการทํางานในแตละวัน แตละสัปดาห เพ่ือใหการดําเนินชีวิตมีความเหมาะสม

ระหวางชีวิตสวนตัวกับงานท่ีทํา ชีวิตของทุกคนจะเก่ียวของกับองคประกอบ 3 ประการ งาน ครอบครัว

และสังคม หากสามารถบริหารจัดการองคประกอบท้ังสามประการไดอยางสมดุล ชีวิตก็ประสบความสุข
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และเกิดปญหานอย หากผูใด ไมสามารถดําเนินชีวิตและบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางมีหลักเกณฑหรือ 

มีแบบแผน ผูนั้นยอมประสบความยุงยาก สับสนและกอใหเกิดความทุกขหรือเกิดความลมเหลวได 

   ดูบริน (DuBrin, 1992, p.482) ไดกลาววา เพ่ือท่ีจะบรรลุความสําเร็จในชีวิต 

บุคคลจําเปนตองสรางความสมดุลระหวางชีวิตในการทํางาน ชีวิตสวนตัวและถือเปนความทาทายของ

องคการท่ีจะทําใหเกิดความสมดุลระหวางสองสิ่งนี้   

   รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 12-13) ไดกลาววา องคการใดท่ีไมชวยบุคลากร

ใหบรรลุชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวอยางสมดุลจะพบวาเปนการยากท่ีจะดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมี

ความสามารถสูงและจะไมเกิดแรงจูงใจสําหรับบุคลากร 

   ผูบริหารสามารถใหการสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการจัดสมดุลระหวางงานกับชีวิต

สวนตัวของพนักงาน ซ่ึงเปนประโยชนสําหรับพนักงานและองคการได ดังตอไปนี้ 

   (1) ใหความสนใจกับผลลัพธมากกวาวิธีการ สถานท่ีและเวลาท่ีพนักงานทํางาน 

   (2) ใหความสนใจกับชีวิตสวนตัวของพนักงานและเพ่ือนรวมงานดวย โดยใสใจวา             

พวกเขามีขอผูกมัดทางสังคมอยูบางหรือเปลาหรือพวกเขามีลูกหรือพอแมสูงวัยท่ีตองคอยดูแลหรือไม  

พนักงานและเพ่ือนรวมงานทําอะไรเปนงานอดิเรก ยามวางหรือสนใจในเรื่องใดบางหรือพวกเขา            

มีทักษะอ่ืนใดท่ีอาจเปนประโยชนตอองคการ 

   สรุปไดวา ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง มีชีวิตการการทํางาน       

ท่ีเหมาะสม มีเวลาใหกับครอบครัวอยางเพียงพอ สมาชิกในครอบครัวยอมรับสภาพการปฏิบัติงานท่ีทําใน

โรงเรียน และเอ้ืออํานวยใหสามารถรับผิดชอบงานสวนตัวในครอบครัวได ตลอดจนมีปริมาณงาน                  

ท่ีเหมาะสม กับกําหนดเวลาของการปฏิบัติงาน มีเวลาพักผอนและคลายความตรึงเครียด มีโอกาสพบปะ

สังสรรคกับเพ่ือนรวมงาน ครอบครัวพอใจกับเวลาในการปฏิบัติงาน บุคลากรทํางานท่ีไดรับมอบหมาย

อยางเต็มความสามารถและมีความพอใจสุขใจ  

  8) การปฏิบัติงานในสังคม  (social relevance)  

   การปฏิบัติงานในสังคม หมายถึง ความรูสึกของครูท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงาน

ในองคการท่ีมีชื่อเสียงและไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม 

   สงบ ประเสริฐพันธ (2543, หนา 9) กลาววาโรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมท่ีไดรับ

มอบหมายใหมีหนาท่ีสรางและพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีดีมีคุณภาพ มีจิตใจเมตตา กรุณา รักและ           

เอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษย ตลอดจนมีความคิดท่ีจะสรรคสรางสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึนในสังคม สามารถ

พ่ึงตนเองและเปนท่ีพ่ึงใหแกเพ่ือนมนุษยดวยกัน ความคาดหวังท่ีสังคมมีตอโรงเรียน ดังกลาว เปนผลทํา

ใหโรงเรียนอยูในสายตาของประชาชนตลอดเวลา ฉะนั้นครูจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะดํารงไวซ่ึงบทบาท

หนาท่ี ท่ีจะพัฒนาการศึกษาและเปนผูนําทางสังคม กิจกรรมและภารกิจของโรงเรียนประการหนึ่ง         

จึงเก่ียวของกับการบริการ การปฏิสัมพันธกับชุมชนและสังคมโดยท่ัวไป 
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   สงบ ประเสริฐพันธ (2543, หนา 10) พบวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสงผลตอการ

สรางคุณภาพโรงเรียนก็คือ ความรวมมือท่ีโรงเรียนไดรับจากผูปกครอง (parent involvement in school) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุง

หมายและหลักการไวในหมวด 1 มาตรา 7(2) วาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และในหมวด 4 

แนวการจัดการศึกษามีสาระในการศึกษาท่ีครูจะตองบูรณาการความรูตางๆ ท้ังดานทักษะ และสังคม

รวมท้ังใหมีการประสานความรวมมือกับบุคคลในชุมชนดวย ครูจึงถือวาเปนผูมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและ        

มีภูมิรู ภูมิธรรม ท่ีคนในสังคมยกยองเคารพนับถือและแมแตการปฏิบัติงานอยูในหนวยงานของตนเอง

เชนกัน ตองอาศัยความเปนมนุษยสัมพันธ การมีปฏิสัมพันธ และการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน         

จึงจะสรางความพอใจและความสุขในชีวิตการทํางาน 

   วิทยา  ดานธํารงกุล (2546, หนา 101) ไดกลาววา ในการประเมินวา องคการ

หนึ่งมีระดับความรับผิดชอบตอสังคมมากนอยเพียงใดนั้น อาจใชแบบจําลองงายๆ ซ่ึงแบงระดับความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคการเปน 4 ระดับ  คือ  

   (1) ความรับผิดชอบระดับเศรษฐกิจ (economic responsibilities) เปนความ

รับผิดชอบข้ันพ้ืนฐานขององคการท่ีจะผลิตสินคาหรือบริการตามความตองการของผูบริโภค เพ่ือสราง

ผลกําไรใหแกผูถือหุน ซ่ึงท้ังสองกลุมเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญขององคการ 

   (2) ความรับผิดชอบระดับกฎหมาย (legal responsibilities) เปนความรับผิดชอบท่ีจะ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมวาจะเปนกฎหมายระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน หรือระดับระหวางประเทศ 

   (3) ความรับผิดชอบระดับจริยธรรม (ethical responsibilities) เปนความรับผิดชอบ

กระทําในสิ่งท่ีถูกท่ีควร สอดคลองกับคานิยมและความคาดหวังของสังคม แมวาจะไมไดระบุใหทําโดย

กฎหมายและไมใชเพ่ือแสวงหาผลกําไรใหองคการ เชน การใหสวัสดิการเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  

   (4) ความรับผิดชอบระดับจิตสํานึก (discretionary responsibilities) เปนความ

รับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงสุด เปนสิ่งท่ีองคการกระทําโดยสมัครใจไมไดเปนผลจากการแสวงหากําไรหรือ

ทําตามกฎหมายหรือมาตรฐานจริยธรรม เปนการกระทําท่ีอุทิศประโยชนและสรางความเปนอยูท่ีดีใหสังคม

สวนรวม ความรับผิดชอบระดับนี้นอกจากไมสรางผลตอบแทนใหองคการแลวยังเปนความรับผิดชอบท่ีสังคม

ไมไดคาดหวังจากองคการอีกดวย เชน โรงพยาบาลบางแหง จัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีออกไปรักษาพยาบาลฟรี

ใหกับประชาชนท่ียากจน เปนตน 

   สรุปไดวา การปฏิบัติงานในสังคม หมายถึง ไดรับความเชื่อถือไววางใจจาก

ผูปกครองปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของชุมชน ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินกิจการ

ของโรงเรียน โรงเรียนประชาสัมพันธผลงานใหชุมชนรับทราบและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและ

หนวยงานอ่ืน บุคลากรเกิดความพอใจตอสังคมท่ีใหความชวยเหลือโรงเรียนและมีความสุข               

ความพอใจ ความภาคภูมิใจท่ีไดรวมปฏิบัติงานกับชุมชน  
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 2.3 แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

 2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล 

 ประสิทธิผลองคการ (organizational effectiveness) มีความสําคัญยิ่งตอศาสตร การบริหาร

และผลการดําเนินงานขององคการ เพราะเปนตัวบงชี้หรือตัดสินในข้ันสุดทายวาการบริหารองคการ

ประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด องคการจะอยูรอดและมีความม่ันคงเจริญกาวหนา ข้ึนอยูกับประสิทธิผล

ขององคการ ความหมายของคําวา ประสิทธิผล (effectiveness) มีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย

ข้ึนอยูกับลักษณะขององคการ กรอบทฤษฎีท่ีใชอางอิงและแนวทางท่ีมุงศึกษาวิจัย แตสวนใหญแลวจะ

มุงท่ีผลสําเร็จของงานหรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายขององคการ (goals attainment) 

และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร (quality of work life) ดังมีผูใหความหมายของประสิทธิผล

ไวหลากหลาย ดังนี้  

 ธงชัย สันติวงษ (2543, หนา 9-10) กลาววา ผูบริหารตางก็มุงพยายามสรางผลสําเร็จในการ

จัดการใหเกิดข้ึน 2 ทาง คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีเปนเครื่องมือใชวัดความสําเร็จของกิจการ 

สําหรับคําวา ประสิทธิภาพ คือ การสามารถสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูงกวาทรัพยากรท่ีใชไปหรือพูดงายๆ 

คือ การวัดอัตราสวนของรายไดตอรายจายนั่นเองแตคําวาประสิทธิผล คือเปนเพียงการวัดวากิจการ

สามารถทําไดสําเร็จผลตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือเปลา แตจะไมมีการสนใจคิดเปรียบเทียบกับทรัพยากรท่ี

ไดใชไปวาไดใชไปมากนอยเพียงใด 

 ศุภชัย โถบํารุง (2545, หนา 51) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา การทํางานท่ีมุงให

เกิดผลตามเปาหมายท่ีองคการกําหนดไว 

 นรินทร หีบแกว (2545, หนา 9) กลาวถึงความหมายประสิทธิผล วาหมายถึง ความสําเร็จ

ของโรงเรียนในการจัดทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนระบบจนกอใหเกิดความพึงพอใจ 

 จารุณี มุขพรหม (2545, หนา 9) กลาวถึงความหมายประสิทธิผล วาหมายถึง ความสําเร็จ

ขององคการในฐานะเปนระบบหนึ่งของสังคม ในการท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายตางๆ         

ท่ีกําหนดไวโดยการใชทรัพยากรและแนวทางท่ีมีอยูทําใหผูบริการเกิดความพึงพอใจและสมาชิกใน

องคการสามารถปรับตัวและพัฒนาองคการดํารงอยูตอไป 

 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546, หนา 283) กลาวถึง ประสิทธิผลวา หมายถึง 

ความสําเร็จในงานท่ีสามารถดําเนินกิจการกาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตางๆ ท่ีองคการตั้งไว 

 สมหวัง มังธานี (2548, หนา 47) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา หมายถึงการบรรลุ

เปาหมาย หรือ วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียน       

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก ตลอดจนปรับตัว
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เขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน จนทําใหเกิด

ความพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

 นิคม กันตะคะนันท (2548, หนา 46) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง คุณภาพ

หรือปริมาณของผลผลิตท่ีเปนสินคาหรือบริการ มีปจจัยหลายดาน เชน ภาวะผูนําของผูบริหาร ระบบ

การบริหาร บรรยากาศของโรงเรียน และสิ่งแวดลอม ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 

การสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียน ความคาดหวังท่ีโรงเรียนมีตอนักเรียน 

กระบวนการทํางานในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ สําหรับนักวิทยาศาสตรใหความหมายท่ีเปนนวัตกรรมหรือ

ผลผลิตใหมๆ และนักสังคมสงเคราะหมองประสิทธิผลในรูปของคุณภาพและชีวิตการทํางาน ซ่ึงแตละ

ปจจัยจะสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนและเกิดประสิทธิผลตรงตามเปาหมายท่ีวางเอาไว 

 มานะชัย วงษธนสุภรณ (2546, หนา 36) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา โรงเรียนเปน

องคการทางการศึกษาหนึ่งท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการผลิตบุคลากรซ่ึงทําใหเด็กและเยาวชนเปนพลเมืองท่ี

ดีมีความรูความสามรถ โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

ไดตรงตามเปาหมายและเปนท่ีเชื่อถือของชุมชนไดนั้นปจจัยสําคัญก็คือความมีประสิทธิผลในการจัด

การศึกษานั่นเอง 

 พันธเทพ ใจคํา (2547, หนา 44) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง การบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคการจัดการศึกษาโดยผูนําใชความสามารถในการบริหารและประสานงาน

ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก

ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังแกปญหาภายในโรงเรียนจน

ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ  

 วิรัตน มโนวัฒนา (2548, หนา 47) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา การท่ีองคการหรือ

โรงเรียน สามารถนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดมาใชดําเนินงานขององคการหรือโรงเรียนไดบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีวางไว โดยเฉพาะประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีจะตองคํานึงถึงในดานผลผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมภายใต

ความสามารถของโรงเรียนในการแกปญหาตางๆ จนทําใหเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 พูนสุข สุขประยูร (2549, หนา 18) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง ความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอก สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการ

ผสมผสานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว  

 ศักดิ์ชัย แกวอินทร (2549, หนา 21) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง ความสามารถ

ในการจัดการศึกษาไดดี ผูบริหารสามารถจูงใจใหครูมีความตั้งใจในการทํางาน เสียสละทําใหงานบรรลุ
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เปาหมายตามท่ีวางไวรวมถึงความสามารถในการแกปญหาตางๆภายในโรงเรียนใหปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีดี

จนทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความพึงพอใจ  

 อัญชนิดา เทียมแพ (2549, หนา 36-37) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง 

ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนโดยไมคํานึงถึงตนทุนในเรื่องของผลกําไร-ขาดทุน แตจะเนนผลลัพธท่ีออกมาวา

เปนไปตามเปาหมายหรือเกณฑท่ีไดกําหนดไวหรือไม  

 ปรีชา ทัศนละไม (2549, หนา 35) กลาวถึงความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง การท่ี

โรงเรียนมีความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและพัฒนานักเรียนใหมี

ทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขา กับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก              

รวมท้ังแกปญหาภายในโรงเรียนซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมองประสิทธิผล

ของท้ังระบบ  

 นรินทร หีบแกว (2545, หนา 25) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียนวา อาจมองในแงของ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ความพึงพอใจ ในการทํางานของครูหรือขวัญของสมาชิกในโรงเรียนดี  

 สเตียรส (Steers, 1977; อางถึงใน ธร  สุนทรายุทธ, 2551, หนา 104)  กลาววา ประสิทธิผล 

คือ การท่ีผูบริหารไดใชความสามารถในการแยกแยะการบริหารและใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงค           

ท่ีกําหนดไว 

 แคมเมอรรอน (Cameron, 1984; อางถึงในสิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ, 2546, หนา 216)   

ไดอธิบายความสําคัญของประสิทธิผลวา ประสิทธิผลเปนผลผลิตปลายทาง เพราะทฤษฎีองคการและ

ทฤษฎีบริหารเทาท่ีปรากฏ ตางก็สงอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการท้ังสิ้นและการท่ีกลาววา 

ประสิทธิผลมีความไมชัดเจนนั้น ก็เพราะยังไมมีทฤษฎีและเกณฑวัดประสิทธิผลกลุมใดกลุมหนึ่ง          

ท่ีชัดเจน 

 ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 384-397) ไดเสนอความคิดในการประเมิน

ประสิทธิผลองคการ โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) การบรรลุ

เปาหมาย (achievement) ความพึงพอใจในการทํางาน (job attainment) และ ความสนใจในชีวิต 

(central interests) 

 ดรักเกอร (Druck, 1967; อางถึงใน จารุณี มุขพรหม, 2545, หนา 9) กลาววา ประสิทธิผล

ขององคการวา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายขององคการไดอยางเหมาะสม       

ถูกทิศทางและทําใหบรรลุผลได 

 สรุปไดวาประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัด

การศึกษา สามารถดําเนินกิจการกาวหนาสูความสําเร็จ มีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีแทจริงท่ีบูรณาการผสมผสานคงสภาพขององคการใหเกิดความพึงพอใจ 

กอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทาง           
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การเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอกและรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิด           

ความพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 แคพโล (Caplow, 1964, p. 89; อางถึงใน ภรณี มหานนท, 2529, หนา 59) เสนอวาประสิทธิผล

ขององคการ ควรวัดจากตัวแปร 4 ตัว คือ  

  1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 

  2) ความผสมผสาน หมายถึง ความสามารถขององคการในการหลีกเลี่ยงการขัดแยง

ระหวางสมาชิกในองคการ 

  3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 

  4) ความสําเร็จ หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 

 กิบสันและคณะ (Gibson & Other, et at. 1979, p. 27; อางถึงใน สุวัฒน วิวัฒนานนท, 

2548,  หนา 21) ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใช

หลายเกณฑ ดังนี้ 

  1) ความสามารถในการผลิต 

  2) ประสิทธิภาพ 

  3) ความพึงพอใจ 

  4) ความสามารถในการปรับตัว 

  5) การพัฒนาและการอยูรอด  

 พารสัน (Parson, 1960, p. 99; อางถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, 2546, หนา 33) ไดเสนอความคิด

ในการวัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก 

          1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (adaptation) 

          2) การบรรลุเปาหมาย (goal Attainment) 

          3) การบูรณาการ (integration) 

          4) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม (latency) 

 ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 384- 397) กลาวถึงการประเมินประสิทธิผล

ขององคการพิจารณาจาก   

  1) ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนพัฒนา 

                   2) การบรรลุเปาหมาย 

  3) ความพึงพอใจในการทํางาน 

  4) ความสนใจในชีวิต 
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 มอท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ไดกลาวถึงประสิทธิผลองคการ 

พิจารณาจาก 

                   1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

                   2) ประสิทธิภาพ 

                   3) ความสามารถในการการปรับตัว 

                   4) ความยืดหยุน  

 นอกจากนี้ มอท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p.306) ไดบูรณาการ

แนวคิดท้ังในแงของเปาหมายและระบบ-ทรัพยากรโดยนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาและตอมาพัฒนาใช

วัดประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย   

          1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

          2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก   

          3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 

          4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 ในการศึกษาครั้ งนี้ผู วิจัยใช เกณฑการประเมินประสิทธิผลสถานศึกษาของ  มอท                

(Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาสําหรับ           

การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้ 

  1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

   ความสามารถในการทําใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง  

ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน ท่ีสรางความเชื่อม่ันไดสูง โดยวัดความนิยม

จากชุมชนและผูปกครอง นักเรียน ประการหนึ่งไดแก โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมาก

และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก สถานศึกษาท่ีมีท้ังปริมาณ และ

คุณภาพสูงดังกลาวนี้จะไดแก สถานศึกษาในเมือง สถานศึกษาระดับจังหวัดท่ีมีชื่อเสียง สถานศึกษา  

มีความพรอมท้ังดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก อยางเพียงพอ อาคาร

สถานท่ี บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถจัดซ้ือ จัดจาง และ

เบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากรคือ ครูผูสอนตลอดจนการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพเรื่อง

คุณภาพของนักเรียนสวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียว ซ่ึงเปน

ความเขาใจผิดควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจของนักเรียน

ความคิดสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวังตางๆ รวมท้ังการ

ประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลักษณะตางๆ ดังกลาว

นับเปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมมีความคาดหวังและมีความตองการอยางมาก จึงอาจกลาวได
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วาคุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถทาง

วิชาการอยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูงเปนท่ีนาพอใจแลวยังมีการพัฒนา

ความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยมและคุณธรรมตางๆ ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต

และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  องคประกอบตางๆ ในการสรางเสริมประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพของ

นักเรียนนั้นนอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแกอาคารสถานท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของ

ผูบริหาร บรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีรมรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอและทันสมัยตอ         

การเรียนการสอนแลวบุคคลท่ีสําคัญ ไดแก ผูบริหารและครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่ง ตอประสิทธิผล

หากผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและมองเห็นถึงความสําคัญ

ของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง หากแนวทางสงเสริมและพัฒนางาน ทางวิชาการใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครองและชุมชน สรางบรรยากาศ ใน

การทํางานท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง พัฒนาความรูความสามารถของ

ตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัยทันตอการเปลีย่นแปลง

และความเจริญทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลวเปนท่ีเชื่อวา โรงเรียนนั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิด

ประสิทธิผลในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

  สรุปไดวา ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง

ความสามารถในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง สามารถศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดมากเปนท่ียอมรับและไดรับ

ความนิยมจากชุมชนและผูปกครองจนทําใหโรงเรียนมีปริมาณนักเรียนมากข้ึน มีวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีบรรยากาศ

สิ่งแวดลอมท่ีรมรื่น สะอาด สวยงาม ผูบริหารมีความรูความสามารถ ในการบริหารและใหความสําคัญ

กับงานวิชาการ อีกท้ังครูจะตองพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ 

      2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก   

   ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง ความรูสึก 

หรือพฤติกรรมของผูท่ีไดรับการศึกษา แสดงออกในทางท่ีดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน และสังคม การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดาน กลาวคือ 

ดานรางกาย ใหสมบูรณแข็งแรงพัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญา มีความใฝรู

ใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและมีความคิดอยางสรางสรรค ดานสังคม สามารถนําความรู

ความสามารถและทักษะอันจําเปนเพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข

และดานจิตใจ รูจักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงาม แลวมีทัศนคติทางบวก 
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เปนผลท่ีเกิดข้ึนจากผูไดรับการศึกษาอยางครบถวนท้ัง 4 ดาน ดังกลาวแลว ผูท่ีมีทัศนคติทางบวกจะ

เปนผูท่ีมีความรูสึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เปนท่ีพึงประสงคของสังคมโดยสวนรวม มีจิตใจ

กวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความม่ันคงทางจิตใจ มีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของ

สังคมท่ีไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตยยอมรับและเคารพความคิดเห็น

ของสวนรวมเห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม ใหความรวมมือรวมใจตอการ

ปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเอง 

อดกลั้นและเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของ

สังคม รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษยเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมตลอดจน

สามารถดําเนินการ อบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจัก

พัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (อุษณีย รักซอน, 2543, 

หนา 40) 

  สรุปไดวา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง 

ความสามารถดําเนินงานในโรงเรียน ดานผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม แลวแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสมดีงามสมเหตุสมผล เปนท่ีพึงประสงคของสวนรวม ท้ังดานรางกาย สติปญญา สังคม และ

จิตใจ เม่ือผูเรียนไดศึกษาท้ัง 4 ดาน แลวทําใหผูเรียนมีเจตคติทางบวกเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี มีความม่ันคงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกติกาทางสังคม เปนประชาธิปไตยยอมรับและเคารพ

ความคิดเห็นสวนรวม มีระเบียบวินัยในตนเองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือน

มนุษยในสังคมปจจุบัน 

   3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 

   ในองคการตางๆ จะประกอบดวย คน และงานโรงเรยีน ซ่ึงเปนองคการทางการศึกษา

ก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวยผูบริหาร สถานศึกษา คร ูอาจารย นักเรียน และนักการภารโรง ทําให

เกิดการเรียนการสอนอยางสมบรูณ การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลนั้นสถานศึกษา

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตางๆของสถานศึกษาจะตอง

สอดคลองและทันสมัย ทันกับความเจริญกาวหนาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานศึกษาไมควรยึด

ตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได จะทําใหลาสมัยในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทัน

ความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอนควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหมๆ มี

การคนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอนอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมให

สะอาด รมรื่นเพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครูจะตอง

มีบทบาทสําคัญตอการปรับตวัไมหยุดนิ่งตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการบริหารงาน

และการดําเนินงานตางๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพ่ือให
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สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น จะตองมีเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม ครูตองสราง

กระบวนการ และวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนท้ังเนื้อหาวิชาและคุณธรรม จริยธรรม มากกวาท่ีจะบอก

ความรู หรือสอนหนังสือธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปน

วิธีการท่ีติดตัวนักเรียนซ่ึงสามารถนําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ี

มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

  สรุปไดวา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม หมายถึง

ความสามารถในการดําเนินงานดานบริหาร โดยผูบริหารและครจูะตองกําหนดนโยบายของโรงเรียน

สอดคลองและทันสมัย ดานการเรียนการสอนมีนวัตกรรมสื่อการสอนใหมๆ คนควาและพัฒนาสื่อ

อุปกรณการสอนอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงสถานท่ีสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศ

ทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหาร และครูเปนนักพัฒนา มีความคิดสรางสรรคครูสราง

กระบวนการเรียนรู ใหท้ังเนื้อหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีความกาวทันกับสภาพแวดลอม และ

สถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนไป 

      4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

           องคการตางๆ หรือสถานศึกษาในการบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ี 

วางไว การกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้น แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบให

เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียนแตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงาน แบบใดก็ตามในการทํางาน

ของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก เปาหมาย คือการมุงถึงความสําเร็จสูงสุดท่ีเกิดจาก

การทํางาน บทบาทหนาท่ี เปนสวนประกอบรองลงมาเพ่ือรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามท่ีไดรับมอบหมาย

เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวการประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงาน

ใหชัดเจนและเกิดความเรียบรอยและกิจกรรมคือการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางท่ี

เหมาะสม การบริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอควรนับต้ังแตหลักสูตร ควรปรับให

เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินสภาพของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู การจัดวิชาตางๆ สําหรับการเรียนการ

สอนรวมท้ังการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดใหพอเพียงและหลากหลาย เพ่ือให

สอดคลองกับความสนใจ ความตองการและความถนัดของผูเรียน จะชวยเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรูการ

ปรับตัวบุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ บางเรื่องเปนสิ่งลาสมัยไมทัน

กับสภาพปจจุบัน ควรมีการปรับปรุง ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การบริหารและการจัดการนั้นผูบริหารเปนผูมีสวน

สําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนา ผูบริหารจึงควร

ปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาท่ีในทางเผด็จการไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดท่ีจะ

เปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนและเปาหมายขององคการ ผูบริหาร

ควรเปนผูท่ีสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและ มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน ไมควร
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วางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนเปนเพ่ือนรวมงานเพ่ือไมใหเกิดชองวางซ่ึงกันและกัน ควรมี

การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตางๆ เชน การยกยองชมเชยหรือใหรางวัลในบาง

โอกาส พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย

ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 

  สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึงความสามารถของ

ผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีรวมมือกันในการแกปญหาตางๆ ท้ังการกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายใน

โรงเรียน บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู พัฒนาศักยภาพบุคคลตามแนวทาง

ท่ีเหมาะสม  

 

 

 

 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 อุษณีย รักซอน (2543, หนา 84-86) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ เขตการศึกษา 12 กลุมตัวอยางขาราชการครู 377 คน ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของครูโดยรวมอยูในระดับปานกลางและประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 สมศักดิ์ ทองสมนึก (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิต        

การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีสงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวา คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีสงผลตอมาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม         

อยูในระดับปานกลาง มาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก            

การวิเคราะหคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีสงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวาองคประกอบคุณภาพชีวิตดาน

ประชาธิปไตยในการทํางาน ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสม และยุติธรรม ดานจังหวะของชีวิต         
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โดยสวนรวม ดานมีสวนรวมในองคการ และดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพสงผลตอ

มาตรฐานคุณภาพนักเรียน โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยูท่ีระดับ 0.05 

 มนตรี บุญธรรม (2544, หนา 93, 95-97) ไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ

ของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จําแนก

ตามขนาดของโรงเรียนและประเภทของโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก     

 จารุณี มุขพรหม (2545, หนา 70) ไดศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา ระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากเกือบทุกดาน ดานท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด คือดานบรรยากาศและดานท่ีมี

ประสิทธิภาพปานกลาง คือ ดานการตัดสินใจ ไมมีดานใดท่ีมีประสิทธิภาพนอย ระดับความมีประสิทธิผล

ท่ีปรากฏเปนผลมาจากการใชประโยชนจากทรัพยากร และหนทางท่ีมีอยูทําใหผูรับบริการเกิดความพึง

พอใจ และสมาชิกองคการสามารถปรับตัว และสรางใหองคการดํารงอยูตอไปได เพราะการท่ีสมาชิก        

ในองคการ หรือโรงเรียนจะมีความสุขหรือพึงพอใจตอการทํางานท่ีจะสงผลตอการมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และพัฒนาคุณภาพของงานโดยทายท่ีสุดเม่ือไดรับรูวาตนเองไดทํางานอยูในองคการท่ีมี

ประสิทธิผลและมีคุณภาพ   

 พัชราภรณ ดวงชื่น (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอ       

การปฏิบัติงานของบุคลากร หนวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พบวา ระดับคุณภาพชีวิต          

การทํางานท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน  พบวาองคประกอบคุณภาพชีวิการทํางานท่ีอยูในระดับสูง คือดานการจัดองคการ และการบริหาร         

สวนองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีอยูในระดับต่ํา คือความเจริญกาวหนา และความม่ันคงในงาน 

 พรพิมล แมนญาติ (2545, หนา 117-118) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 11 กลุม

ตัวอยางขาราชการครู 445 คน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู อยูในระดับ

ปานกลาง ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา อยูในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมาก คุณภาพชีวิต

การทํางานของขาราชการครู ดานความสัมพันธกับสังคมดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดาน

ความสมดุลของชีวิตโดยภาพรวม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลดานสภาพแวดลอมการทํางาน

ถูกสุขลักษณะ ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ดานบูรณาการทางสังคม มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีอํานาจพยากรณเทากับ รอยละ 68  

 มานะชัย วงษธนสุภรณ (2546, หนา 72-74) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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ระยอง จํานวน 137 คน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารอยูในระดับมาก และผูบริหารท่ีมี

ประสบการณมาก และนอยมีทัศนะตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก คุณภาพชีวิต การทํางานของผูบริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 วิจลน  โกษาแสง (2548, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบวาภาวะ

ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก ประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานท่ัวไปการบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคคลอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 นิคม กันตะคะนันท (2548, หนา 114-117)  ศึกษาเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธระหวาง

คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียนของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามการ

รับรูของขาราชการครูโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานโดยรวม และประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมตามการรับรูของขาราชการครูมีความสัมพันธกัน

ทางบวก 

 ชัยวัฒน รุทธโชติ (2546, หนา 80-81) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอระยอง ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูใน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน 8 ดาน 

เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือดานปฏิบัติงานในสังคม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดาน

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานดานบูรณาการทางสังคม  ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานดาน

สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยดานความกาวหนาและม่ันคงในงานและอยูในระดับปานกลางแตอยู

ในอันดับสุดทาย คือดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

 

 สุกัญญา  มาลาอี (2547, หนา 78) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ดานระเบียบขอบังคับในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายขอ ครูมีความพอใจในสิทธิและหนาท่ี ท่ีไดรับใน

การปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและบทบาท

หนาท่ีไดรับการคุมครองโดยระเบียบขอบังคับของโรงเรียนสูง ชัดเจนเขาใจงายและผูบังคับบัญชาใช

ระเบียบกฎหมายกับบุคลากรในโรงเรียนดานความเปนธรรม 
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 สมหวัง  มังธานี (2548, หนา 113-114) ไดศึกษาสุขภาพองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ระดับสุขภาพองคการของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะผูบริหารสวนมาก

มักจะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองนโยบายหลักจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกัด รวมท้ังอยูในระหวางการปฏิรูปการศึกษาและยุบรวมกรมสามัญ

ศึกษากับสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เปนสํานักงานคณะกรรมการสถานการณการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร ซ่ึงการกระจายอํานาจนั้น ยังไมสมบูรณ 

อํานาจการบริหารตางๆ ถูกมอบมาเปนบางสวน ทําใหมีผลอยูในระดับปานกลาง 

 สมเดช พยัคฆสังข (2548, หนา 43) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของขาราชการครู โรงเรียน

มัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก คือดานระเบียบขอบังคับในการสวนดาน

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม อยูในระดับปานกลาง แตจัดอยูในอันดับสุดทาย  

 ประสูติ ธูปหอม (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครู เขตคุณภาพบางคลา 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการครู เขตคุณภาพบางคลา 2 จังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก                     

เม่ือพิจารณารายดานตามคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน             

ดานสิ่ งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน และ               

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม อยูในระดับปานกลางแตจัดอยูเปนอันดับสุดทาย 

 อรวรรณ  อุนวิเศษ (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู อยูในระดับดี สวนประสิทธิผล ของโรงเรียน โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูและประสิทธิผลโรงเรียน ตามคามคิดเห็น

ของขาราชการครูท่ีมีสถานภาพและปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน โดยรวม และรายดาน  

พบวา ไมแตกตางกัน แตเมือพิจารณาเปนรายตัวแปรอิสระ พบวาขาราชการครู ท่ีมีสถานภาพและ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการทํางาน และมีประสิทธิผล

โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก 

  เชษฐา ไชยเดช (2550,บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของครู             

ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
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กรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัด                      

อัครสังฆมณฑล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานเก่ียวของสัมพันธ     

กับสังคมและการบูรณาการดานสังคมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวม      

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 ขนิษฐา ผองแผว (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต

การทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษายโสธร เขต 2 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโดยรวมอยูใน

ระดับมาก สวนประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลางและพบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูรายดานและโดยรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมาก 

 ทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 101-102) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  

เขต 1 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา สวนใหญ

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ยกเวน ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง สวนประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

 วิชษารัตน  ธรรมะรัตนจินดา (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง

องคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี     

เขต 2 ผลการศึกษาพบวาประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน ในภาพรวมไมแตกตางกัน                                                                                                                                                                                                                                                                               

 เรียม สุขกล่ํา (2553, หนา 43-57) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานตามคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ดานระเบียบขอบังคับใน

การทํางาน ดานการปฏิบัติงานภายในสังคม และดานความกาวหนาและความม่ันคง ในการทํางานและ

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม อยูในระดับปานกลางแตจัดอยู เปนอันดับสุดทาย สวน

ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก คือ ดานความสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ดาน

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานการแกปญหาภายในโรงเรียน ดาน
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ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก การทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   

   

 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 อีเวอร (Ever, 1987; อางถึงใน จารุณี มุขพรหม, 2545, หนา 34) ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผล

ของผูบริหารโรงเรียนในรัฐวิสคอนซิล กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูบริหารโรงเรียน ในรัฐวิสคอนซิล 

จํานวน 76 คน พบวา ผูบริหารท่ีปฏิบัติงานไดดีท่ีสุดในสถานการณท่ีควบคุมไดไมงายไมยาก ไดแก

ผูบริหารท่ีมุงงาน สวนผูบริหารท่ีปฏิบัติงานไดดีท่ีสุดในสถานการณท่ีควบคุม ไดยาก หรืองาย ไดแก 

ผูบริหารท่ีมุงงานตํ่า และพบวา ผูบริหารความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานและอํานาจประจํา

ตําแหนงของผูบริหารสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของงาน โดยความสัมพันธระหวางผูบริหารกับ

ผูรวมงานเปนตัวพยากรณไดสูงสุด    

 ฟนคลี (Finklea, 1997; อางถึงใน พรพิมล แมนญาติ, 2545, หนา 70) ศึกษาการวิจัย เรื่อง

รูปแบบภาวการณเปนผูนําของครูใหญและโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีแคโรไลนา โดยมุงเนนความสัมพันธ

ระหวางสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และพบวามีสหสัมพันธทาง

ลบท่ีสูงมากในระหวางสถานภาพ กับตัวแปรตางๆ ของความมีประสิทธิผล  ของโรงเรียนและยังไดสรุปจาก

การท่ีมีความสัมพันธในเชิงลบวาสภาพแวดลอมทางสังคมจะตองนํามาพิจารณาในการตีความหรือ          

แปลความตามผลวิจัยท่ีไดและมีผลกระทบอยางสูงตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ฮอย ทารเทอร และบลิสส (Hoy, Tarter & Bliss, 1990; อางถึงใน มานะชัย วงษธนสุภรณ, 2546, 

หนา 49) ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ  สุขภาพองคการ 

กับประสิทธิผลองคการ โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบอํานาจของการทํานายประสิทธิผลของ

โรงเรียน ซ่ึงเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เปนเกณฑในการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนและจัด

ตัวแปรตามในการวิจัย ผลการวิจัยพบวาตัวแปรสุขภาพ 3 ตัวแปร คือความม่ันคงของสถาบัน การจัดสรร

ทรัพยากรและการมุงเนนวิชาการ มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ         

ท่ีระดับ.01  สวนตัวแปรบรรยากาศ มีเพียงตัวแปรเดียวเทานั้นความคับของใจของครูมีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพบวาตัวแปรสุขภาพท้ังหมด 7 มิติและตัวแปรบรรยากาศ 4 มิติมีความสัมพันธ

กับความผูกพันขององคการนอกจากนั้นตัวแปรสถานภาพเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธกับความผูกพัน

ทางการเรียนและความผูกพันตอองคการ  

 เพอรสัน (Person, 1993, p. 3091- A) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร

แบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลท่ีไดรับจากการจัดการของวิทยาลัยในรัฐแคโรไลนาเหนือซ่ึงกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร คณะครู และเจาหนาท่ีในวิทยาลัย พบวาการบริหารแบบมี
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สวนรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลท่ีไดรับจากการจัดการ และนอกจากนี ้          

ยังพบวา ระยะเวลา ในการดํารงตําแหนงของผูบริหารในปจจุบันไมมีผลตอการยอมรับในประสิทธิผล

ของการจัดการและถึงแมการบริหารวิทยาลัยไมสามารถท่ีจะใหลูกจางในวิทยาลัยดําเนินการได

ท้ังหมด ผูบริหารก็ควรใหการสนับสนุนใหมีการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือเปนการสรางประสบการณ

ในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ควรมีการนําความรูและความชํานาญ ของคณะครูและ

บุคลากรในวิทยาลัยมาผสมผสานใหควบคูไปกับการจัดการอยางชํานาญและชาญฉลาดของผูบริหาร 

ซ่ึงจะทําใหเกิดแนวทางในการดําเนินการใหถูกตองและเหมาะสมในวิทยาลัย 

 

 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎีมาเปนกรอบ

แนวคิดการวิจัย คือ ดานคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูศึกษาจากแนวคิดของ วอลตัน 

(Walton, 1974, pp. 12-16) จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย   

  2.5.1 คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ คือเงินเดือนท่ีไดรับเหมาะสมกับตําแหนง

หนาท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ ไดรับเงินสวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสมเพียงพอ ไดรับ

ความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เพียงพอกับคาใชจายในสภาพ

ปจจุบันและไดรับโบนัสเหมาะสมกับความรูความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

  2.5.2 สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย คือสภาพการทํางานท่ีผูปฏิบัติงาน                   

ถาไดรับโดยถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เขน การจัดใหมีสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ มีบรรยากาศ

เอ้ือตอการปฏิบัติงานมีการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีดี 

พรอมใชงาน โรงเรียนมีสภาพท่ีดีเปนสัดสวนเหมาะสําหรับใชปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เม่ือมี

อาการเจ็บปวยหรือไดรับอันตรายในการปฏิบัติงานโรงเรียน ไดใหความดูแลชวยเหลือเปนอยางดี  

โรงเรียนมีความเปนระเบียบ มีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความม่ันคง 

ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนการสอน  

  2.5.3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ การเพ่ิมพูนศักยภาพใหแกบุคลากร

ดวยรูปแบบตางๆ เชน การอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ มีอิสระในการใช

ความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน ไดมีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ  

เปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน มีโอกาสทํางาน ท่ีทาทายความสามารถ มีสวนรวมในการคิดแกปญหาใน

การปฏิบัติงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนอยางเพียงพอ                                 
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  2.5.4 ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน คือบุคลากรไดรับคําแนะนําจาก

ผูบังคับบัญชา เขารับการฝกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพและไดรับมอบหมายในการทํางานอยาง

สมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสวนรวมในการวางแผน ไดลงมือปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆของ

โรงเรียนจนไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา มีความสุขในการปฏิบัติงานและพอใจในตําแหนงหนาท่ีใน

ปจจุบัน  

  2.5.5 การบูรณาการดานสังคม คือ ความสัมพันธระหวางบุคคลในโรงเรียน ท้ังดาน

สวนตัวและบทบาทหนาท่ีการงานของแตละบุคคล บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน 

มีบรรยากาศแหงความเปนมิตร มีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของเพ่ือรวมงาน  

ผูปกครอง ชุมชน กอใหเกิดความรักความผูกพัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน              

เม่ือมีปญหาเรื่องงาน เรื่องสวนตัวไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานและสามารถปฏิบัติงาน             

ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโรงเรียน เชน กฎระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ วิธีการดําเนินงาน            

ของโรงเรียน ฯลฯ  

  2.5.6 ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน คือ ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

หมายถึง สิ่งจําเปนท่ีจะเปนกรอบในการควบคุมความประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลและหนวยงานหรือ

สงเสริมความกาวหนาในชีวิตการทํางานระเบียบขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนจะชวยใหแนวทาง                      

ในการปฏิบัติงานถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย ตรงตามขอตกลง บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติ      

ตามระเบียบขอบังคับไดถูกตอง มีความรู ความเขาใจ เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน เอ้ืออํานวย

ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผล บุคลากรถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนรวมกันและ              

ถือเปนกติกาในสังคม  

  2.5.7 ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน คือ มีชีวิตการการทํางานท่ีเหมาะสมมีเวลา

ใหกับครอบครัวอยางเพียงพอ สมาชิกในครอบครัวยอมรับสภาพการปฏิบัติงานท่ีทําในโรงเรียน และ

เอ้ืออํานวยใหสามารถรับผิดชอบงานสวนตัวในครอบครัวได ตลอดจนมีปริมาณงานท่ีเหมาะสม กับ

กําหนดเวลาของการปฏิบัติงาน มีเวลาพักผอนและคลายความตรึงเครียด มีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือน

รวมงาน ครอบครัวพอใจกับเวลาในการปฏิบัติงาน บุคลากรทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ

และมีความพอใจ สุขใจ  

  2.5.8 การปฏิบัติงานในสังคม คือ ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูปกครองปฏิบัติงาน

สอดคลองกับความตองการของชุมชน ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของโรงเรียน โรงเรียน

ประชาสัมพันธผลงานใหชุมชนรับทราบและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานอ่ืน บุคลากร          

เกิดความพอใจตอสังคมท่ีใหความชวยเหลือโรงเรียนและมีความสุขความพอใจ ความภาคภูมิใจท่ีไดรวม

ปฏิบัติงานกับชุมชน  
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 สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยบูรณาการจากแนวคิดของ มอท (Mott, 1972; cited in 

Hoy & Miskel, 2001, p. 306) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาสําหรับการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 

จําแนกได 4 ดาน ประกอบดวย   

  2.5.9 ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน คือ ความสามารถ

ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

เฉลี่ยอยูในระดับสูง สามารถศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดมาก เปนท่ียอมรับและไดรับความนิยมจากชุมชน

และผูปกครองจนทําใหโรงเรียนมีปริมาณนักเรียนมากข้ึน มีวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาคารสถานท่ี

ท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีรมรื่น สะอาด สวยงาม 

ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารและ ใหความสําคัญกับงานวิชาการ อีกท้ังครูจะตองพัฒนา

ความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ 

  2.5.10 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก คือความสามารถ ในการ

พัฒนาดําเนินงานในโรงเรียน ดานผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม แลวแสดงออกในทางท่ีเหมาะสมดีงาม

สมเหตุสมผล เปนท่ีพึงประสงคของสวนรวม ท้ังดานรางกาย สติปญญา สังคม และจิตใจ เม่ือผูเรียนไดศึกษา

ท้ัง 4 ดาน แลวทําใหผูเรียนมีเจตคติทางบวกเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความม่ันคงทางจิตใจ         

มีเหตุผลยอมรับกติกาทางสังคมเปนประชาธิปไตยยอมรับ และเคารพความคิดเห็นสวนรวม มีระเบียบวินัย        

ในตนเองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษยในสังคมปจจุบัน  

  2.5.11 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม คือความสามารถ

ในการดําเนินงานดานบริหาร โดยผูบริหารจะตองกําหนดนโยบายของโรงเรียนสอดคลองและทันสมัย           

ดานการเรียนการสอน มีนวัตกรรมสื่อการสอนใหมๆ คนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอนอยางสมํ่าเสมอ 

ปรับปรุงสถานท่ีสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิดบรรยากาศการเรียนรู 

ผูบริหารและครูเปนนักพัฒนา มีความคิดสรางสรรค ครูสรางกระบวนการเรียนรูใหท้ังเนื้อหาวิชาและ

คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหมีความกาวทันกับสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนไป   

  2.5.12 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน คือความสามารถของผูบริหาร 

และครูในโรงเรียนท่ีรวมมือกันในการแกปญหาตางๆ ท้ังการกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายใน

โรงเรียน บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตาม 

เปาหมาย ท่ีกําหนดไว จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู พัฒนาศักยภาพ

บุคคลตามแนวทางท่ีเหมาะสม  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey  research) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต

การทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

 3.3 การสรางเครื่องมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล  

 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

 3.1.1 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 175 คน ครู จํานวน 1,400 คน รวม

ประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,575 คน  

          

 3.1.2 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้จําแนกกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร จํานวน 123 คน และ 

ครู จํานวน 302 คน รวมท้ังสิ้น 425 คน มีวิธีการ ดังนี้ 

  1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (sample size) โดยใชตาราง เครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie, & Morgan, 1970, pp. 607- 610) ไดกลุมตัวอยาง 425 คน 

  2) คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางในแตละอําเภอโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ 

  3) สุมอยางแบบงาย ใหไดจํานวนครบตามจํานวน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา   

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

                        ประชากร              กลุมตัวอยาง 

อําเภอ ผูบริหาร คร ู รวม ผูบริหาร          คร ู รวม 

บางคลา 22 141 163 15 30 45 

พนมสารคาม 50 352 402 35 76 111 

แปลงยาว 21 171 192 15 37 52 

สนามชัยเขต 42 360 402 30 77 107 

ทาตะเกียบ 21 272 293 15 59 74 

ราชสาสน 9 54 63 6 12 18 

คลองเข่ือน 10 50 60 7 11   18 

รวม 175 1,400 1,575 123 302 425 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน             

ของขาราชการครู ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงหนาท่ี  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูซ่ึงผูวิจัยพัฒนา

แบบสอบถามดวยตัวเอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามเกณฑ

ของ ลิเคิรต(Likert, s Five Rating Scale) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 183) มี 5 ระดับ  

โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
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  5  หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับมากท่ีสุด  

  4  หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับมาก  

  3  หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง  

  2  หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับนอย  

  1  หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 และลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา(Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคิรต (Likert,s Five Rating Scale) (ลวน  สายยศและ

อังคณา  สายยศ,  2538, หนา 183)  มี  5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

                   5   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

                   4   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก  

                   3   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  

                   2   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดบันอย  

                   1   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 

 

 ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือมี

ข้ันตอนดังนี้ 

 3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวเสนอตออาจารยท่ี

ปรึกษา เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

 3.3.2 กําหนดวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

 3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู และ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามดวยตนเอง 

 3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
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 3.3.5 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 

(content validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม (index of item objective 

congruence : IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 

 รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  ประกอบดวย  

 1. นายอํานาจ  บุญประเสริฐ 

     ตําแหนง อาจารย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      (ดานเนื้อหา) 

 2. ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 

     ตําแหนง อาจารย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

     (ดานเนื้อหา) 

 3. นายพิชัย วงศกลม 

     ตําแหนง ศึกษานิเทศก สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                ฉะเชิงเทรา เขต 2 

     (ดานภาษา) 

 

 

 4. ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 

    ตําแหนง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

    (ดานสถิติ และวิจัย) 

 5. ดร.ปริญญา มีสุข 

     ตําแหนง อาจารย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

     (ดานสถิติและวิจัย)  

 3.3.6  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

ซ่ึงเปนขาราชการครู จํานวน 30  คน ประกอบดวย ผูบริหาร 15 คน ครู 15  คน จากโรงเรียน 15 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 2 คน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คือ          

กรอกสมบูรณวิทยาคม บานประพาส บานดงกระทงยาม วัดหลังถํ้าวิทยาคาร บานยานนางวิ่ง บานมาบเหียง 

วัดระเบาะไผ วัดราษฎรเจริญศรัทธาธรรม บานวังทะลุ บานวังขอน วัดบุยายใบ บานทาตูม บานโปงไผ บาน

หนองโพรงและวัดนพคุณทอง     

 3.3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 

1970, pp. 202-204) ท่ีเรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coeffcient) ผลการคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน

แบบสอบถามท้ังฉบับ ปรากฏวาแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูและแบบสอบถาม
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ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความเชื่อม่ัน .97 และ.96 ตามลําดับ เหมาะสมท่ีจะใชเปนแบบสอบถามจริงได 

รายละเอียดการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ปรากฏใน

ภาคผนวก ค  

 3.3.8 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

 ผูวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 

 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2        

ในการขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบ

แบบสอบถาม 

 3.4.2 ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2            

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

 3.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 425 ฉบับ ไดรบัแบบสอบถามคืนทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 

 

 

 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  

 

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  ดังนี้ 

 3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี และ

หาคารอยละ 

 3.5.2 วิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และ  

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายของคะแนนมีคุณภาพชีวิตการทํางานของ
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ขาราชการครูอยูในระดับใด โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซ่ึงกําหนดเกณฑโดยอาศัย

แนวทางหรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง  นิลแกว (2535, หนา 23) ดังนี้ 

                4.51-5.00 

                3.51-4.50  

                2.51-3.50 

                1.51-2.50 

                1.00-1.50 

หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับมาก 

หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง 

หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับนอย 

หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.5.3 วิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมายของ

คะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของโรงเรียน ตามเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาดและ

บุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23) 

                4.51-5.00 

                3.51-4.50  

                2.51-3.50 

                1.51-2.50 

                1.00-1.50 

หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

หมายถึง    ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

หมายถึง   ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอย 

หมายถึง    ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.5.4 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient)  

 โดยใชเกณฑการวิเคราะห (r) ตามแนวคิดของรันยอนและฮาเมอร (Runyon & Haber, 1996, 

p. 238)  ดังนี้ 

              คา  r =1    

                   

       

              คา  r  = 0.71- 0.99   

 

 

 

              คา  r  = 0.31- 0.70  

 

               

หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

                   ครูกับประสทิธิผลของโรงเรียนมี  

                   ความสัมพันธระดับมากท่ีสุด   

หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

                   ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี 

                   ความสัมพันธระดับมาก 

 

หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

                   ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี 

                   ความสัมพันธระดับปานกลาง 
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              คา  r =  0.01 - 0.30   

 

              

              คา  r = 0 

 

 

  หากคา r มีคาเปนบวก (+) 

 

 

              หากคา r มีคาเปนลบ  (-) 

 

     

หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

                   ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี 

                   ความสัมพันธระดับนอย 

หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

                   ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนไมมี 

                   ความสัมพันธกัน  

หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

                   ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนตัวแปรมี 

                   ความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน    

หมายความวา  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 

                   ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี 

                   ความสัมพันธในทางตรงกันขามกันหรือ 

                   ผกผันกัน 

 3.5.5 วิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากแบบสอบถามดวยการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise เพ่ือดูวา ตัวแปรพยากรณตัวใดท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ ไปสรางสมการพยากรณ 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังนี้ 

 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

  1) คารอยละ (percentage) 

  2) คาเฉลี่ย (mean) 

  3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation 

Coefficient)  

  2) สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัย แบงออกเปนตอนๆ ดังนี้ 

             ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษา ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี 

             ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

            ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

4.2 สัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

            เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ

ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

 X     แทน คะแนนเฉลี่ย 

 S.D.     แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 t            แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 

 S.E.b  แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 

 R       แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
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 R2  แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 

 b           แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 B         แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน   

 p           แทน ความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ 

                               สมมติฐาน 

             ∗  แทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

             ∗∗  แทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

            X  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

            X1  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

            X2  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

            X3  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 

            X4  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

            X5  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานการบูรณาการดานสังคม 

            X6  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

            X7  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

            X8  แทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานการปฏิบัติงานในสังคม 

            Y1  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมี 

                           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

             Y2  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี 

                           เจตคติทางบวก 

            Y3  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการปรับเปลีย่นโรงเรียนให 

     เขากับสภาพแวดลอม 

             Y4  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  

             Y  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน 

              R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี 

 

ตาราง 2  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณในการทํางาน  

ตําแหนงหนาท่ี 

 

     สถานภาพ                                                     จํานวน                               รอยละ 

ระดับการศึกษา 

     ปริญญาตรี                                                      299                                  70.35 

     ปริญญาโท                                                      126                                  29.65 

ประสบการณในการทํางาน 

     ไมเกิน 5 ป                                                      109                                  25.65 

     6 – 10 ป                                                          78                                  18.37 

     11 – 15 ป                                                        37                                    8.72 

     16 ปข้ึนไป                                                       201                                  47.26 

ตําแหนงหนาท่ี 

     ผูบริหาร                                                          123                                  28.94 

     ครูผูปฏิบัติการสอน                                             302                                  71.06 
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            จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 299 คน 

คิดเปนรอยละ 70.35  และเปนผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 29.65  

มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 25.65 ผูท่ีมีประสบการณ          

ในการทํางาน 6 – 10 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 18.37 ประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป 

จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 8.72 และประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไปจํานวน 201 คน คิดเปน

รอยละ 47.26  เปนผูบริหารจํานวน 123 คนคิดเปนรอยละ 28.94 และเปนครูผูปฏิบัติการสอน จํานวน 

302 คน คิดเปนรอยละ 71.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม     

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 
n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 3.60 .64 มาก 8 

2. ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 4.00 .55 มาก 7 

3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4.04 .54 มาก 5 

4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 4.02 .58 มาก 6 

5. ดานการบูรณาการดานสังคม 4.18 .52 มาก 3 

6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 4.34 .53 มาก 1 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 4.08 .51 มาก 4 

8. ดานการปฏิบัติงานในสังคม 4.24 .55 มาก 2 
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เฉลี่ยรวม 4.05 .45 มาก  

 

            จากตาราง 3 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก ( X =4.05) เม่ือพิจารณา

รายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ( X =4.34) รองลงมา

คือดานการปฏิบัติงานในสังคม ( X =4.24) ดานการบูรณาการดานสังคม ( X =4.18) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ( X =3.60)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4   คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานคาตอบแทน 

             ท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานไดรบัเงินเดือนเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี 3.95 .71 มาก 1 

2. ทานไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสมเม่ือ 3.84 .77 มาก 4 

    เปรียบเทียบกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ     

3. ทานไดรับสวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสมเพียงพอ 3.89 .80 มาก 2 

4. ทานไดรับความเปนธรรมในการเลื่อนข้ันเงินเดือน     3.24 .80 ปานกลาง 7 
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5. คาตอบแทนท่ีไดรับมีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน 3.85 .81 มาก 3 

6. คาตอบแทนท่ีไดรับเพียงพอกับคาใชจาย    3.40 .86 ปานกลาง 6 

   ในสภาพปจจุบัน     

7. โบนัสท่ีไดรับเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 2.72 1.13 ปานกลาง 8 

8. เงินเดือนท่ีไดมีความเหมาะสมกับความรู     3.42 1.01 มาก 5 

   ความสามารถ     

เฉลี่ยรวม 3.60 .64 มาก  

 

            จากตาราง 4 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 5 ขอ และมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก ไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาท่ี ( X =3.95) รองลงมาคือ ไดรับสวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสมเพียงพอ ( X =3.89) 

คาตอบแทนท่ีไดรับมีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน ( X =3.85) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือโบนัสท่ีไดรับ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ( X =2.72)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานสิ่งแวดลอม 

            ท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

 

คุณภาพชีวติการทํางานของขาราชการครู 

 ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
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1. โรงเรียนจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ 3.87 .80 มาก 8 

    (น้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟา โทรทัศน ฯลฯ)     

2. โรงเรียนมีบรรยากาศเอ้ือตอการปฏิบัติงาน   4.01 .73 มาก 3 

3. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ  3.91 .77 มาก 6 

    เครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีดีพรอมใชงาน     

4. โรงเรียนมีสภาพท่ีดเีปนสัดสวนเหมาะสําหรับใช 3.92 .79 มาก 5 

    ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     

5. เม่ือทานเจ็บปวยหรือไดรับอันตรายจากการทํางาน 3.89 .70 มาก 7 

    ในโรงเรียน ไดรับความดูแลชวยเหลือเปนอยางดี     

6. โรงเรียนมีความเปนระเบียบ มีความสะอาด 3.96 .68 มาก 4 

   สวยงามถูกสุขลักษณะ     

7. โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 4.19 .74 มาก 2 

8. โรงเรียนมีบรรยากาศในหองเรียนเอ้ือตอการเรียน 4.24 .66 มาก 1 

    การสอน     

เฉลี่ยรวม 4.00 .55 มาก  

 

            จากตาราง 5 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.00) เม่ือพิจารณารายขอพบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกัน

โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแกโรงเรียนมีบรรยากาศในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการ

สอน ( X =4.24) โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย ( X =4.19) โรงเรียนมีบรรยากาศ

เอ้ือตอการปฏิบัติงาน ( X =4.01) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ โรงเรียนจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค

อยางเพียงพอ (น้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟา โทรทัศน ฯลฯ) ( X =3.87)   

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 
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            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานการพัฒนา 

            ความสามารถของบุคคล 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการคร ู 

ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. โรงเรียนสงเสริมดานการอบรมประชุมสัมมนาทาง 4.15 .68 มาก 2 

    วิชาการกับบุคลากร     

2. ทานมีอิสระในการใชความคิดริเริม่สรางสรรค 4.07 .69 มาก 4 

    ผลงานในโรงเรียนท่ีปฏิบัตงิานอยู     

3. ทานมีความพึงพอใจ ท่ีไดรับจากความเปนอิสระ 4.07 .70 มาก 5 

    ทางวิชาการของโรงเรียน     

4. ทานมีสวนรวมในการคิดแกปญหาในการปฏิบัติงาน 4.09 .70 มาก 3 

    ของโรงเรียน     

5. ทานไดมีโอกาสในการเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ 4.16 .66 มาก 1 

    อยางสมํ่าเสมอ     

6. ทานมีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปนท่ี 4.03 .72 มาก 6 

    ยอมรับของเพ่ือนรวมงาน     

7. ทานมีโอกาสทํางานท่ีทาทายความสามารถ 4.03 .73 มาก 7 

8. ทานไดรับงบประมาณสนับสนนุการปฏิบัติงาน 3.70 .90 มาก 8 

    อยางเพียงพอ     

เฉลี่ยรวม 4.04 .54 มาก  

 

            จากตาราง 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =4.04) เม่ือพิจารณารายขอพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกันโดยเรียงลําดับขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก มีโอกาสในการเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ ( X =4.16) รองลงมา 

คือโรงเรียนสงเสริมดานการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการกับบุคลากร ( X =4.15) มีสวนรวมในการคิด

แกปญหาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ( X =4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือไดรับงบประมาณ

สนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ( X =3.70)    
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดาน 

             ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน   

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  

ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานจาก 3.93 .82 มาก 8 

   ผูบังคับบัญชา     

2. การปฏิบัตงิานของทาน สงผลตอการเลื่อนตําแหนง 3.98 .76 มาก 6 

3. ทานมีความสุข พอใจกับตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 4.12 .70 มาก 1 

4. ทานไดรับคําชมในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 3.96 .78 มาก 7 

5. ทานไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมในการพัฒนา 4.02 .78 มาก 4 

    วิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ     

6. ทานไดรับมอบหมายใหทํางานอยูเสมอ 4.04 .74 มาก 3 

7. ทานมีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติและ 4.01 .72 มาก 5 

    ประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆของโรงเรียน     

8. ทานมีโอกาสในการพัฒนาเพ่ิมพูนความสามารถ 4.06 .72 มาก 2 

    ในอาชีพ     

เฉลี่ยรวม 4.02 .58 มาก  

 

            จากตาราง 7 พบวา ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน                

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับไดแก มีความสุขพอใจกับตําแหนงหนาท่ี               

ในปจจุบัน ( X =4.12) รองลงมาคือ มีโอกาสในการพัฒนาเพ่ิมพูนความสามารถในอาชีพ ( X =4.06) 

ไดรับมอบหมายใหทํางานอยูเสมอ ( X =4.04) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ไดรับคําแนะนําเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา ( X =3.93) 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการบูรณาการ   

            ดานสังคม 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการคร ู 

ดานการบูรณาการดานสังคม 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน 4.12 .74 มาก 8 

2. โรงเรียนมีบรรยากาศแหงความเปนมิตร 4.17 .72 มาก 5 

    ในการปฏิบัติงาน     

3. ทานมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับ 4.18 .65 มาก 4 

    ของเพ่ือนรวมงาน     

4. ทานสามารถปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรม 4.24 .62 มาก 1 

    ของโรงเรียน (เชนระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ      

    และวิธีการดําเนินงานฯลฯ)     

5. ทานมีความรัก ความผูกพันกับโรงเรียน 4.23 .67 มาก 2 

6. ลักษณะงานท่ีทานปฏิบัติมีความเก่ียวของและ 4.20 .67 มาก 3 

   กอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน     

7. เม่ือทานมีปญหาเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 4.16 .67 มาก 6 

    จะไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน     

8. ทานไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน 4.14 .68 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.18 .52 มาก  
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            จากตาราง 8 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการบูรณาการดานสังคม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.18) เม่ือ

พิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุดขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก 

สามารถปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโรงเรียน (เชนระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ และวิธีการ

ดําเนินงานฯลฯ) ( X =4.24) รองลงมาคือมีความรักความผูกพันกับโรงเรียน ( X =4.23) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมี

ความเก่ียวของและกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน ( X =4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ บุคลากรใน

โรงเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน ( X =4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานระเบียบขอบังคับ 

             ในการปฏิบัติงาน 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  

ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. โรงเรียน มีระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานท่ี 4.28 .64 มาก 6 

   ชัดเจนเขาใจงาย     

2. ทานปฏิบัติตามระเบียบ ขอบงัคับของโรงเรียน 4.39 .58 มาก 2 

3. โรงเรียนมี กฎ ระเบียบ ใหบคุลากรถือปฏิบัติ 4.40 .59 มาก 1 

    รวมกัน     

4. ทานมีความรู ความเขาใจในระเบียบขอบังคับ 4.39 .59 มาก 3 

   ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน     

5. โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติงานเอ้ืออํานวยตอ 4.37 .62 มาก 4 

   การปฏิบัติงานใหบรรลุผล     

6. บุคลากรในโรงเรียนใหความเคารพในกฎ  4.32 .60 มาก 5 

    ระเบียบของโรงเรียน     
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7. บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 4.26 .63 มาก 7 

   ขอบังคับของโรงเรียน     

เฉลี่ยรวม 4.34 .53 มาก  

 

            จากตาราง 9 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =4.34) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ตามลําดับ ไดแกโรงเรียนมี กฎ ระเบียบ ใหบุคลากรถือปฏิบัติรวมกัน ( X =4.40) รองลงมาคือ ปฏิบัติตาม

ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน ( X =4.39) มีความรู ความเขาใจในระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน ( X =4.39) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับของโรงเรียน ( X =4.26)    

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสมดุล 

              ระหวางชีวิตกับการทํางาน  

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานมีเวลาใหกับครอบครัวอยางเพียงพอ 4.04 .73 มาก 6 

2. สมาชิกในครอบครัว เขาใจยอมรับสภาพการ 4.14 .59 มาก 1 

    ปฏิบัติงานของทาน     

3. งานท่ีทานทําในโรงเรียน เอ้ืออํานวยใหสามารถ 4.06 .64 มาก 5 

    รับผิดชอบงานสวนตัวในครอบครัวได     

4. ทานมีเวลาผอนคลายความตรึงเครียดจากการ 4.02 .66 มาก 8 
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    ปฏิบัติงาน     

5. ทานมีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนรวมงาน 4.02 .63 มาก 7 

6. ทานมีปริมาณงานท่ีไดรับเหมาะสมกับกําหนดเวลา 4.07 .59 มาก 4 

7. ทานมีความพอใจในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 4.13 .59 มาก 3 

8. ครอบครัวพอใจกับเวลาท่ีใชในการทํางานของทาน 4.14 .60 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.08 .51 มาก  

 

            จากตาราง 10 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =4.08) เม่ือพิจารณารายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกันโดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงตามลําดับ คือ สมาชิกในครอบครัวเขาใจยอมรับสภาพการปฏิบัติงานของครู ( X =4.14) รองลงมาคือ 

ครอบครัวพอใจกับเวลาท่ีใชในการทํางานของครู ( X =4.14) มีความพอใจในการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมาย ( X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ มีเวลาผอนคลายความตรึงเครียดจากการ

ปฏิบัติงาน ( X =4.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการปฏิบัติงาน 

              ในสังคม  

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการคร ู 

ดานการปฏิบัติงานในสังคม 

n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ทานไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูปกครอง 4.23 .58 มาก 5 
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   นักเรียนใหความเชื่อถือในตัวทาน     

2. ทานไดปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการ 4.24 .59 มาก 3 

   ของชุมชน     

3. ทานมีความสุข ความพอใจในการปฏิบัติงาน 4.29 .62 มาก 1 

    รวมกับชุมชน     

4. ทานไดรับความรวมมือสนับสนุน 4.22 .64 มาก 6 

   ในการปฏิบัติงานจากหนวยงานอ่ืนดวยดี     

5. ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของ 4.24 .68 มาก 4 

    โรงเรียน     

6. ทานมีความพึงพอใจตอสังคมท่ีใหความชวยเหลือ 4.27 .64 มาก 2 

    โรงเรียน     

7. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธผลงานใหชุมชน 4.22 .65 มาก 7 

   รับทราบ     

เฉลี่ยรวม 4.24 .55 มาก  

 

            จากตาราง 11 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก

( X =4.24)เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก มีความสุขความพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ( X =4.29) รองลงมา 

คือ มีความพึงพอใจตอสังคมท่ีใหความชวยเหลือโรงเรียน ( X =4.27) ไดปฏิบัติงานสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน ( X =4.24) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธผลงานให

ชุมชนรับทราบ ( X =4.22) 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา            

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต      

              พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ 3.80 .47 มาก 4 

    ทางการเรียนสูงข้ึน     

2. ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี 4.07 .50 มาก 3 

   ทัศนคติทางบวก     

3. ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียน 4.10 .43 มาก 2 

   ใหเขากับสภาพแวดลอม     

4. ดานความสามารถในการแกปญหาภายใน 4.14 .51 มาก 1 

    โรงเรียน     

เฉลี่ยรวม 4.02 .41 มาก  

 

            จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ( X =4.14) รองลงมา คือ ดานความสามารถ        

ในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม ( X =4.10) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี

ทัศนคติทางบวก ( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ( X =3.80) 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานความสามารถในการทําให 

              นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. โรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 4.20 .53 มาก 1 

    ทางการเรียน     

2. นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลทางดานวิชาการ 4.07 .62 มาก 3 

   จากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนภายนอกโรงเรียน     

   ในรอบปท่ีผานมา     

3. นักเรียนในโรงเรียน มีผลการประเมินหรือผล 3.40 .80 ปานกลาง 7 

    การทดสอบ LAS สูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี       

    การศึกษากําหนด     

4. นักเรียนในโรงเรียน มีผลการประเมินหรือผล  3.12 .81 ปานกลาง 8 

    การทดสอบ O- NET, NT สูงกวาคาเฉลี่ยระดับ     

    ระดับชาติกําหนด     

5. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสามารถเขา  3.60 .75 มาก 6 

    ศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียง     

6. โรงเรียน มีโครงการ พัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 3.86 .65 มาก 5 

    ทางการเรียน 8 กลุมสาระสูงกวาเกณฑท่ีเขตพ้ืนท่ี     

    ท่ีกําหนด     

7. นักเรียนในโรงเรียน เปนท่ียอมรับของผูปกครอง 4.01 .54 มาก 4 

    และชุมชน     

8. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพ  4.12 .59 มาก 2 

    มีโอกาสในการสรางชื่อเสียงทางวิชาการ     

เฉลี่ยรวม 3.80 .47 มาก  
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จากตาราง 13 พบวา ประสิทธผิลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X =3.80) เม่ือพิจารณารายขอพบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 6 ขอและมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ( X =4.20) รองลงมาคือโรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพมีโอกาสในการสราง

ชื่อเสียงทางวิชาการ ( X =4.12) นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวลัทางดานวิชาการจากหนวยงานภาครัฐ

หรือเอกชนภายนอกโรงเรียนในรอบปท่ีผานมา ( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดและอยูในระดับ

ปานกลางคือ นักเรียนในโรงเรียนมีผลการประเมินหรือผลการทดสอบ O-NET, NT สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับระดับชาติกําหนด ( X =3.12) 

 

ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสามารถในการพัฒนา 

              นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. นักเรียนในโรงเรียน มีทัศนคตท่ีิดีตอการศึกษา 4.05 .57 มาก 3 

    เลาเรียน     

2. นักเรียนในโรงเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียน 3.96 .62 มาก 6 

3. โรงเรียน มีโครงการท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม 4.23 .56 มาก 2 

    จริยธรรม     

4. โรงเรียนมีการดําเนินตามโครงการท่ีสงเสริม  4.24 .56 มาก 1 

   คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง เกิดผลดีตอ      

   นักเรียนเหมาะสมกับวัย     

5. นักเรียนในโรงเรียน เปนผูมีระเบียบวินัย 3.96 .66 มาก 7 

6. นักเรียนในโรงเรียน เคารพกติกาทางสังคมมีความ 4.03 .62 มาก 4 

   เปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของสวนรวม     

7. นักเรียน เปนแบบอยางท่ีดีมีจิตใจเอ้ือเฟอ   4.00 .62 มาก 5 

    ตอเพ่ือนมนุษยในสังคม     

เฉลี่ยรวม 4.07 .50 มาก  
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            จากตาราง 14 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก              

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

โรงเรียนมีการดําเนินตามโครงการท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องเกิดผลดีตอนักเรียน 

เหมาะสมกับวัย ( X =4.24)  รองลงมาคือโรงเรียนมีโครงการท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

( X =4.23) นักเรียนในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน ( X =4.05) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือ นักเรียนในโรงเรียน เปนผูมีระเบียบวินัย ( X =3.96) 

 

 

 

 

 

ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน 

              โรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม  

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. คณะครูในโรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนา วิธีสอน  4.02 .55 มาก 8 

    พัฒนานวัตกรรมใหมข้ึนใชในการเรียนการสอน     

    อยูเสมอ     

2. ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนมีการปรับปรุง 4.03 .54 มาก 7 

   ทบทวนนโยบายการจัดการศึกษาตลอดจนปรับปรุง     

   หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน     

   ทุกป     

3. โรงเรียนปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหเขากับ 4.04 .55 มาก 6 

    สิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง     

    คอนขางเร็ว     

4. สถานศึกษามีโครงการวางแผนดําเนินงานบริหาร 4.10 .53 มาก 5 

   สถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน     

5. โรงเรียนปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคม 4.13 .51 มาก 3 
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    ปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ     

6. โรงเรียนมีการนําผลการทดสอบนักเรียนมาเปน 4.11 .51 มาก 4 

   ขอมูลในการวางแผน  จัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ     

   พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนของนักเรียน     

7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีดี รมรื่น มีบรรยากาศ 4.20 .55 มาก 1 

   ทางวิชาการ เกิดการเรียนรู     

8. ผูบริหาร ครู ในโรงเรียน เปนนักพัฒนา มีความคิด  4.15 .54 มาก 2 

   สรางสรรคกระบวนการเรียนรู ท้ังดานเนื้อหาวิชา       

   ดานคุณธรรม จริยธรรมทันกับการเปลี่ยนแปลง     

เฉลี่ยรวม 4.10 .43 มาก  

 

            จากตาราง 15 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.10) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมี

สภาพแวดลอมท่ีดี รมรื่น มีบรรยากาศทางวิชาการ เกิดการเรียนรู ( X =4.20) รองลงมาคือ ผูบริหาร ครู 

ในโรงเรียน เปนนักพัฒนา มีความคิด สรางสรรคกระบวนการเรียนรู ท้ังดานเนื้อหาวิชาดานคุณธรรม 

จริยธรรมทันกับการเปลี่ยนแปลง ( X =4.15) โรงเรียนปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบัน ท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ( X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือคณะครูในโรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนา 

วิธีสอน พัฒนานวัตกรรมใหมข้ึนใชในการเรียนการสอนอยูเสมอ ( X =4.02) 

 

ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสามารถในการแกปญหา 

              ภายในโรงเรียน   

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
n = 425 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารกําหนดรปูแบบการบริหารภายในโรงเรียน 4.14 .56 มาก 3 

    ชัดเจน     

2. ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการแกปญหา เม่ือมี 4.12 .61 มาก 5 

   ความขัดแยงแตกความสามัคคีของบุคลากร     

3. ผูบริหารและคร ูรวมมือกันในการแกปญหาตางๆ     4.14 .61 มาก 4 
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   ของโรงเรียน     

4. ผูบริหารและครู สามารถแกปญหาท่ีเก่ียวของกับ    4.07 .61 มาก 7 

   พฤติกรรมของนักเรียนไดดี     

5. โรงเรียน มีการวางแผนในการแกปญหาอยางเปน 4.11 .61 มาก 6 

    ระบบถูกตอง     

6. ผูบริหารและครู สามารถแกปญหาเพ่ือใหบรรลุ  4.15 .63 มาก 2 

    ตามเปาประสงคของโรงเรียน     

7. ทานไดรับมอบหมายบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติ 4.22 .56 มาก 1 

    กิจกรรมตางๆ อยางชัดเจนจนเกิดผลสําเร็จ     

เฉลี่ยรวม 4.14 .51 มาก  

 

            จากตาราง 16 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  

( X =4.14) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ไดรับมอบหมายบทบาทหนาท่ีในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจนจนเกิดผลสําเร็จ ( X =4.22) รองลงมาคือ ผูบริหารและครู สามารถ

แกปญหาเพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงคของโรงเรียน ( X =4.15) ผูบริหารกําหนดรูปแบบการบริหารภายใน

โรงเรยีนชัดเจน ( X =4.14) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารและครู สามารถแกปญหาท่ีเก่ียวของ

กับพฤติกรรมของนักเรียนไดดี ( X =4.07) 

 

 

 

 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการคร ูกับ 

            ประสิทธิผลของโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

            เขต 2 

 

ตาราง 17  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผล 

  ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ตัว

แปร 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x y1 y2 y3 y4 y 

x1 1.000              

x2 .599** 1.000             
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x3 .599** .638** 1.000            

x4 .587** .635** .710** 1.000           

x5 .517** .663** .699** .656** 1.000          

x6 .352** .499** .544** .613** .668** 1.000         

x7 .611** .579** .679** .661** .635** .672** 1.000        

x8 .502** .568** .658** .626** .715** .711** .741** 1.000       

x .750** .800** .850** .846** .847** .725** .841** .831** 1.000      

y1 .441** .484** .478** .495** .502** .483** .549** .523** .605** 1.000     

y2 .458** .552** .528** .599** .617** .611** .625** .579** .697** .594** 1.000    

y3 .447** .597** .556** .616** .614** .589** .627** .553** .704** .622** .753** 1.000   

y4 .477** .572** .600** .641** .630** .651** .645** .618** .737** .573** .742** .799** 1.000  

y .523** .632** .620** .673** .677** .671** .701** .652** .786** .806** .883** .907** .892** 1.000 

 

           จากตาราง 17  พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู กับประสิทธิผล             

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกัน

ทางบวกในระดับมาก (rxy=.786) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

            เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ คุณภาพ

ชีวิตการทํางานของครู ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

(rx7y=.701) คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการบูรณาการดานสังคม กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

(rx5y=.677) คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน (rx6y=.671)  

           สวนดานท่ีมีความสัมพันธกันต่ําสุด คือคุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมและเพียงพอ กับประสิทธิผลของโรงเรียน (rx1y =.523)  

 

 

 

 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

ตาราง 18  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
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              เขต 2 โดยรวม 

 

ตัวแปร b S.E.b B                t sig 

Constant .936 .113  8.278* .000 

X5 .108 .037 .137 2.902* .004 

X4 .113 .032 .156 3.481* .001 

X2 .129 .031 .172 4.116* .000 

X6 .179 .033 .231 5.442* .000 

X7 .217 .035 .266 6.147* .000 

R  = .805*      

R2 = .648      

 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

            จากตาราง 18 พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน โดยดานท่ีมีอํานาจพยากรณมากท่ีสุดไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7) 

มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .217 รองลงไปไดแก ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) 

โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .179 ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) โดยมี

สัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ.129 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) โดยมีสัมประสิทธิ์ 

การพยากรณเทากับ .113 และดานการบูรณาการดานสังคม (X5) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 

.108  

            คาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .648 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครู สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ไดรอยละ 64.80 แสดงวา คุณภาพ

ชีวิตการทํางานของขาราชการครูดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7 ) ดานระเบียบ

ขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) ดานความกาวหนา

และความม่ันคงในงาน (X4) และดานการบูรณาการดานสังคม (X5) สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

y’ =  .936 + .217X7+ .179X6 + .129X2 +.113X4  + .108X5 

 

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน   
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Z’y = .266X7+ .231X6 + .172X2 +.156X4 + .137X5 

            

ตาราง 19   ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอ 

               ประสทิธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปะถมศึกษาฉะเชิงเทรา   

               เขต 2 ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (Y1) 

 

ตัวแปร b S.E.b B                t sig 

Constant 1.197 .169  7.067* .000 

X6 .110 .050 .125 2.194* .029 

X8 .118 .055 .140 2.166* .031 

X2 .162 .042 .192 3.878* .000 

X7 .239 .055 .260 4.374* .000 

R  = .608*      

R2 = .369      

 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

            จากตาราง 19 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผล ของ
โรงเรียน ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ดานท่ีมีอํานาจ
พยากรณมากท่ีสุดไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ
เทากับ .239 รองลงไปไดแก ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) โดยมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณเทากับ .162 ดานการปฏิบัติงานในสังคม (X8) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .118 
และดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .110     
 คาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .369 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการคร ูสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการทําใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน ไดรอยละ 36.90 แสดงวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน (X7) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) ดานการปฏิบัติงานในสังคม (X8) และดาน
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

y’1 =  1.197 + .239X7+ .162X2 +.118X8  + .110X6 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  
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Z’y1 = .260X7+ .192X2 +.140X8  + .125X6 

 

 

ตาราง 20  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

              เขต 2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (Y2) 

 

ตัวแปร b S.E.b B                t sig 

constant .726 .159  4.562* .000 

X2 .108 .444 .120 2.459* .014 

X4 .116 .046 .133 2.538* .012 

X5 .151 .052 .158 2.871* .004 

X6 .207 .046 .221 4.457* .000 

X7 .225 .050 .228 4.524* .000 

R  = .722*      

R2 = .521      

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

            จากตาราง 20 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานท่ีมีอํานาจพยากรณมากท่ีสุด

ไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .225 รองลงไป

ไดแก ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .207 ดานการ 

บูรณาการดานสังคม (X5) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .151 ดานความกาวหนาและความม่ันคงใน

งาน (X4) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .116 และดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) 

โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .108 

 คาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .521 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ของขาราชการ

ครู สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ได

รอยละ 52.10 แสดงวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7) ดานระเบียบ

ขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) ดานการบูรณาการดานสังคม (X5) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) 
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ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคตทิางบวก (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

y’
2 =  .726 + .225X7+ .207X6 +.151X5  + .116X4 +.108X2   

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  

Z’y2 = .228X7+ .221X6 +.158X5 + .133X4 +.120X2   

 

 

ตาราง 21  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

              เขต 2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม (Y3) 

 

ตัวแปร b S.E.b B                t sig 

constant 1.199 .135  8.880* .000 

X5 .093 .045 .113 2.084* .038 

X4 .112 .039 .150 2.901* .004 

X6 .155 .039 .193 3.944* .000 

X2 .160 .037 .207 4.291* .000 

X7 .183 .042 .216 4.336* .000 

R  = .732*      

R2 = .535      

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

            จากตาราง 21 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม ดานท่ีมีอํานาจ
พยากรณมากท่ีสุด ไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7 )  มีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณเทากับ .183 รองลงไปไดแก ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) โดยมี
สัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .160 ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) โดยมีสัมประสิทธิ์
การพยากรณเทากับ .155 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) โดยมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณเทากับ .112 และดานการบูรณาการดานสังคม (X5) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 
.093 
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          คาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .535 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการครู สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียน
ใหเขากับสภาพแวดลอม ไดรอยละ 53.50 แสดงวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน (X7) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) ดานระเบียบขอบังคับในการ
ปฏิบัติงาน (X6) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) และดานการบูรณาการดานสังคม 
(X5 ) สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับ
สภาพแวดลอม (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

y’3 =  1.199 + .183X7+ .160X2 + .155X6+.112X4  +.093X5  
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  

Z’y3 = .216X7+ .207X2 +.193X6 + .150X4+ .113X5 

 

 

ตาราง 22  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลกับ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

              เขต 2 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Y4) 

 

ตัวแปร b S.E.b B                t sig 

constant .565 .155  3.655* .000 

X5 .113 .051 .115 2.210* .028 

X2 .114 .043 .123 2.660* .008 

X4 .163 .044 .182 3.678* .000 

X7 .214 .048 .211 4.423* .000 

X6 .258 .045 .269 5.725* .000 

R  = .756*      

R2 = .571      

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

            จากตาราง 22 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ดานท่ีมีอํานาจพยากรณมากท่ีสุดไดแก ดานระเบียบขอบังคับ

ในการปฏิบัติงาน (X6) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .258 รองลงไปไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิต
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กับการทํางาน (X7) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ เทากับ .214 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) โดย

มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ เทากับ .163 ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) โดยมีสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ เทากับ .114 และดานการบูรณาการดานสังคม (X5) 

 คาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .571 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครู สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

ได รอยละ 57.10 แสดงวา คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) ดานความ

สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูก

ลักษณะและปลอดภัย (X2) และดานการบูรณาการดานสังคม (X5) สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

y’4 =  1.197 + .258X6+ .214X7+ .163X4 +.114X2  + .113X5 

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  

Z’y4 = .269X6+ .211X7+ .182X4 +.123X2 + .115X5 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
       

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงสรุป

ตามลําดับดังนี้ 

 วัตถุประสงคการวิจัย 

  1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

  2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2  

  3) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 

 สมมติฐานการวิจัย 

  1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 

  2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 

  3) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 175 คน ครูจํานวน 1,400 คน รวม

ประชากร จํานวน 1,575 คน 

  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ผูบริหารจํานวน 123 คน ครู จํานวน 302 คน โดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางจากตารางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) รวมกลุมตัวอยาง 

จํานวน 425 คน  
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 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเองซ่ึง

เปนแบบสอบถามเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู และแบบสอบถามประสิทธิผล       

ของโรงเรียน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

            ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

            ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

            ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 

  1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร         

เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการ       

ขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

  2) ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2     

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

              3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง  

              4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการ

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและนําผลขอมูลมาวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี้ 

  1) วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจง

ความถ่ีและคํานวณเปนคารอยละ 

  2) วิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

              3) วิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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              4) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผล                

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชวิธีหา                    

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient)  

              5) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน                  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาสมการถดถอย

พหุคูณ (multiple regression analysis : enter) 

 

 

 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 28.94 เปนคร ู        

ผูปฏิบัติการสอนจํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 71.06 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 229 คน 

คิดเปนรอยละ 70.35 และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 47.26 

 5.1.2 ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก ( X =4.05) เม่ือพิจารณา

รายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน( X =4.34) รองลงมา 

คือดานการปฏิบัติงานในสังคม ( X =4.24) ดานการบูรณาการดานสังคม ( X =4.18) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คือดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ( X =3.60) 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

              1) ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.60) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 5 ขอ และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก ไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาท่ี ( X =3.95) รองลงมาคือ ไดรับสวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสมเพียงพอ ( X =3.89) 

คาตอบแทนท่ีไดรับมีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน ( X =3.85) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ โบนัสท่ี

ไดรับเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ( X =2.72)  

              2) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =4.00) เม่ือพิจารณารายขอพบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกันโดยเรียงลําดับขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแกโรงเรียนมีบรรยากาศในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอน ( X =4.24) 
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โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย ( X =4.19) โรงเรียนมีบรรยากาศเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน ( X =4.01) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ โรงเรียนจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ 

(น้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟา โทรทัศน ฯลฯ) ( X =3.87)   

              3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =4.04) เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก มีโอกาสในการเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ ( X =4.16) 

รองลงมา คือโรงเรียนสงเสริมดานการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการกับบุคลากร ( X =4.15) มี

สวนรวมในการคิดแกปญหาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ( X =4.09) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ( X =3.70)  

              4) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ

มาก ( X =4.02) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับไดแก มีความสุขพอใจกับตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน ( X =4.12) รองลงมา 

คือ มีโอกาสในการพัฒนาเพ่ิมพูนความสามารถในอาชีพ ( X =4.06) ไดรับมอบหมายใหทํางานอยู

เสมอ ( X =4.04) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชา ( X =3.93) 

              5) ดานการบูรณาการดานสังคม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.18) เม่ือ

พิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก 

สามารถปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโรงเรียน (เชนระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑและวิธีการ

ดําเนินงานฯลฯ) ( X =4.24) รองลงมาคือมีความรักความผูกพันกับโรงเรียน ( X =4.23) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

มีความเก่ียวของและกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน ( X =4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ บุคลากร

ในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน ( X =4.12) 

              6) ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.34) 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ 

ไดแก โรงเรียนมี กฎ ระเบียบ ใหบุคลากรถือปฏิบัติรวมกัน ( X =4.40) รองลงมาคือ ปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับของโรงเรียน ( X =4.39) มีความรู ความเขาใจในระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

( X =4.39) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ

โรงเรียน ( X =4.26)  

              7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก                  

( X =4.08) เม่ือพิจารณารายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงตามลําดับ คือ สมาชิกในครอบครัวเขาใจยอมรับสภาพการปฏิบัติงานของครู ( X =4.14) รองลงมาคือ
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ครอบครัวพอใจกับเวลาท่ีใชในการทํางานของครู ( X =4.14) มีความพอใจในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

( X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ มีเวลาผอนคลายความตรึงเครียดจากการปฏิบัติงาน ( X =4.02) 

              8) ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.24) เม่ือพิจารณา

รายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแกมี

ความสุข ความพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ( X =4.29) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอสังคมท่ีให

ความชวยเหลือโรงเรียน ( X =4.27) ไดปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของชุมชน ( X =4.24) สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธผลงานใหชุมชนรับทราบ ( X =4.22) 

 5.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.02) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ( X =4.14) รองลงมาคือ ดานความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม ( X =4.10) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี    

เจตคติทางบวก ( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการทําใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ( X =3.80) เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

              1) ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนมีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.80) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 6 ขอ และ

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( X =4.20) รองลงมาคือโรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียน ไดพัฒนาศักยภาพมีโอกาสใน

การสรางชื่อเสียงทางวิชาการ ( X =4.12) นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลทางดานวิชาการจากหนวยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนภายนอกโรงเรียนในรอบปท่ีผานมา ( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดและอยูใน

ระดับปานกลางคือ นักเรียนในโรงเรียนมีผลการประเมินหรือผลการทดสอบ O-NET, NT สูงกวาคาเฉลี่ยระดับ

ระดับชาติกําหนด ( X =3.12) 

              2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =4.07) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการดําเนินตาม

โครงการท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องเกิดผลดีตอนักเรียนเหมาะสมกับวัย ( X =4.24) รองลงมา

คือ โรงเรียนมีโครงการท่ีสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม ( X =4.23) นักเรียนในโรงเรียน มีเจตคติท่ีดีตอ

การศึกษาเลาเรียน ( X =4.05) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือนักเรียนในโรงเรียน ประพฤติตนเปนผูมี

ระเบียบวินัย ( X =3.96) 

              3) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับมาก ( X =4.10) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

ท่ีดี รมรื่น มีบรรยากาศทางวิชาการ เกิดการเรียนรู ( X =4.20) รองลงมาคือ ผูบริหาร ครู ในโรงเรียน        
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เปนนักพัฒนา มีความคิดสรางสรรคกระบวนการเรียนรู ท้ังดานเนื้อหาวิชาดานคุณธรรม จริยธรรม ทันกับ

การเปลี่ยนแปลง ( X =4.15) โรงเรียนปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ ( X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คณะครูในโรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนาวิธีสอน พัฒนา

นวัตกรรมใหมข้ึนใชในการเรียนการสอนอยูเสมอ ( X =4.02) 

              4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

( X =4.14) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ไดรับมอบหมายบทบาทหนาท่ีในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆอยางชัดเจนจนเกิดผลสําเร็จ ( X =4.22) รองลงมาคือ ผูบริหารและครู สามารถ

แกปญหาเพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงคของโรงเรียน ( X =4.15) ผูบริหารกําหนดรูปแบบการบริหารภายใน

โรงเรียนชัดเจน ( X =4.14) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารและครู สามารถแกปญหาท่ีเก่ียวของ

กับพฤติกรรมของนักเรียนไดดี ( X =4.07) 

 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีความสัมพันธกัน  

ในทางบวกในระดับมาก (rxy =.786) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01       

 5.1.5 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู (X) สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน (y) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา คุณภาพชีวิต 

การทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7) ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) 

ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) ดานความกาวหนาและ ความม่ันคงในงาน (X4) ดาน

การบูรณาการดานสังคม (X5) สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน (y) สามารถพยากรณประสิทธิผลของ

โรงเรียน ไดรอยละ 64.80 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ  

Z’y = .266X7+ .231X6 + .172X2 +.156X4  + .137X5 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา 

              1) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

(X7)  ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) ดานการปฏิบัติงานในสังคม (X8) และดานระเบียบ

ขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) สงผลตอดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน (y1) สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ไดรอยละ 36.90 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณใน

รูปคะแนนมาตรฐานไดคือ Z’y1 = .260X7+ .192 X2 +.140X8 + .125X6 

              2) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

(X7) ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) ดานการบูรณาการดานสังคม (X5) ดานความกาวหนาและ

ความม่ันคงในงาน (X4) และดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (Y2) สามารถพยากรณประสิทธิผลของ

โรงเรียน ไดรอยละ 52.10 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  

Z’y2 = .228X7+ .221X6+.158X5 + .133X4 +.120X2 
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  3) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับ          

การทํางาน (X7) ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) ดานระเบียบขอบังคับในการ

ปฏิบัติงาน (X6) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) และดานการบูรณาการดานสังคม 

(X5 ) สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับ

สภาพแวดลอม (Y3) สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ไดรอยละ 53.50 เขียนเปนสมการ

พยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z’y3 = .216X7+ .207X2+.193X6 +.150X4+.113X5 

              4) คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (X6) 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (X7) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X4) ดาน

สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (X2) และดานการบูรณาการดานสังคม (X5) สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Y4) สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน  

ไดรอยละ 57.10 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานคือ  

Z’y4 = .269X6+.211X7+.182X4+.123X2+.115X5 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 

 5.2.1 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 92) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อรวรรณ อุนวิเศษ (2549, บทคัดยอ) พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ของ

ขาราชการครูสั ง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต 3 โดยรวมอยู ในระดับด ี               

สอดคลองกับงานวิจัยของ สมเดช พยัคฆสังข (2548, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิต     

การทํางานของขาราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ

นิคม กันตะคะนันท (2548, หนา 114-117) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ

มานะชัย วงษธนสุภรณ (2546, หนา 72-74) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเรี่ยม  

สุขกล่ํา (2553, บทคัดยอ) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

92 
 

การศึกษา สระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของขนิษฐา ผองแผว (2552, 

บทคัดยอ) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเชษฐา ไชยเดช (2550,บทคัดยอ)  

พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของประสูติ ธูปหอม (2549, บทคัดยอ) พบวาคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของขาราชการครู เขตคุณภาพบางคลา 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตไม

สอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย รักซอน (2543, หนา 84-86) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12  โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ทองสมนึก (2544, บทคัดยอ) พบวาองคประกอบของ

คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน สังกัด การประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง งานวิจัย

ของพรพิมล แมนญาติ (2545, หนา 117-118) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11โดยรวมอยูในระดับปานกลางและงานวิจัยของพัชรา

ภรณ ดวงชื่น  (2545, บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งท่ีสนองความสุข ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานในองคการ 

(Panagos, 1985, p. 3505-A; อางถึงใน กษมา ทองขลิบ, 2550, หนา 50) ครูและผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับตามหลักสูตรและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ดานผลสัมฤทธิ์ใหสูงข้ึน สื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ิม

มากข้ึนและจัดการศึกษาใหผูท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาผูเรียนครู ผูบริหาร

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะภาษาท่ีสองและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและคืนครูใหกับนักเรียน ลดปญหาครูยายคืนถ่ิน ลดภาระงานอ่ืนๆ ลงท่ี          

ไมจําเปนและจัดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนใหพอเพียง เพ่ือใหผูทําหนาท่ีพัฒนาผูเรียนอยางเต็มท่ีและ       

มีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดจนใหความชวยเหลือ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ หนังสือ สื่อ วิชาการ

และสนับสนุนเงินสงเคราะหครอบครัวครู นักเรียน ท่ีไดรับความเดือนรอนจากอุบัติภัยตางๆ ครูและผูบริหาร

สถานศึกษา มีการทํางานโดย ยึดแนวปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 ปงบประมาณ 2554 และนําผลการปฏิบัติงานปรับยกระดับตามแผนปฏิบัติการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปงบประมาณ 2555 อยางตอเนื่อง ดังนั้นจากผลการวิจัย

จึงพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  

 5.2.2 ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและมี

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเรียม สุขกล่ํา (2553, บทคัดยอ)  ท่ีทําการศึกษา
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดานตามคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ดานระเบียบขอบังคับในการทํางาน ดานการ

ปฏิบัติงานภายในสังคม และดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สม

เดช พยัคฆสังข (2548,  หนา 61) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดานระเบียบขอบังคับ          

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา มาลาอี (2547, หนา 78)               

ท่ีพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2          

ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของประสูติ           

ธูปหอม (2549, บทคัดยอ) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู เขตคุณภาพบางคลา 2 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากขาราชการครู

และผูบริหารสถานศึกษา มีการทํางานโดยยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับเชน พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 ตลอดจนตองปฏิบัติตามระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2548 ซ่ึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติอยางเครงครัดและปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับองคการ เชน การประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีกับผูเรียนทุกคน จึงทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา      เขต 2 ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก  

 5.2.3 ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ

ปานกลางและอยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน รุทธโชติ (2546, หนา 80-81) ไดศึกษา

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอระยอง ผลการศึกษา

พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองระยอง 

โดยรวมอยูในระดับมากและดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ยอันดับสุดทายและสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เรียม สุขกล่ํา (2553, หนา 61-62) ท่ีทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1        

ท่ีพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอ

และเปนธรรม อยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา101-102) พบวา

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม อยูในอันดับสุดทายและสอดคลองกับงานวิจัยของ
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ประสูติ ธูปหอม (2549, บทคัดยอ) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู เขตคุณภาพบางคลา 2 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม อยูในอันดับ

สุดทาย  ท้ังนี้อาจเนื่องจากความเหมาะสมของรายไดท่ีไดรับกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไมสัมพันธกันสําหรับ

การดํารงชีพในปจจุบัน การไดรับเงินจากสวัสดิการตางๆ จากโรงเรียนเชนเงินโบนัส ซ่ึงแทบไมมีเงินสวน

ดังกลาวหรือยังไมมีความเหมาะสมความทัดเทียมของเงินเดือนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับขาราชการจากหนวยงาน

อ่ืนๆ ยังไมทัดเทียมกันความเพียงพอของรายไดท่ีไดรับกับคาใชจายในแตละเดือนยังไมเพียงพอเนื่องจาก

สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีคาครองชีพสูง คาใชจายของขาราชการครูในทุกดานสูงข้ึน ทําใหรายจาย        

ไมสมดุลกับรายไดท่ีไดรับและความเปนธรรมของการเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละครั้งยังไมมีความยุติธรรม 

เทาท่ีควร จากเหตุผลดังกลาวจึงนาจะเปนสาเหตุทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ                 

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 5.2.4 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 101-102) ทําการวิจัย

เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี บุญธรรม (2552, หนา 101-102) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะของผูบริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประเภทของโรงเรียน 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จารุณี มุขพรหม (2545, หนา 70) พบวา 

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญ จังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของวิจลน โกษาแสง (2548, บทคัดยอ) พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ            

วิชษารัตน  ธรรมะรัตนจินดา (2552, บทคัดยอ) พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและ รายดาน 

อยูในระดับมากและไมสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย รักซอน (2543, หนา 84-86) พบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเขตการศึกษา 12 โดยรวมอยู

ระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ อุนวิเศษ (2549, บทคัดยอ) พบวาประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลางและงานวิจัยของ

สมหวัง  มังธานี (2548, 113-114) พบวาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูมาตรฐานระดับสากลมากข้ึนเปนเหตุให

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรับการพัฒนาท้ังระบบ เชน 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

95 
 

การปฏิรูปการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูประบบการบริหาร

การจัดการการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา 

จึงไดมีการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยปรับระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมีการจัดทําแผน

กลยุทธ แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่ีเปนขอตกลงระหวางโรงเรียน ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา

มีการพัฒนาความรูความสามารถของตัวเอง ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใหผูบริหารกระตุนจูงใจใหครูพัฒนาจัดทําผลงานวิชาการ 

เพ่ือความกาวหนาในตําแหนงเสริมสรางความพึงพอใจใหครูทุมเทงานเพ่ือคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

อยางเต็มกําลังและความสามารถ ซ่ึงผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีมุงงาน ใหความสําคัญกับการทํางาน รวมท้ัง         

มีพฤติกรรมท่ีสงเสริมจูงใจการปฏิบัติงานใหกับผูรวมงานและพฤติกรรมของผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน (Ever, 1987; อางถึงใน จารุณี มุขพรหม, 2545, หนา 34) จึงสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียน          

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 5.2.5 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา     

เขต 2 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย โดยรวมอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี บุญธรรม (2544, หนา 93, 95-96) ศึกษางานวิจัยเรื่องความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติพบวาประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก

และสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ ขันติยะ (2552, หนา 101-102) พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน ดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผูบริหารและครูในโรงเรียน 

มีการรวมมือกันในการแกปญหาตางๆ ท้ังการกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียน บทบาทหนาท่ีใน

การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากมี

แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเปนการสรางคน ใหเกิดการเรียนรูพัฒนาศักยภาพบุคคลตาม

แนวทางท่ีเหมาะสมนําไปสูวิธีการแกปญหาภายในโรงเรียนท่ีหลากหลายและเขาใจถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน

และในสวนของนักเรียนจะตองรับรูปญหาตางๆ ของโรงเรียนและสามารถแกปญหาตางๆ รวมกันได จึงสงผล

ใหประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2             

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

 5.2.6 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เรียม สุขกล่ํา (2553, บทคัดยอ) พบวาประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการกศึกษาสระแกว เขต 12 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวน

ประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยนอย 
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ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการ

สนับสนนุใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมดานวิชาการกับหนวยงานหรือโรงเรียนตางๆ เปนประจําแตก็เปนเพียง

ตัวแทนนักเรียนบางสวนท่ีไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ภาพ รวมโดยท่ัวไปของนักเรียนท้ังหองก็ยังมีผลสัมฤทธิ์ท่ี

ไมสูงนัก การท่ีประสิทธิผลของโรงเรียนดานท่ีสรางความเชื่อม่ันไดสูง จะเปนเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การท่ีสามารถผลิตนักเรียนท่ีในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก สถานศึกษาท่ีมีท้ังปริมาณ

และคุณภาพดังกลาวนี้จะไดแกสถานศึกษาในเมือง สถานศึกษาในระดับจังหวัดท่ีมีชื่อเสียง สถานศึกษาท่ีมี

ความพรอมทางดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอํานวยความสะดวก อยางเพียงพอ อาคารสถานท่ี บรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม มีบุคลากร ครูผูสอนท่ีตรงตามความสามารถเฉพาะดานสอนตรงตามวิชาสาระหลัก 

หรือเพียงพอกับปริมาณนักเรียนแตโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 เปนโรงเรียนทีอยูนอกเขตของตัวเมืองและเปนโรงเรียนท่ีไมเอ้ือตอการจัดสภาพการเรียนการสอนดังท่ี

กลาวมาขางตนและกิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบันก็ไมไดมุงไปทางวิชาการอยางเดียวแตมุงไปท่ี

กิจกรรมตางๆ อีกมากมาย ไมบรรลุผล สอดคลองกับ ฟนคลี (Finklea, 1997; อางถึงใน พรพิมล แมนญาติ, 

2545, หนา 70) ศึกษาการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวการณเปนผูนําของครูใหญและโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล            

ท่ีแคโรไลนา โดยมุงเนนไปสูความสัมพันธระหวางสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจกับความมีประสิทธิผล

ของโรงเรียนและพบวา มีสหสัมพันธทางลบท่ีสูงมากในระหวางสถานภาพกับตัวแปรตางๆของความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนและยังไดสรุปจากการท่ีมีความสัมพันธในเชิงลบวา สภาพแวดลอมทางสังคมจะตอง

นํามาพิจารณาในการตีความหรือแปลความตามผลวิจัยท่ีไดและมีผลกระทบอยางสูงตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน จึงสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ดานความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 5.2.7 ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครสูงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานดานท่ีมี

อํานาจพยากรณมากท่ีสุดคือ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานดานระเบียบขอบังคับในการ

ปฏิบัติงาน ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัยและ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดาน

การบูรณาการดานสังคมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม

ไดรอยละ 64.80 สอดคลองกับงานวิจัยของจารุณี มุขพรหม (2545, หนา 70) พบวาระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับทวีศักดิ์ ขันติยะ                        

(2552, หนา 101-102) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน                  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล  แมนญาติ 

(2545, หนา 117-118) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูมีความสัมพันธกันทางบวก กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของเรียม สุขกล่ํา (2553, บทคัดยอ) 

พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูมีความสัมพันธกันทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใน
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ระดับมากและดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  ผองแผว (2552, 

บทคัดยอ) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู กับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกัน

ทางบวกอยูในระดับมากและพรพิมล แมนญาติ (2545, หนา 117-118) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของฮอย ทารเทอรและบลิสส (Hoy,Tarter & Bliss, 1990; อางถึงในมานะชัย วงษธนสุภรณ, 2546, หนา 49) 

พบวาสุขภาพองคการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ      

พานากอส (Panago, 1985, p. 3505-A, อางถึงในกษมา ทองขลิบ, 2550, หนา 50) ท่ีวาสิ่งท่ีสนองความสุข

และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานทุกๆ คนในองคการ ไมวาจะเปนระดับคนงาน หัวหนางาน ผูบริหารหรือ

แมแตเจาของบริษัทหรือหนวยงานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอ่ืนๆ และท่ีสําคัญ

จะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันขององคการ ยังชวยลดอัตราการขาดงาน การลาออกและ

อุบัติเหตุนอยลง ขณะท่ีประสิทธิผลขององคการในแงขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในการทํางาน คุณภาพและ

ปริมาณของผลผลิตสูงข้ึน เชนเดียวกับดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน แตไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของฟนคลี (Finklea, 1997; อางถึงใน พรพิมล แมนญาติ, 2545, หนา 70) พบวาสถานภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจมีความสัมพันธทางลบกับประสิทธิผลของโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากการปรับปรุงระบบบริหารราชการ

ในกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองมุงเนนคุณภาพการศึกษา มีการจัดตั้งสํานักงาน สมศ. ทําหนาท่ีในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเนนการ

บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบจําเปนตองมีกฎเกณฑ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ โรงเรียนจึงจําเปนตองมีการวางแผน กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบ

ขอบังคับทุกๆ ดานท่ีจะตองยึดเปนแนวปฏิบัติท่ัวกันตามระเบียบของทางราชการอยางชัดเจนและใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือความสําเร็จของหนวยงาน การรับรูบทบาท หนาท่ีท่ีถูกตองชัดเจนจะสงผลตอ

ประสิทธิ ผลในการทํางานขององคการและสร างขวัญกําลั งใจในการทํางาน สอดคลองกับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538, หนา 310) วามีภาษิตลาตินบทหนึ่งกลาววา ท่ีใดมีสังคมท่ีนั้น        

มีกฎหมาย เม่ือใดมนุษยรวมตัวกันเปนสังคมไมวาจะเปนสังคมใหญหรือเล็กก็ยอมตองมีกฎเกณฑ ระเบียบ

ขอบังคับ ควบคุมความประพฤติในสังคมนั้น เพ่ือใหสมาชิกในสังคมนั้นอยูรวมกันอยางมีความสุขโดยท่ัวกัน 

ระเบียบขอบังคับ มิไดอยูในวงจํากัดเพียงขอกําหนดท่ีเปนลายลักษณอักษรหรือขอกฎหมายเทานั้น แต

รวมถึงสิ่งท่ีประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ในสังคมดวย เพราะสิ่งเหลานี้          

มีรากฐานมาจากปรัชญาของสังคม ตลอดจนดานสิ่งแวดลอม ท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย เชนเดียวกับคํา

กลาวของประชุม รอดประเสริฐ (2543, หนา 116-117) ไดกลาวถึงความสําคัญเก่ียวกับการวางแผนและการ

วางแผนการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลท่ีมีผลตอความกาวหนาและความม่ันคงในงาน เนื่องจากระบบชีวิตท่ี

สลับซับซอนและตองปฏิสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ เชนบุคคลอ่ืนองคกรหรือหนวยงานอ่ืน ความกาวหนาและ

ม่ันคงในการงานจึงเก่ียวของกับการรูจักวางแผนชีวิตการทํางาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของชีวิตจะทําให
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คุณภาพชีวิตการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดวยและการทํางานก็ไมไดทําแตผูเดียว แตตองอาศัยปจจัย

แวดลอมตางๆ เพ่ือนรวมงานก็มีสวนสําคัญ การท่ีผูปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของผูรวมงานท่ีทํางาน            

มีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลาใชทักษะในการ

ทํางานเขากับสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะบุคคลตางๆ เพ่ือใหสามารถทํางาน ไดอยางมีความสุข โดยอาศัยความ         

มีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีตอเพ่ือนมนุษยดวยกันก็จะสงผลใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียน ซ่ึงเห็นไดจากคุณภาพ

ชีวิตท้ัง 4 ดาน ลวนแตเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหการดําเนินงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวเชนเดียวกัน จึงทําใหผลการวิจัยพบวา คุณภาพ

ชีวิตการทํางานของขาราชการครูสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

  1) จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู ดานคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมและเพียงพอมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาเก่ียวกับสวัสดิการดังกลาว เชน จัดสวัสดิการภายใน

โรงเรียน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานของขาราชการครูตอไป 

  2) จากการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของ

การผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เชนมีการสงเสริมในเรื่องของการเตรียมความพรอมใน

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์เชนการสอบ O-NET หรือการสอน NT แตละครั้งหรืออาจจะมีการสงเสริมเรื่องของ       

สื่อการเรียนการสอน หรือหนังสือคูมือตางๆ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการสอบดังกลาว 

            3) จากการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น 

ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสงเสริมคุณภาพชีวิต

การทํางานของขาราชการครูในดานตางๆ เพ่ือความสําเร็จและประสิทธิผลของโรงเรียน ท่ีดีข้ึน 

 

 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาปจจัยจูงใจเก่ียวกับดานคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา         

เขต 2 หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
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  2) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2  

  3) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูและ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่ืน 
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  รายการอางอิง 

 

กษมา ทองขลิบ.  (2550).  ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปน 

         สมาชิกท่ีดีขององคการของครูโรงเรียนราชินีบน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

         สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กาญจนา แดงมาดี.  (2545).  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ 

        สังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  วิทยานิพนธปริญญา 

         มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

         นครปฐม. 

กริชเพชร  ชัยชวย.  (2543).  คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการกรมเจาทา.  วิทยานิพนธ 

         ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒน 

 บริหารศาสตร. 

กรมอนามัย  กองสุขาภิบาล.  (2543).  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ:       

 องคการสงเคราะหทหารผานศึก.  

ขนิษฐา  ผองแผว.  (2552).  ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับประสิทธิผล 

         โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2.  ปริญญานิพนธ       

         การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ขนิษฐา  ยอดจําปา.  (2546).  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษา 

         อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม.  การคนควาแบบอิสระ 

         รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

โคทม  อารียา.  (2544, ตุลาคม-ธันวาคม).  ความเปนเลิศ.  วารสารวิชาการ, 4 (4), 28. 

จารุณี  มุขพรหม.  (2545).  มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญ 

         ศึกษา จังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

จุฑามาส ศรีจํานง.  (2549).  การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู  

         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิจัยและ 

         ประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

จุฑาวดี  กลิ่นเฟอง.  (2543).  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานและบรรยากาศ 

         องคการกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล  สังกัด 

         กระทรวงกลาโหม.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

         บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

99 
 
จิณพัฏ  เงาฉาย.  (2549).  ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา เครือขายการศึกษาท่ี 2 แกลงบูรพา  

         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  

         สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.  

 

 

เจษฎา  ธรรมขันติพงศ.  (2544).  คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานชางการไฟฟาสวนภูมิภาค    

         เขต 3.  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย 

 สวัสดิการสังคม.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชัยวัฒน  รุทธโชติ.  (2546).  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานการ 

         ประถมศึกษาอําเภอเมืองระยอง.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขา 

         การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เชษฐา  ไชยเดช.  (2550).  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

         วิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.  วิทยานิพนธปริญญา 

         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

         ศิลปากร. 

ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน.  (2545).  การจัดการทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ถวิล มาสาซาย.  (2547).  คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 

         (กันดาร – เสี่ยงภัย)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 และเขต 2.  

         วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ถวิล  ธาราโภชนและศรัณย ดําริสุข.  (2543).  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.  กรุงเทพฯ: 

         ทิพยวิสุทธิ์. 

ทัศนา  แสวงศักดิ์.  (2549, มิถุนายน-ตุลาคม).  คุณลักษณะท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 

         ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี.  วารสารศึกษาศาสตร, 

         18 (1), 24,51. 

ทิพยวรรณ นพวงค ณ อยุธยา.  (2543, กันยายน-ธันวาคม).  คุณภาพชีวิตท่ีดี. 

         วารสารประชากรศึกษา, 12 (1), 9 -10.  

ทวีศักดิ์  ขันติยะ.  (2552).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับ 

         ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1.  วิทยานิพนธ 

          ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 

          ราชภัฏเลย. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

100 
 
ธงชัย  สันติวงษ.  (2543).  องคการ และการบริหาร (พิมพครั้งท่ี 7).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ธร  สุนทรทรายทุธ.  (2551).  การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป.  กรุงเทพฯ: การพิมพ. 

นรนิทร หบีแกว.  (2545).  ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก.  สังกัดกรมสามัญ 

         ศึกษา จังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

นวลศิริ  เปาโรหิตย.  (2543).  รักใหเปน (พิมพครั้งท่ี 3).  สมุทรปราการ:  ดับเบิลนายน. 

นันทกานต  ชื่นอารมณ.  (2543).  คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน               

         การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขา 

         การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

นิคม  กันตะคะนันท.  (2548).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับ 

         ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3. 

          ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

           มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นิภา  นิธยายน.  (2543).  การปรับตัวและบุคลิกภาพจิตวิทยาเพ่ือการศึกษาและชีวิต.  กรุงเทพฯ: 

         โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส. 

นิพนธ คันธเสวี.  (2545).  คุณภาพกําลังคนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.  กรุงเทพฯ :  

          สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติด.  

บงกช  เทพจารี.  (2547).  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการทหารในสังกัดกรมกิจการพลเรือน 

          ทหารบก.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ.  

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก. 

บุญชม  ศรีสะอาดและบุญสง  นิลแกว.  (2535, ตุลาคม-ธันวาคม).  การอางอิงประชากรเม่ือใช 

           เครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคากับกลุมตัวอยาง.  วารสารการวัดผลการศึกษา, 

           3 (1), 23. 

บุญสม  นวลโพธิ์.  (2546).  คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูพลศึกษา ตามการรับรู 

         ของตนเองและของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออก 

         เฉียงเหนือในโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จในการแขงขันกีฬาและ 

         กรีฑา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ประชุม รอดประเสริฐ.  (2543).  นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี (พิมพครั้งท่ี 4).  

         กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ. 

ประสูติ ธูปหอม.  (2549).  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู เขตคุณภาพบางคลา 2 จังหวัด 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

101 
 
         ฉะเชิงเทรา.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร.  

ปนปทมา  ครุฑพันธุ.  (2550).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพการทํางาน ความผูกพันตอองคการกับ 

         พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ: กรณีศึกษาของกลุมเคมีแหงประเทศไทย.  

         วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  (2544).  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพฯ:  

          ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ. 

ปรีชา  ทัศนละไม.  (2549).  ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและ 

         ประเมิลผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3.  วิทยานิพนธ  

          ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

           ราชภัฏเลย. 

ผจญ  เฉลิมสาร.  (2551).  คุณภาพชีวิตในการทํางาน  [ออนไลน].  เขาถึงขอมูล วันท่ี 20 เมษายน   

          2552.  จาก http:// www. thaimarketcenter.com/ecommerce/pawana/ 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553,  (2553, 22 กรกฎาคม).   

 ราชกิจจานุเบกษา.  เลมท่ี 127  ตอนท่ี 45ก., หนา  2-3.  

พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง.  (2553, มีนาคม).  ประสิทธิผลของการสอนและการพัฒนาครูในศตวรรษใหม. 

          วารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  30 (1), 46-47. 

พรพิมล แมนญาติ.  (2545).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทางานของขาราชการครูกับ    

         ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11.  ปริญญานิพนธ 

         การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พรเทพ  ลอมพรม.  (2544).  การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมวิทยากับความผูกพัน 

        ตอองคการ : กรณีศึกษาแพทยชนบทของประเทศไทย.  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร 

         มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

พะยอม วงศสารศรี.  (2543).  องคการและการจัดองคการ (พิมพครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ:สภุาการพิมพ. 

พัชราภรณ  ดวงชื่น.  (2545).  คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

         หนวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 

         มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พันธเทพ  ใจคํา.  (2547).  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ 

         ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1.  วิทยานิพนธ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

102 
 
         ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

          ราชภัฏเลย. 

เพ็ชรี  รูปวิเชตร.  (2546, มกราคม-เมษายน).  คุณภาพชีวิตการทํางาน: เพ่ือการปรับปรุงการบริหาร 

         จัดการแบบไทย.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 23 (1), 102-114 

พูนสุข  สขุประยูร.  (2549).  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ 

         ประสิทธิผลของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

          ข้ันพ้ืนฐาน ในเขตอําเภอเมืองชลบุร.ี  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา 

          การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พรชัย เชื้อชูชาติ.  (2546).  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับประสิทธิผล 

         ของโรงเรียนเทศบาล ในเขตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก.  ปริญญานิพนธการศึกษา 

         มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร.  (2548).  คุณภาพชีวิตในการทํางานของนักบินบริษัทไทยแอรเอเชีย 

         จํากัด.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ภรณี  มหานนท.  (2529).  การประเมินประสิทธิผลขององคกร.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2538).  เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษยกับสังคม.  นนทบุรี: 

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มานะชัย วงษธนสุภรณ.  (2546).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารของ 

         ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง. 

         ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

          มหาวิทยาลัยบูรพา. 

มนตรี บุญธรรม.  (2544).  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับประสิทธิผลของ 

        โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  ปริญญานิพนธ 

        การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

รังสรรค ประเสริฐศรี.  (2548).  พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพฯ:  เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา 

รัตติพร  พนพิเชษฐกุล.  (2544).  ความเครียดและคุณภาพชีวิตการทํางาน: กรณีศึกษาธนาคารไทย 

         พาณิชย จํากัด (มหาชน).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2543).  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ:  

 ราชบัณฑิตยสถาน. 

รุง พูลสวัสดิ์.  (ม.ป.ป.).   การบริหารบุคคล.  เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

รุงนภา  สันติศิรินิรันดร.  (2551).  การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนในเครือ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

103 
 
         พระแมมารี.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

         คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  

เรียม  สุขกล่ํา.  (2553).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูกับ 

         ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1.  ปริญญานิพนธ 

          การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

          มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  (พิมพครั้งท่ี 5).  

          กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

วัฒนธรรม ระยับศรี. (2546).  คุณภาพชีวิตในการทางานของขาราชการครูในเขตอุตสาหกรรม :  

         กรณีศึกษา สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ.  

         ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

วัศยาภร สินพูน.  (2551).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ 

         องคการของพนักงานการไฟฟานครหลวงแหงประเทศไทย (เขตคลองเตย).  

         ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

         ศรีนครินทรวิโรฒ.  

วิจิตร ศรีสอาน.  (2531).  หลักและระบบการบริหารบุคคล.  ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ 

         บริหารงานบุคคลในโรงเรียน (พิมพครั้งท่ี 7).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิชษารัตน  ธรรมะรัตนจินดา.  (2552).  ความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผล 

         ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธปริญญา 

         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

         ศิลปากร. 

วิฑูรย  สิมะโชคดี.  (2539).  การปฏิรูปราชการและจัดการภาครัฐ.  กรุงเทพฯ: โนเบิลมีเดีย. 

วิมลสิทธิ์  หรยางกูร.  (2545).  พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอมมูลฐานทางพฤติกรรมการ 

         ออกแบบและวางแผน.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิทยา  ดานธํารงกุล.  (2546).  การบริหาร.  กรุงเทพฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. 

วิรัตน ศรีสุวรรณ.  (2543).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับสุขภาพองคการของ 

         ขาราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธร ในสังกัดสํานักงานตํารวจภูธรภาค 2. 

          ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

          มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิรัตน  มโนวัฒนา.  (2548).  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

104 
 
          โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   

          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหมูบานจอมบึง. 

วิจลน  โกษาแสง.  (2548).  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล 

         ของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตร 

         มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

วิโรจน สารรัตนะ.  (2544).  การบริหารการศึกษา: นโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือการ 

         บรรลุผล.  กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.  

ศักดิ์ชัย  แกวอินทร.  (2549).  ความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการของโรงเรียนกับประสิทธิผล 

        ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2.  วิทยานิพนธ 

         ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

         ราชภัฏเลย. 

ศุภชัย โถบํารุง.  (2545).  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับ 

         ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร. 

         วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

สงบ  ประเสริฐพันธ.  (2543).  รวมกันสรางสรรคคุณภาพโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

สรัญญา นวลละออง.  (2544).  คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูประถมศึกษา 

         อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เสนาะ  ติเยาว.  (2543).  การบริหารงานบคุคล (พิมพครั้งท่ี 12).  กรุงเทพฯ:  

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สรรเสริญ เตชะบูรพา.  (2545).  การรับรูคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ 

         ของพนักงานบริษัทขนสงสินคาทางทะเล.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

         สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สายัณห  จันทะวงศ.  (2548).  พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง. 

         สังกัดสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร 

         มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์.  (2546).  หลักการบริหารการศึกษา.  ภาควิชาการบริหารการศึกษา. 

         มหาวิทยาลัยบูรพา.  ชลบุรี:  ม.ป.พ. 

 

สุกัญญา  มาลาอี.  (2547).  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

105 
 
         การศึกษาสระแกว เขต 2.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

         คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุทธินันทน พรหมสุวรรณ.  (2543, ตุลาคม-ธันวาคม).  ผูบริหารกับโครงการคุณภาพชีวิตการทํางาน 

         ของพนักงาน.  วารสารนักบริหาร, 20 (4), 32. 

สุภาณี  ฝนทองมงคล.  (2546).  การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ 

         ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ. 

สุมาลี  ปตยานนท.  (2539).  เศรษฐศาสตรแรงงาน.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุวัฒน วิวฒันานนท.  (2548).  ปจจัยเชิงพหุระดับท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของ 

         รัฐในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล. 

สมเดช  พยัคฆสังข.  (2548).  การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูโรงเรียน 

         มัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1.  งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

         สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สมยศ นาวีการ.  (2546).  การบริหารจัดการ.  กรุงเทพฯ: ดอกหญา. 

สมศักดิ์ ทองสมนึก.  (2544).  องคประกอบคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีสงผลตอ 

         มาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  

         จังหวัดเพชรบุรี.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สมหวัง มังธานี.  (2548).  สุขภาพองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน.  สังกัดสํานักงานเขต 

         พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 

         การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  (2554).  แผนปฏิบัติการปงบประมาณ  

          2553.  ฉะเชิงเทรา:  กลุมนโยบายและแผน. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  (2546).  เอกสารสาระการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการ 

          พัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา.  กรุงเทพฯ:  กระทรวงศึกษาธิการ. 

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2550).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

          และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ. 

อนันต  แกวกําเนิด.  (2543).  คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณสํานักงาน 

          นายกรัฐมนตรี.  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อังสนา  สกประเสริฐ.  (2544).  คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).  

         การศึกษาคนควาอิสระ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

106 
 
 อัญชนิดา  เทียมแพ.  (2549).  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  

         สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1.  ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

         สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อายนาง แสนคํา.  (2543,มีนาคม).  ครูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. วารสารวิทยาจารย, 35 (1), 23 

อุษณีย รักซอน.  (2543).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูกับประสิทธิผล 

         โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  

         งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

          มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อรวรรณ  อุนวิเศษ.  (2549).  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

         ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต 3.  วิทยานิพนธครุศาสตร 

          มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

Bluestone, L.  (1977, March 22).  Implementing  Quality of Work Life Programs.  

         Management Review, 3 (6), 43-44. 

Cascio,Wayne, F.  (1986).  Quality of Work Lift. Managing Human Resources (4thed.): 

          New York: McGraw – Hill, 

Cascio,Wayne, F.  (2006).  Managing Human Resources: Productivity Quality of Work  

         Life Profits (7thed.).  New York: McGraw-Hill. 

Cronbach,L.J.  (1970).  Essentials  of psychological testing (5thed.).  New York:  

          Harper & Collins. 

Cummings, T.G., & Worley, C. G.  (1997).  Organization Development and Change  

          (6th ed.).  Ohio: International Thomas. 

Dessler, G.  (1991).  Personal Human Resource Management (5 thed.).  New Jersey:  

          Prentice-Hall. 

DuBrin, Andrew, J.  (1992).  Human Relation: A Job Oriented Approach (5 thed.).  

          New Jersey: Prentice-Hall. 

Guest, Robert, H.  (1979, July- August).  Quality of work life- learning from  

          Tarrytown  Harvard  Business Review,  4 (57), 76-87. 

Hoy, W. K., & Ferguson, J.  (1985).  A Theoretical Frame Work and Exploration of  

          Organization  Effectiveness of School.  Educational Administration Quarterly,  

          21 (2), 117-134. 

Hoy, W. K., & Miskel.  (1991).  Educational Administration Theory Research and  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
 

107 
 
          Practice (4th ed.)   New York: McGraw-Hill.  

Hoy,W ,K., & Miskel, C.G.  (2001).  Educational Administration Theory Research and  

         Practice (6th ed.).  Singapore: McGraw - Hill international edition. 

Kell, H. E.  (1995).  Perceptions of the  Quality of Work Life of Teachers in 

         High Schools.  Dissertation Abstracts International, 55 (4), 1765A. 

Krejcie, R.V., & Morgan.  (1970).  Determining sample size for Research activities. 

         Journal of Education and Psychological Measurement, 30 (3), 607-610. 

Mondy,R.W., & Note, R. W.  (1996).  Haman Resource Management.  New York:  

 Prentice-Hall. 

Mott, P. E.  (1972).  The Characteristic  of  Effective Organization.  New York: Harper  

         and Row. 

Panagos, R.A.  (1985).  Job Satisfaction and Central Life Interests Among Education  

         Administrator.  Dissertation Abstracts International, 78 (80), 191-192. 

Person, J. L.  (1993).  An examination of the relationship between anticipative    

          management and perceived institutional effectiveness in North Carolina    

          Community Colleges.  Dissertation  Abstract  International, 53 (9), 30-71. 

Runyon, R. P., & Haber, A.  (1996).  Fundamentals of behavioral Statistics (8 th ed.).  

          New York: McGraw-Hill. 

Schermerhorn, John, R .  (1996).  Management (5thed.).  New York:  Harper and Row. 

Skrovan, Daneil.  (1980).  A Brief Report from the ASTD Quality of Work life  

          Task Force.  Trainning and  Development Journal, 34 (7), 29. 

UNESCO.  (1978).  Indicator  of environmental quality of life.  New York: Harper  

 and Row.  

Walton, Richard, E.  (1974 May-June).  Improving the Quality of Work Life. 

          Harvard Business  Review.  52 (3), 12- 16. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 23  แจกแจงความถ่ีของประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนในอําเภอบางคลา จําแนก     

               ตามผูบริหารและ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
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               ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

วัดใหมบางคลา 1 11 12 1 2 3 

วัดเสม็ดเหนือ 1 14 15 1 3 4 

วัดบางกระเจ็ด 1 12 13 1 3 4 

วัดลาดบัวขาว 1 4 5 1 1 2 

วัดสามแยก 1 9 10 1 2 3 

วัดทางขามนอย 1 4 5 1 1 2 

วัดบางกระดาน 1 4 5 1 1 2 

วัดหัวไทร 1 9 10 1 2 3 

วัดคูมอญ 1 5 6 1 2 3 

รวม 15 125 140 15 30 45 
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ตาราง 24  แจกแจงความถ่ีของประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนในอําเภอพนมสารคาม จําแนก 

               ตามผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

               ฉะเชิงเทรา เขต 2 (ตอ) 

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

วัดพงษาราม 1 9 10 1 3 4 

บานแหลมตะครอ 1 8 9 1 2 3 

วัดชายเคืองวนาราม 1 7 8 1 2 3 

วัดนานอย 1 6 7 1 1 2 

บานไรดอน 1 6 7 1 1 2 

สวางศรัทธาธรรมสถาน 1 4 5 1 1 2 

วัดหนองเค็ด 1 9 10 1 3 4 

วัดโคกขาว 1 7 8 1 2 3 

วัดดอนทอง 1 5 6 1 1 2 

วัดทาลาดเหนือ 1 3 4 1 1 2 

วัดบานชอง 1 4 5 1 1 2 

วัดธารพูด 1 9 10 1 2 3 

วัดหัวกระสังข 1 13 14 1 3 4 

บานหนองหวา 1 7 8 1 2 3 

วัดเกาะแกวสุวรรณาราม 1 4 5 1 1 2 

บานหนองหวา 1 7 8 1 2 3 

บานหนองสองหอง 1 5 6 1 1 2 

ไพบูลยประชานุกูล 1 6 7 1 1 2 

วัดนาเหลาบก 1 12 13 1 3 4 

วัดตนตาล 1 11 12 1 2 3 

วัดหนองปลาตอง 1 6 7 1 1 2 

วัดแหลมไผศรี 1 6 7 1 1 2 

วัดทาเกวียน 1 61 62 1 13 14 

บานเขาหินซอน 1 45 46 1 10 11 

บานชําขวาง 1 6 7 1 1 2 

วัดลํามหาชัย 1 8 9 1 2 3 

วัดบานหนองแสง 1 4 5 1 1 2 

บานหนองเสือ 1 13 14 1 3 4 

บานหวยพล ู 1 7 8 1 2 3 
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ตาราง 24  (ตอ) 

 

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

วัดหนองแหน 1 5 6 1 1 2 

วัดดงยาง 1 9 10 1 2 3 

วัดหนองบัว 1 7 8 1 2 3 

วัดบึงกระจับ 1 4 5 1 1 2 

วัดสระสองตอน 1 5 6 1 1 2 

วัดสุวรรณคีร ี 1 6 7 1 1 2 

รวม 35 334 369 35 77 112 
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ตาราง 25  แจกแจงความถ่ีของประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนในอําเภอแปลงยาว จําแนก    

               ตามผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา    

               ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

ไทรทองอุปถัมภ 1 11 12 1 3 4 

วัดโกรกแกววงพระจันทร 1 14 15 1 4 5 

บานหนองน้ําขาวเจริญราษฎร 1 5 6 1 1 2 

วัดหนองปลาไหลราษฎรบํารุง 1 10 11 1 3 4 

วัดหนองไมแกน 1 9 10 1 2 3 

วัดวังกะจะ 1 4 5 1 1 2 

ทุงสะเดาประชาสรรค 1 11 12 1 3 4 

วัดวังเย็น 1 8 9 1 2 3 

วัดหัวสําโรง 1 25 26 1 5 6 

วัดอาวชางไล 1 17 18 1 4 5 

บานเนินไร 1 4 5 1 1 2 

วัดไผแกว 1 7 8 1 2 3 

วัดแปลงยาว 1 9 10 1 2 3 

บานคลองสอง 1 6 7 1 1 2 

ตลาดบางบอ 1 16 17 1 3 4 

รวม 15 156 171 15 37 52 
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ตาราง 26  แจกแจงความถ่ีของประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต จําแนก   

               ตามผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

               ฉะเชิงเทรา เขต 2  

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

วัดดอนทานาง 1 5 6 1 1 2 

บางพะเนียง 1 4 5 1 1 2 

บานยางแดง 1 4 5 1 1 2 

บานหนองยาง 1 34 35 1 7 8 

บานสระไมแดง 1 12 13 1 3 4 

บานหวยน้ําใส 1 6 7 1 1 2 

บานทาเลียบ 1 8 9 1 2 3 

บานนา 1 8 9 1 2 3 

บานโปงเจริญ 1 19 20 1 4 5 

บานหินแร 1 14 15 1 3 4 

บานทุงสอหงษา 1 12 13 1 3 4 

วัดชําปางาม 1 20 21 1 4 5 

บานทากระดาน 1 5 6 1 1 2 

บานกระบกเตี้ย 1 5 6 1 1 2 

บานสุงเจริญ 1 11 12 1 2 3 

บานโปรงเกตุ 1 11 12 1 3 4 

บานวังคู 1 4 5 1 1 2 

บานโคกตะเคียนงาม 1 7 8 1 2 3 

บานมาบนาดี 1 15 16 1 3 4 

บานทาทองดํา 1 17 18 1 4 5 

บานคลองอุดม 1 24 25 1 5 6 

บานคลองยายสรอย 1 17 18 1 4 5 

บานหนองใหญ 1 7 8 1 2 3 

ไทยรัฐวิทยา 41 1 12 13 1 3 4 

บานหวยหิน 1 10 11 1 2 3 

บานลาดกระทิง 1 12 13 1 3 4 

บานทาซุง 1 7 8 1 2 3 

บาน ก.ม.7 1 11 12 1 3 4 
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ตาราง 26  (ตอ) 

 

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

บานแปลงไผ-ขุนคลัง 1 10 11 1 2 3 

สวนปาอุปถัมภ 1 12 13 1 2 3 

รวม 30 343 373 30 77 107 
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ตาราง 27   แจกแจงความถ่ีของประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนในอําเภอทาตะเกียบ จําแนก 

                ตามผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา      

                ฉะเชิงเทรา เขต 2  

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

บานทากลอย 1 25 26 1 6 7 

วัดทุงยายช ี 1 12 13 1 3 4 

หนองปรอืกันยาง 1 15 16 1 3 4 

บานหนองประโยชน 1 24 25 1 6 7 

บานอางเตย 1 12 13 1 3 4 

บานหนองปลาซิว 1 11 12 1 3 4 

บานหนองคอก 1 37 38 1 8 9 

บานหวยตะปอก 1 21 22 1 5 6 

บานรมโพธิ์ทอง 1 13 14 1 3 4 

บานเทพประทาน 1 13 14 1 3 4 

บานทุงสาย 1 15 16 1 3 4 

บานหนองขาหยั่ง 1 18 19 1 4 5 

บานธรรมรัตนใน 1 12 13 1 3 4 

บานศรีเจริญทอง 1 11 12 1 3 4 

บานวังหิน 1 11 12 1 3 4 

รวม 15 250 265 15 59 74 
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ตาราง 28  แจกแจงความถ่ีของประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนในอําเภอราชสาสน จําแนก    

               ตามผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

               ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

วัดเกาะแกวเวฬุวัน 

วัดหินดาษ 

1 

1 

14 

8 

15 

9 

1 

1 

3 

2 

4 

3 

วัดสะแกงาม 1 4 5 1 1 2 

วัดบางคา 1 7 8 1 2 3 

วัดแสนภูมราวาส 1 7 8 1 2 3 

วัดจรเขตาย 1 6 7 1 2 3 

รวม 6 46 52 6 12 18 

 

 

ตาราง 29   แจกแจงความถ่ีของประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนในอําเภอคลองเข่ือน จําแนก   

                ตามผูบริหารและ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

                ฉะเชิงเทรา เขต 2  

 

ชื่อโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

คลองเข่ือน 1 3    4      1   1      2 

ราษฎรนุกูล 1 4    5      1   1  2 

วัดบางตลาด 1 6    7      1   2  3 

วัดสามรม 1 5    6      1   1  2 

วัดกอนแกว 1 6    7      1   2  3 

กอนแกวราษฎรบํารุง 1 9  10      1   2  3 

วัดบางโรง 1 7    8      1   2  3 

รวม 7     40  47      7 11    18 
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ภาคผนวก ค 
 

 

-การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 
 

 

เกณฑการประเมิน  มีดังนี้ 

 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน   0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน  -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 

   สูตร  
N

R∑=IOC  

 

       เม่ือ   ∑ R     แทน     ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

        N     แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

เกณฑการตัดสิน 

 คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 

 คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 

                     แกไขใหมใหดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 30    ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

                คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา  เขต 2 
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ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี) 
รวม 

คา 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

1 ทานไดรับเงินเดอืนเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาท่ี 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

2 ทานไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม 

เม่ือเปรียบเทียบกับภาระงานท่ี

รับผิดชอบ  

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

3 ทานไดรับสวัสดิการตางๆ ท่ีทาง

โรงเรียนมีสวัสดิการตางๆ ให

เหมาะสมเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ทานไดรับความเปนธรรม 

ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ทานไดรับคาตอบแทนท่ีไดรับ 

มีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 ทานไดคาตอบแทนท่ีไดรับเพียงพอ 

กับคาใชจายในสภาพปจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ทานไดโบนัส ท่ีไดรับเหมาะสมกับ 

การปฏิบัติงาน  

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

8 ทานรับเงินเดือนท่ีไดมีความเหมาะสม 

กับความรู ความสามารถ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

9 โรงเรียนจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 

อยางเพียงพอ (น้ําดื่ม  น้ําใช  ไฟฟา 

โทรทัศน ฯลฯ) 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 โรงเรียนมีบรรยากาศเอ้ือ 

ตอการปฏิบัติงานของทาน 

 

 

 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี) 
รวม 

คา 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

11 โรงเรียนมีการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช   

ใหอยูในสภาพท่ีดีพรอมใชงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 โรงเรียนมีสภาพท่ีดี เปนสัดสวน

เหมาะสําหรับใชปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

13 ทานเจ็บปวยหรือไดรับอันตราย 

จากการทํางานในโรงเรียน  

ไดรับความดูแลชวยเหลือเปนอยางดี 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ปรับปรุง 

14 โรงเรียนมีความเปนระเบียบ  

มีความสะอาดสวยงาม ถูกสุขลักษณะ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

15 โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี มีความ

ม่ันคง ปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 โรงเรียนมีบรรยากาศในหองเรียน 

เอ้ือตอการเรียนการสอน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

17 โรงเรียนของทานมีการสงเสริม 

ดานการอบรม ประชุมสัมมนา 

ทางวิชาการ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

18 ทานมีอิสระในการใชความคิด 

ริเริ่มสรางสรรคผลงานในโรงเรียน 

ท่ีปฏิบัติงานอยู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ทานมีความพึงพอใจ ท่ีไดรับ 

จากความเปนอิสระทางวิชาการ 

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ทานมีสวนรวมในการคิด แกปญหา 

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ทานไดมีโอกาสในการเพ่ิมพูนทักษะ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ในวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ 

22 ทานมีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ  

ซ่ึงเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

คา 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

23 ทานมีโอกาสทํางานท่ีทาทาย

ความสามารถ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

24 ทานไดรับงบประมาณสนับสนุน 

การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

25  ทานไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 

1 0 1 1 0 3 0.6 ใชได 

26 ทานไดปฏิบัติงาน สงผลตอการเลื่อน

ตําแหนง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ทานมีความสุข พอใจกับตําแหนง

หนาท่ีในปจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ทานไดรับคําชมในการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ทานไดมีโอกาส เขารับการฝกอบรมใน

การพัฒนาวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ  

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

30 ทานไดรับมอบหมายใหทํางาน 

อยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

31 ทานมีสวนรวมในการวางแผน  

ลงมือปฏิบัติและประเมินผล 

การปฏิบัติงานตางๆ ของโรงเรียน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

32 ทานมีโอกาสในการพัฒนา  

เพ่ิมพูนความสามารถในอาชีพ  

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

5. การบูรณาการดานสังคม 

33 บุคลากรในโรงเรียนมีความรัก 

สมัครสมานสามัคคี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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34 โรงเรียนมีบรรยากาศแหงความเปน

มิตรในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

35 ทานมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

เปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

          

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

คา 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

36 ทานสามารถปฏิบัติตนใหสอดคลอง

กับวัฒนธรรมของโรงเรียน 

(เชน ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ 

และวิธีการดําเนินงาน ฯลฯ) 

1 1- 1 1 1 3 0.6 ใชได 

37 ทานมีความรัก ความผูกพันกับ

โรงเรียน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

38 ลักษณะงานท่ีทานปฏิบัติมีความ

เก่ียวของและกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ี

ดีกับผูอ่ืน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ปรับปรุง 

39 ทานมีปญหาเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว 

จะไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน

รวมงาน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

40 ทานไดรับ การยอมรับจากผูปกครอง

และชุมชน  

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

6. ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

41 โรงเรียน มีระเบียบขอบังคับ 

ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเขาใจงาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

42 ทานปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

ของโรงเรียน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ปรับปรุง 

43 โรงเรียนมี กฎ ระเบียบ ใหบุคลากร 

ถือปฏิบัติรวมกัน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

44 ทานมีความรู ความเขาใจ  1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ในระเบียบขอบังคับ 

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  

45 โรงเรียนมี ระเบียบปฏิบัติงาน 

เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานให

บรรลุผล  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

46 บุคลากรในโรงเรียน ใหความเคารพ 

กฎ ระเบียบของโรงเรียน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

47 บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัต ิ

ตามระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

คา 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

48  ทานมีเวลาใหกับครอบครัวอยาง

เพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

49 สมาชิกในครอบครัว เขาใจยอมรับ 

ภาพการปฏิบัติงานของทาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

50 งานท่ีทานทําในโรงเรียนเอ้ืออํานวย 

ใหสามารถรับผิดชอบงานสวนตัว 

ในครอบครัวได 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

51 ทานมีเวลาผอนคลายความตรึงเครียด

จากการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

52 ทานมีโอกาสพบปะสังสรรค 

กับเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

53 ทานมีปริมาณงานท่ีไดรับเหมาะสม 

กับกําหนดเวลา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

54 ทานมีความพอใจในการทํางาน 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

55 ครอบครัวพอใจกับเวลาท่ีใชในการ

ทํางานของทาน 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 
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8. การปฏิบัติงานในสังคม 

56 ผูปกครองนักเรียนใหความเชื่อถือ 

ในตัวทาน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

57 ทานไดปฏิบัติงานสอดคลอง 

กับความตองการของชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

58 ทานมีความสุข ความพอใจ 

ในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

59 ทานปฏิบัติงาน ไดรับความรวมมือ

สนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

60 ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจการของโรงเรียน  

 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 

 

รวม 

คา 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

61 ทานมีความพึงพอใจท่ีหนวยงานได

ชวยเหลือสังคม 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

62 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธผลงาน 

ใหชุมชนรับทราบ 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

 

 

ตาราง 31   ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของ 

               ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

               การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี) 

 

รวม 

คา 

IOC  

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

1. ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
1 โรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 นักเรียนในโรงเรียน เคยไดรับรางวัล

ทางดานวิชาการ จากหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชนภายนอกโรงเรียนในรอบปท่ีผานมา  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 นักเรียนในโรงเรียน มีผลการประเมินหรือ

ผลการทดสอบ (O- NET, NT, LAS) สูงกวา

คาเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กําหนด  

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

4 นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 

สามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป 

ของสถานศึกษาอ่ืนได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 โรงเรียน สนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนา 

ศักยภาพมีโอกาสในการสรางชื่อเสียง 

ทางวิชาการ 

 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี) 

 

รวม 

คา 

IOC  

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

6 นักเรียนในโรงเรียน สามารถสอบไดคะแนน

เฉลี่ยสูงกวาเกณฑประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 กําหนด 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

7 นักเรียนในโรงเรียน เปนท่ียอมรับ 

ของผูปกครองในชุมชน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

8 ทานไดพัฒนาความรูความสามารถ 

ของตนเองเสมอ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

9 นักเรียนในโรงเรียน มีทัศนคติทางบวก 

ท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 นักเรียนในโรงเรียน มีความรับผิดชอบ 

ตอการเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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11 โรงเรียน มีโครงการท่ีสงเสริม 

ใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

12 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามโครงการ 

ท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง

เกิดผลดีตอนักเรียน เหมาะสมกับวัย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 นักเรียนในโรงเรียนเปนผูมีระเบียบ วินัย 0 1 1 1 0 3 0.6 ใชได 

14 นักเรียนในโรงเรียน เคารพกติกา 

ทางสังคมมีความเปนประชาธิปไตย  

เคารพความคิดเห็นของสวนรวม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 นักเรียนเปนแบบอยางท่ีดีมีจิตใจเอ้ือเฟอตอ

เพ่ือนมนุษยในสังคม 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 

16 คณะครูในโรงเรียน ไดปรับปรุงพัฒนา 

วิธีสอน พัฒนานวัตกรรมใหมข้ึน 

ใชในการเรียนการสอนอยูเสมอ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

 

17 ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนมีการ

ปรับปรุงทบทวนนโยบาย การจัดการศึกษา

ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ินทุกป 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี) 

 

รวม 

คา 

IOC  

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

18 โรงเรียน ปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน 

ใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบัน 

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

19 สถานศึกษามีโครงการวางแผนดําเนินงาน

บริหารสถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน 

0 1 1 1 0 3 0.6 ใชได 

20 โรงเรียน ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 

ในสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

คอนขางเร็ว 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

21 โรงเรียนมีการนําผลการทดสอบนักเรียนมา 0 1 1 1 0 3 0.6 ใชได 
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เปนขอมูลในการวางแผน เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนของ

นักเรียน 

22 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีดีรมรื่น  

มีบรรยากาศทางวิชาการ เกิดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหาร ครใูนโรงเรียน เปนนักพัฒนา 

มีความคิด  สรางสรรคกระบวนการเรียนรู 

ท้ังดานเนื้อหาวิชา ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ทันกับเหตุการณตางๆท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรยีน 

24 ผูบริหาร กําหนดรูปแบบการบริหารภายใน

โรงเรียนชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ผูบริหาร มีความกระตือรือรน 

ในการแกปญหา เม่ือมีความขัดแยง 

หรือแตกความสามัคคีในหมูครู 

1 -1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

26 ผูบริหารกับครู รวมมือกัน 

ในการแกปญหาตางๆ ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ผูบริหารและครูสามารถแกปญหา 

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของนักเรียนไดดี 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

28 โรงเรียน มีการวางแผนในการแกปญหา

อยางเปนระบบถูกตอง 

 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี) 

 

รวม 

คา 

IOC  

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

29 ผูบริหาร  คณะครู แกปญหาเพ่ือใหบรรลุ

ตามเปาประสงคของโรงเรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

30 ทานไดรับบทบาทหนาท่ี ในการปฏิบัติ 

กิจกรรมตางๆอยางชัดเจน จนเกิด 

ผลสําเร็จ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 
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ตาราง 32    คาอํานาจจําแนกรายขอและความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของคุณภาพชีวิต 

                การทํางานของขาราชการครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

ขอท่ี คาอํานาจจําแนกรายขอ  ขอท่ี คาอํานาจจําแนกรายขอ ขอท่ี คาอํานาจจําแนกรายขอ 

1 .64 22 .70 43 .73 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

.68 

.55 

.53 

.48 

.49 

.46 

.65 

.46 

.65 

.66 

.75 

.45 

.47 

.57 

.68 

.56 

.68 

.67 

.58 

.75 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

.59 

.64 

.67 

.52 

.45 

.77 

.51 

.67 

.27 

.43 

.56 

.63 

.72 

.73 

.62 

.85 

.88 

.84 

.81 

.73 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

.77 

.88 

.75 

.79 

.47 

.48 

.62 

.24 

.42 

.56 

.57 

.78 

.55 

.73 

.81 

.74 

.52 

.77 

.83 

 

คาความเชื่อม่ัน α =.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 33   คาอํานาจจําแนกรายขอและความเชื่อม่ันของแบบสอบถามประสิทธิผลโรงเรียน 

               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
 

ขอท่ี คาอํานาจจําแนกรายขอ ขอท่ี คาอํานาจจําแนกรายขอ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.43 

.23 

.21 

.61 

.70 

.75 

.68 

.71 

.63 

.80 

.60 

.57 

.77 

.69 

.78 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.76 

.81 

.76 

.75 

.70 

.83 

.70 

.78 

.65 

.75 

.73 

.61 

.78 

.71 

.75 

 

คาความเชื่อม่ัน α =.96 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต 2 

 

คําช้ีแจง  

    1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  มี 8  ดาน ไดแก 

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของ

บุคคล  ความกาวหนา และความม่ันคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน การปฏิบัติงาน ในสังคม  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน มี 4 ดาน ความสามารถในการทําใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ความสามารถใน

การปรับเปลี่ยน โรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม ความสามารถในการแกปญหา ภายในโรงเรยีน    

ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดใชสําหรับการ

วิจัยเทานั้นและจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอสถานศึกษาและทานแตอยางใด  

 

 

 

 

 

นางสาวอรุณรัตน    บุงนาม 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง      โปรดการเครื่องหมาย  /   ลงใน   (  )  หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 

 

  1. ระดับการศึกษา 

   (  ) ปริญญาตรี 

   (  )  ปริญญาโท 

  2. ประสบการณในการทํางาน 

   (  )  ไมเกิน  5  ป 

   (  )  6 -10 ป 

   (  )  11-15 ป 

   (  )  16  ป ข้ึนไป 

3. ตําแหนงหนาท่ี 

   (  ) ผูบริหาร 

   (  ) ครูผูท่ีปฏิบัติการสอน 
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ตอนที่ 2    แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขต 

                พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

คําช้ีแจง    โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ 

                 ขาราชการครู ตามความเปนจริง โดยมีใหเลือกดังนี้ 

     5  หมายถึง     คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับมากท่ีสุด  

            4  หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับมาก  

              3  หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง  

                        2  หมายถึง     คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับนอย  

            1   หมายถึง    คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 

1 ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี      

2 ทานไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบ

กับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

     

3 ทานไดรับสวัสดิการตางๆ ท่ีทางโรงเรียนมีสวัสดิการ

ตางๆใหเหมาะสมเพียงพอ 

     

4 ทานไดรับความเปนธรรมในการเลื่อนข้ันเงินเดือน      

5 ทานไดรับคาตอบแทนท่ีไดรับมีผลตอแรงจูงใจ 

ในการทํางาน 

     

6 ทานไดคาตอบแทนท่ีไดรับเพียงพอกับคาใชจาย 

ในสภาพปจจุบัน 

     

7 ทานไดโบนัสท่ีไดรับเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน      

8 ทานรับเงินเดือนท่ีไดมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ 

     

2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 

9 โรงเรียนจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ  

(น้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟา โทรทัศน ฯลฯ) 

     

10 โรงเรียนมีบรรยากาศเอ้ือตอการปฏิบัติงานของทาน      

11 โรงเรียนมีการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ      
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เครื่องมือ เครื่องใช  ใหอยูในสภาพท่ีดีพรอมใชงาน 

12 โรงเรียนมีสภาพท่ีดเีปนสัดสวนเหมาะสําหรับใช 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

     

ขอท่ี คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

13 ทานเจ็บปวยหรือไดรับอันตรายจากการทํางาน 

ในโรงเรียน  ไดรับความดูแลชวยเหลือเปนอยางดี 

     

14 โรงเรียนมีความเปนระเบียบ มีความสะอาดสวยงาม 

ถูกสขุลักษณะ 

     

15 โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี มีความม่ันคง ปลอดภัย      

16 โรงเรียนมีบรรยากาศในหองเรียนเอ้ือตอการเรียน 

การสอน 

     

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

17 โรงเรียนมีการสงเสริมดานการอบรมประชุมสัมมนา 

ทางวิชาการ 

     

18 ทานมีอิสระในการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน 

ในโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานอยู 

     

19 ทานมีความพึงพอใจ ท่ีไดรับจากความเปนอิสระ 

ทางวิชาการของโรงเรียน 

     

20 ทานมีสวนรวมในการคิดแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน 

     

21 ทานไดมีโอกาสในการเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ 

อยางสมํ่าเสมอ 

     

22 ทานมีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ของเพ่ือนรวมงาน 

     

23 ทานมีโอกาสทํางานท่ีทาทายความสามารถ      

24 ทานไดรับงบประมาณสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

อยางเพียงพอ 

     

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

25 ทานไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

จากผูบังคับบัญชา 
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26 ทานไดปฏิบัตงิาน สงผลตอการเลื่อนตําแหนง      

27 ทานมีความสุข พอใจกับตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน      

28 ทานไดรับคําชมในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา      

29 ทานไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมในการพัฒนา

วิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ 

     

30 ทานไดรับมอบหมายใหทํางานอยูเสมอ      

31 ทานมีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ ของโรงเรียน 

     

ขอท่ี คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

32 ทานมีโอกาสในการพัฒนาเพ่ิมพูนความสามารถใน

อาชีพ 

     

5. การบูรณาการดานสังคม 

33 บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามัคคีตอกัน      

34 โรงเรียนมีบรรยากาศแหงความเปนมิตร 

ในการปฏิบัติงาน 

     

35 ทานมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับ 

ของเพ่ือนรวมงาน 

     

36 ทานสามารถปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรม 

ของโรงเรียน (เชนระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ และ

วิธีการดําเนินงาน ฯลฯ) 

     

37 ทานมีความรัก ความผูกพันกับโรงเรียน      

38 ลักษณะงานท่ีทานปฏิบัติมีความเก่ียวของ 

และกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 

     

39 ทานมีปญหาเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัวจะไดรับ        

ความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน 

     

40 ทานไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน      

6. ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 

41 โรงเรียน มีระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

เขาใจงาย 

     

42 ทานปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน      

43 โรงเรียนมี กฎ ระเบียบ ใหบุคลากรถือปฏิบัติรวมกัน      
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44 ทานมีความรู ความเขาใจในระเบียบขอบังคับ  

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

     

45 โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติงานเอ้ืออํานวย 

ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผล 

     

46 บุคลากรในโรงเรียนใหความเคารพใน กฎ ระเบียบ 

ของโรงเรียน 

     

47 บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับของโรงเรียน 

     

7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

48 ทานมีเวลาใหกับครอบครัวอยางเพียงพอ 

 

     

ขอท่ี คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

49 สมาชิกในครอบครัว เขาใจยอมรับสภาพ 

การปฏิบัติงานของทาน 

     

50 งานท่ีทานทําในโรงเรียน เอ้ืออํานวยใหสามารถ

รับผิดชอบงานสวนตัวในครอบครัวได 

     

51 ทานมีเวลาผอนคลายความตรึงเครียดจากการ

ปฏิบัติงาน 

     

52 ทานมีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนรวมงาน      

53 ทานมีปริมาณงานท่ีไดรับเหมาะสมกับกําหนดเวลา      

54 ทานมีความพอใจในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย      

55 ครอบครัวพอใจกับเวลาท่ีใชในการทํางานของทาน      

8. การปฏิบัติงานในสังคม 

56 ผูปกครองนักเรียนใหความเชื่อถือในตัวทาน      

57 ทานไดปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน 

     

58 ทานมีความสุข ความพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับ

ชุมชน 

     

59 ทานปฏิบัติงานไดรับความรวมมือสนับสนุน 

จากหนวยงานอ่ืน 

     

60 ชุมชนใหความรวมมือในการดําเนนิกิจการของ      
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โรงเรียน 

61 ทานมีความพึงพอใจท่ีหนวยงานไดชวยเหลือสังคม      

62 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธผลงานใหชุมชนรับทราบ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3      แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                  ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

คําช้ีแจง       โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงใน (  ) ท่ีตรงกับระดับผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

                   ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความเปนจริง  โดยมีใหเลือกดังนี้ 

     5   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

                        4   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก  

                        3   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  

                        4   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอย  

                        1   หมายถึง  มีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ขอท่ี ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

1 โรงเรียนมีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา      
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2 นักเรียนในโรงเรียนเคยไดรับรางวัลทางดาน

วิชาการจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน

ภายนอกโรงเรียนในรอบปท่ีผานมา  

     

3 นักเรียนในโรงเรียน มีผลการประเมินหรือผลการ

ทดสอบ (O- NET, NT, LAS) สูงกวาคาเฉลี่ย  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2  กําหนด 

     

4 นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน สามารถ

ศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปของสถานศึกษาอ่ืนได 

     

5 โรงเรียน สนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนา ศักยภาพ 

มีโอกาสในการสรางชื่อเสียงทางวิชาการ 

     

6 นักเรียนในโรงเรียน  สามารถสอบไดคะแนนเฉลี่ย

สูงกวาเกณฑท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กําหนด 

     

7 นักเรียนในโรงเรียน เปนท่ียอมรับของผูปกครอง 

ในชุมชน 

     

8 ทานไดพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง

เสมอ 

 

 

     

ขอท่ี ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

9 นักเรียนในโรงเรียน มีทัศนคติทางบวกท่ีดี 

ตอการศึกษาเลาเรียน 

     

10 นักเรียนในโรงเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียน      

11 โรงเรียน มีโครงการท่ีสงเสริมใหนักเรียนมี

คุณธรรมจรยิธรรม 

     

12 โรงเรียนมีการดําเนินตามโครงการท่ีสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องเกิดผลดี 

ตอนักเรียน เหมาะสมกับวัย 
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13 นักเรียนในโรงเรียน เปนผูมีระเบียบ วินัย      

14 นักเรียนในโรงเรียน เคารพกติกาทางสังคมมีความ

เปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของ

สวนรวม 

     

15 นักเรียน เปนแบบอยางท่ีดี มีจิตใจเอ้ือเฟอตอ

เพ่ือนมนุษยในสังคม 

     

3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 

16 

 

คณะครูในโรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนา วิธีสอน 

พัฒนานวัตกรรมใหมข้ึนใชในการเรียน 

การสอนอยูเสมอ 

     

17 ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนมีการปรับปรุง

ทบทวนนโยบายการจัดการศึกษาตลอดจน

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ินทุกป 

     

18 โรงเรียนปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหเขากับ

สิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

คอนขางเร็ว 

     

19 สถานศึกษามีโครงการวางแผนดําเนินงานบริหาร

สถานศึกษาอยางเปนปจจุบัน 

     

20 โรงเรียนปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 

ในสังคมปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว 

     

21 โรงเรียนมีการนําผลการทดสอบนักเรียนมาเปน

ขอมูลในการวางแผนหรือจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียน 

     

ขอท่ี ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

22 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีดี รมรื่น มีบรรยากาศ

ทางวิชาการ เกิดการเรียนรู 

     

23 ผูบริหาร ครู ในโรงเรียน เปนนักพัฒนา  

มีความคิด สรางสรรคกระบวนการเรียนรู  

ท้ังดานเนื้อหาวิชา  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ทันกับเหตุการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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4. ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

24 ผูบริหารกําหนดรูปแบบการบริหารภายใน

โรงเรียนชัดเจน 

     

25 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการแกปญหา 

เม่ือมีความขัดแยงหรือแตกความสามัคคีในหมูครู 

     

26 ผูบริหารกับครู รวมมือกันในการแกปญหาตางๆ

ของโรงเรียน 

     

27 ผูบริหารและครูสามารถแกปญหา 

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของนักเรียนไดดี 

     

28 โรงเรียนมีการวางแผนในการแกปญหา 

อยางเปนระบบถูกตอง 

     

29 ผูบริหาร คณะครูแกปญหาเพ่ือใหบรรลุ 

ตามเปาประสงคของโรงเรียน 

     

30 ทานไดรบับทบาทหนาท่ีในการปฏิบตัิกิจกรรม

ตางๆ อยางชัดเจนจนเกิดผลสําเร็จ 

     

 

 

ขอขอบคุณ ทุกทานเปนอยางยิ่งท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

   นางสาวอรุณรัตน  บุงนาม  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวอรุณรัตน  บุงนาม 

วันเดือนปเกิด 13 พฤศจิกายน 2509 

สถานท่ีเกิด+ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
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