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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59252334 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน, คุณภาพชีวติการท างานของครู 

นางสาว อันธิกา บุญเลิศ: ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 2) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหาร
กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 
47 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 94 คน ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านนโยบาย ทักษะด้านการวินิจฉัย ทักษะด้านเทคนิค และ
ทักษะด้านมโนภาพ ตามล าดับ 2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การยอมรับทางสังคมในองค์การ โอกาสในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความ
เป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล 
สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย และค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
ธรรม ตามล าดับ และ 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนทุกด้านในระดับปานกลาง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
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     The purposes of this study were to determine: 1) the Administrative skills 
of the school directors under the Office of Secondary Educational Service Area 1, 2) the 
quality of work life of teacher in schools under the Office of Secondary Educational Service 
Area 1, and 3) the relationship between the administrative skills of school administrators 
and quality of work life of teachers in schools under the Office of Secondary Educational 
Service Area 1. The sample of this study were 47 secondary schools. The respondents from 
each school were school director or the person in charged and a head of learning group, 
with a total of 94 respondents. The instrument for collecting the data was an opinionnaire. 
The statistical treatments were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and Pearson's product moment correlation coefficient. The findings of this study 
were as follows: 1.The Administrative skills of the school directors under the Office of 
Secondary Educational Service Area 1 as a whole and each aspect were at a high level. 
They were interpersonal skill, political skill, diagnostic skill, technical skill, and conceptual 
skill respectively. 2. The quality of work life of teacher in schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area 1 as a whole and each aspect were at a high level. 
They were the social relevance of work life, immediate opportunity to use and develop 
human capacities, social integration in the work organization, futue opportunity for 
continued growth and security, constitutionalism in the work organization, work and the 
total life space, safe and healthy working conditions and adequate, and fair 
compensation respectively. And 3. There were significant relationship between 
administrative skills of the school administrators and quality of work life of teacher in 
schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1 as whole and each 
aspect with a 0.01 significant level. 
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วิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร ประธานคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ ดร.วิภา  ทองหง า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
สนับสนุน แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมาจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ ดร.อารีย์  วีระเจริญ  ดร.วทัญญู  ขลิบเงิน  ดร.จิระ  ดีช่วย  ดร.กรวิทย์  เลิศศิริ
โชติ และ ดร.วิทยา  เกริกศุกลวณิชย์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ถูกต้อง สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และเขตพ้ืนที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 
เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก
ท่าน ที่ให้ความรู้และแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่นที่ 36 และผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการศึกษาวิจัยด้วยดีตลอดมา 
สุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีชาย พ่ีสาว คุณน้า คุณยาย น้องสาว เพ่ือน ๆ และญาติพ่ีน้อง
ในครอบครัวทุกคน ที่เป็นก าลังใจ ให้ค าแนะน า สนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแลด้วยดีเสมอมา 

คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ 
คร ูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้สั่งสอนอบรมด้วยความปรารถนาดีตลอดมา 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

 

ในยุค โลกาภิ วัตน์ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงของกระแสสั งคมอย่างรวดเร็ว  เกิดพลวัต                           
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายประการ โลกเปลี่ยนจากสังคมปัจเจกชนสู่สังคมชุมชน โลกเปลี่ยนจาก
ระบบกรรมสิทธิ์ถือครองสู่ระบบสิทธิสมาชิกภาพ โลกเปลี่ยนจากระบบปิดกั้นสู่ระบบเปิดกว้าง             
โลกเปลี่ยนจากการสนองความต้องการของบุคคลสู่การสนองความต้องการของมวลชน โลกเปลี่ยน
จากนโยบายรัฐแบบเฉพาะกิจสู่นโยบายแบบสาธารณะ โลกเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมสะอาด                       
สู่สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โลกเปลี่ยนจากวิทยาการแบบเชี่ยวชาญเฉพาะสู่วิทยาการเชิงประโยชน์สูงสุด 
และโลกเปลี่ยนจากจรรยาบรรณเชิงนามธรรมสู่จรรยาบรรณเชิงปฏิบัติการ 1 การศึกษาเป็นปัจจัยที่
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งกว่า
ทรัพยากรใด ๆ คุณภาพของคนเป็นสิ่งส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ แม้ประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอันจ ากัด หากพลเมืองมีคุณภาพประเทศนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้า แต่คนจะมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา รัฐเห็นความส าคัญของ
การจัดการศึกษาจึงได้ปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 ซึ่งต้องปรับเปลี่ยน
สถานภาพขององค์กรที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่โดยยึด
หลักการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนงานให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายใน     
การปฏิบัติการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ สถานบันทางสังคมอ่ืน ทั้งนี้  โดยมุ่งให้องค์กรทุกระดับและองค์กรอิสระในก ากับ
ของกระทรวงเป็นองค์กรขนาดเล็ก กะทัดรัด มีความคล่องตัวในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลและเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ที่ไม่กระทบต่อสิทธิหรือสถานภาพซึ่งจะก่อให้เกิด

                                                           
1 ไชย ณ พล, สุดยอดนักบริหารยุคโลกาภิวัตน์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนามนุษย์และ

องค์กร, ม.ป.ป.), 14-18. 
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ผลเสียต่อบุคลากรประจ าการ ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความเสมอภาพเท่าเทียมกันเกิดคุณภาพและเป็น
ธรรม2  

ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเป็น
วิชาชีพชั้นสูง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ อ านวยการโรงเรียนในปัจจุบัน
จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะเชิงมโนทัศน์ (conceptual skills) เพ่ือให้สามารถมีการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาหน่วยงานหรือโรงเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง (do the right 
things) มากขึ้ น  ทั้ งนี้  อัน เป็ นผลมาจากผู้ อ านวยการโรงเรียน ได้ รับการกระจายอ านาจ 
การตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ มากขึ้น จะต้องมีบทบาทเป็นผู้พัฒนานโยบายมากกว่าเป็นผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติมากขึ้นและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ วจ าเป็นต้องมี
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีทักษะในลักษณะดังกล่าวสูงกว่าที่เคยเป็นมา นอกจากการพัฒนาทักษะเชิง
มโนทัศน์แล้ว ทักษะเชิงมนุษย์ (human skiils) ก็มีความส าคัญและจ าเป็นด้วยเช่นกัน เพราะ 
การบริหารยุคที่จะมีการกระจายอ านาจบุคลากรในองค์กรจะเป็นผู้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นจะ
ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องมีบทบาทในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการศึกษา 
(interest groups) ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและสังคมชุมชนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น า 
(leadership) สูงขึ้นมากกว่าที่อาศัยการสั่งการหรือใช้อ านาจบังคับดังที่ ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการบริหารเกี่ยวกับหลักการแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตามทัศนะเชิง
วิทยาศาสตร์ (scientific approach) เพ่ือให้ เกิดทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) ก็ยังคง 
จ าเป็นอยู่ด้วยเช่นกันเพราะสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวิชาชีพทางการบริหารได้ใน
ระดับหนึ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริง
ของหน่วยงานหรือท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม3  

การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนท างานในประเทศ               
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการท างาน (quality of work life)             
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มี

                                                           
2 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: พริก

หวานกราฟฟิค, 2542), 9.  
3 วิโรจน์  สารรัตนะ, การวิจัยทางการบริหารการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ทิพย

วิสุทธิ์, 2556), 334. 
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คุณค่าในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท างานต้องท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานเมื่อคนต้องท างานในที่ท างานเป็นส่วนใหญ่จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม
ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์  
สุ ขภ าวะท างจิ ต วิญ ญ าณ  และสุ ขภ าวะท างสั งคม  คุณ ภ าพ ชี วิ ต ก ารท า งาน มี ผ ลต่ อ                      
การท างานมาก กล่าวคือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และท าให้
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร นอกจากนี้  ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า                     
มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กรและยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก 
ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ คุณภาพชีวิตใน             
การท างาน (quality of working life) ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และมีความส าคัญต่อองค์กร ดังนั้น  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างานต้องมี                     
ความเหมาะสมและเอ้ือต่อการท างาน คือท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกที่ดีต่องาน มีความมั่นคง                
ท าให้เกิดความสุขโดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและองค์กร4  
  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ                 
การสื่อสาร ท าให้สังคมโลกมีการลื่นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย
เป็นที่นิยมยอมรับกันทั่วโลก ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานของศักดิ์ ศรีและ
ความเท่าเทียมกัน จะมีความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้ต่อเมื่อเรามี                 
การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะใน                
การแข่งขันมีคุณภาพสูงขึ้น รู้จักเลือกที่จะรับกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ ปลูกจิตส านึกและ               
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลก5 ทั้งนี้ ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ 

                                                           
4 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การ

มหาชน), "คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) ", เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 
2562, เข้าถึงได้จาก https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-
life. 

5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2553), 9.  
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(globalization) ซึ่ งอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขันเพ่ือสร้างข้อได้ เปรียบและ                   
ความมุ่งมั่นของสังคมที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายนั้นต่างก็ส่งผลต่อ
วิชาชีพโดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสร้าง                 
การบริหารจัดการศึกษาภายใต้สาระแห่งบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาที่เรียกว่า พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักของ                      
การมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอ านาจและการยึด
หลักการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                
ได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไว้อย่างชัดเจน จ าเป็นต้อง
ใช้กระบวนการปฏิรูปทางการศึกษาเข้ามาด าเนินการเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งใน                
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  การศึกษาและ
เรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่6  

องค์การหรือหน่วยงานที่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์การได้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ                   
การจัดการ แต่ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนนับว่าเป็นบุคคลส าคัญของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอันมาก
เพราะเป็นหัวหน้าของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและลุล่วงส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ผู้บริหารหรือผู้น าหรือผู้จัดการองค์การหรือหัวหน้าหน่วยงาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือ
หน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อความส าเร็จหรือ
ประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาจะมีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนการสอนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของคนในชาติ 
ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม7 การด าเนินงานใน
หน่วยงานผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อหน่วยงานหรือองค์การคือผู้น าหรือผู้บริหารองค์การนั้น ๆ ที่จะน า

                                                           
6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่

สอง (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2552). 
7 วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ พิมพ์

ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2552), 38.  
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องค์การที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทและ
อิทธิพลสูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหาร
หน่วยงานจะต้องมีศักยภาพและทักษะในการจัดการงานให้ประสบผลส าเร็จ 8 การที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนจะบริหารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะการบริหารหลาย
ด้านเพ่ือบริหารโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและก้าวสู่การเป็นโรงเรียนที่ดีได้ ความสามารถใน 
การบริหารจัดการของผู้บริหารมีความส าคัญมากกับการบริหารจัดการข้อมูลทุกอย่างของโรงเรียนเพื่อ
เตรียมพร้อมในการเข้าใช้งานกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารโรงเรียนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา ด้วยเหตุนี้  ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องอาศัยความช านาญและความสามารถเพราะ 
การปฏิบัติงานใด ๆ หากคาดหวังจะให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว 
ผู้บริหารจะต้องมีทักษะ9 ซึ่ง ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารประกอบด้วยทักษะ 
การบริหาร 5 ด้าน คือ  1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (interpersonal skill) 3) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย 
(diagnostic skill) และ 5) ทักษะด้านนโยบาย (political skill)10 การบริหารจัดการโรงเรียนมุ่งเน้น
การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามศักยภาพของโรงเรียนนั้น การให้อิสระใน 
การด าเนินการด้วยตนเองจะท าให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโรงเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น
ความส าเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการด าเนินการที่
ประกอบด้วยการวางแผนการจัดรูปงานและระบุก าลังคน การจูงใจและการควบคุมการด าเนินงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานก็เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าที่ก าหนดไว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนควรมี
ทักษะในการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้
ทั้งหมดจะต้องมีทักษะการบริหาร 3 ด้านที่ส าคัญที่ให้เกิดประสิทธิภาพ คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี 
ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ดังที่  แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวไว้ว่า คุณสมบัติที่

                                                           
8 ทักษะการบริหาร ,  เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://supawong. 

blogspot.com/2009/11/blog-post_08.html. 
9 ศูนย์วิจัยละพัฒนาทางการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2558 (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558), 
62.  

10 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management, 8th ed. (Mason South-
Western Cengage Learning, 2009), 16.  



  6 

ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การด าเนินการบริหารได้ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีอยู่อย่างน้อย 
3 ประการ คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี (technical skill) ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) และทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill)11 และแนวความคิดของ เดรค และ โรว์ (Drake and 
Roe) ซึ่งเพ่ิมเติมจากแนวความคิดของ แคทซ์ (Katz) ซึ่งประกอบด้วย 5 ทักษะได้แก่ ทักษะความคิด 
รวบยอด (conceptual skill) ทักษะทางมนุษย์  (human skill) ทักษะการศึกษาและการสอน 
(educational and instructional skill) ทักษะทางเทคนิค (technical skill) และทักษะด้านความรู้
ความคิด (cognitive skill) ซึ่งเป็นทักษะที่เก่ียวกับทักษะทางการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียน12                     

จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องมีทักษะการบริหารใน                 
3 ด้าน คือ ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์ และด้านความคิดรวบยอด ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดทักษะ
การบริหารตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) ที่ประกอบด้วยทักษะการบริหาร 5 ด้าน คือ 1) ทักษะ
ด้านเทคนิค (technical skill) 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( interpersonal skill)                
3) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnostic skill) และ                    
5) ทักษะด้านนโยบาย (political skill)13 ดังนั้น การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมากแต่คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ
ได้ก็ต้องอาศัยการบริหารการศึกษาที่ดีและเหมาะสมแก่ชุมชนนั้น ๆ คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กั บ
ความสามารถของผู้อ านวยการโรงเรียน ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการบริหารโรงเรียนแต่การที่ผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามนโยบายและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอกได้มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารงานของผู้ อ านวยการโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ ตาม                        
ความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และ                 
ด้านการบริหารงานทั่วไป14  

                                                           
11 Katz R.L., “Skill of Effective Administrator” (Harvard Business Review 

12(1), 1955), 33-42.  
12 Drake and Roe and Thelbert L. William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. 

(New York: Macmillan, 1986), 30.  
13 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management. 8th ed. (Mason: South-

Western Cengage Learning, 2009), 16. 
14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545–พ.ศ. 

2559 (กรุงเทพฯ: สกศ., 2545), 30.  
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 ได้จัดท าบน
พ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความม่ันคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน”มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอด
ผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี โดยมี
สาระส าคัญหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม15 

คุณภาพชีวิตในการท างาน (quality of work life : QWL) เป็นค าที่มีความหมายกว้าง
ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ภายในองค์กรแต่มีเป้าหมายส าคัญร่วมกันอยู่ที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
ในงานที่ท าซึ่ งถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในองค์กร                    
ส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นถือเป็น               
การลงทุนในระยะยาวที่ผู้บริหารองค์กรที่ประสบความส าเร็จทุกคนต้องให้ความส าคัญและใส่ใจ 16  
โดยเฉพาะ “คน” หรือ “บุคลากร” ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อ 
การบริหารองค์กร บุคลากรที่ดีจะอ านวยประโยชน์และสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กร ผู้บริหารจ าเป็น
จะต้องดูแลเอาใจใส่กระบวนการท างานและสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่มองเพียงแต่เรื่องของค่าจ้าง และเงินเดือน 
ควรครอบคลุมไปถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความสุขในการท างานก็ถือเป็นสาเหตุ

                                                           
15 สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 

2564,  เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.nesdb.go.th/download/plan12/. 

16 ขวัญตา  พระธาตุ, "สคป.สข. ส านักงานคดีปกครองสงขลา,"  เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 
2562, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.sk-ad.ago.go.th/index.php/2013-05-15-09-41-23/2-
uncategorised/34-2014-05-22-07-36-19?showall=&limitstart=. 
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ใหญ่ของการท างาน ท าให้ผลการท างานไร้ประสิทธิภาพ ท าให้คนขาดงาน ท าให้คนลาออกจากงาน 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการท างาน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสนใจสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ 
สุขภาพอนามัย อารมณ์ จิตใจ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการท างาน เพ่ือลดปัญหาการขาดงาน  
การลาออกจากงานและเป็นการส่งเสริมให้บุคคลท างานอย่างมีคุณภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน                   
การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารต้องสามารถเข้าถึงความต้องการของบุคลากรในองค์กรผสมผสาน
ความต้องการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร องค์กรที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากบุคลากรทุกคน
ภายในองค์กรร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสุขที่เป็นสมาชิกขององค์กร และมีความ
ภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งหมายถึง คุณภาพชีวิตของคนในองค์กร (quality of working 
life) ที่เรียกว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน17 ดังนั้น คุณภาพชีวิตในการท างานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานมา
จากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี พร้อมทั้งความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการท างาน เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน อันเป็นปัจจัยท าให้เกิดประสิทธิผลในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิต
ในการท างานของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในองค์การ 
คือ องค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ต้องเกิดจากสมาชิกทุกคนในองค์การมีคุณภาพชีวิตใน 
การท างานที่ดีและร่วมกันท างานให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การ 18 ดังที่  เคอร์ซ และ คิวลีย์                       
(Kerce and Kewley) ได้กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานจะส่งผลให้ลดการขาดงานและ
การลาออกของพนักงานท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและช่วยสร้างความจงรักภักดีซึ่งจะท าให้พนักงานเกิด
ความเต็มใจในการปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตในการท างานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งโดยจะ
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากข้ึน มีความ
เป็นอยู่ที่ดีและช่วยลดอัตราการลาออกหรือโอนย้าย19 และสอดคล้องกับ เอฟราตี และ เซอร์จี 

                                                           
17 Hackman R. and Suttle L.J., Improving Life at Work : Behavior Science 

Approaches to Organizational Change (Santa Monica: California : Goodyear 
Publishing, 1977). 

18 Cascio W. F., Managing Human Resources : Productivity, Quality of Work 
Life, Profits (New York McGraw-Hill, 1998), 18-19.  

19 Kerce E.W. and Kewley, Quality of Work Life Surveys in Organizations : 
Methods and Benefits in Improving Organizational Survey (New York SAGE 
Publications, 1993), 205.  
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(Efraty and Sirgy) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลิตภาพและผล
การปฏิบัติงานภายในองค์การ20  

ครูเป็นบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิตหรือชีวิตที่มีคุณภาพส าหรับ
ครูนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับคุณภาพชีวิตของบุคคลทั่วไป คือเป็นลักษณะการด าเนินชีวิตที่มี                    
ความเป็นอยู่สอดคล้องกับระดับความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด า เนินชีวิตของมนุษย์อย่างมี
คุณค่าโดยเป็นชีวิตที่มีการกินดีอยู่ดีถูกต้องตามสุขลักษณะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์  มีงานที่
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องให้ผู้ อ่ืนมาเป็นภาระช่วยเหลือ ทั้ งเป็นพลเมืองดี                  
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม ส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อตนเอง 
ต่อครอบครัว และต่อสังคม โดยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้เต็มที่
ตามก าลังความสามารถและสมรรถภาพของตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง              
มีความสุข จะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตนี้จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิต โดยเฉพาะกิจกรรม                   
การท างาน ทั้งนี้ เนื่องจากการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตซึ่งจะต้องเป็น
การท างานที่ไม่ผิดกฎหมายและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพ่ือเลี้ยงชีพตามความเหมาะสม 
การท างานยังเป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระท าเพ่ือความอยู่รอด การท างานของครูจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ที่จะช่วยให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่สามารถแยกกิจกรรมการท างานออกจากการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ การท างานจึงต้องสนองเป้าหมายของชีวิตที่ทุกคนพึงมี คือมีการด าเนินชีวิตที่มี
ความสุข ดังนั้น ครูจึงควรได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานอย่างมีคุณค่าเพราะคุณภาพชีวิตใน
การท างานเป็นการท างานที่ท าให้มีชีวิตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาครูต้องพัฒนาควบคู่กันไประหว่าง
การพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ21 สอดคล้องกับแนวคิดของ วอลตัน (Walton) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานว่า
มีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 1) ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair 
compensation) 2) สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe 
and healthy working conditions) 3) โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน 
( immediate opportunity to use and develop human capacities) 4) โ อ ก า ส ใ น                  
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน (future opportunity for 

                                                           
20 D. Efraty and M.J. Sirgy, The effects of quality of work life (QWL) on 

employee behavior  response, Social Indicators, Research 22(1), 1990, 76-93. 
21 ธีรชัย  ฉัตรชัยวัฒนกุล, คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูสังกัดกรุงเทพมหานครส านักงานเขตบางกะปิ (วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 12 
ฉบับที ่22 มกราคม-มิถุนายน, 2558), 84-85.  
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continued growth and security 5) การยอมรับทางสังคมในองค์การ (social integration in the 
work organization) 6) การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ 
(constitutionalism in the work organization) 7) ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของ
หน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (work and the total life space) และ 8) บทบาทที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม (the social relevance of work life)22 ดังนั้น ครูซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญใน
โรงเรียน ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการบริหารโดยค านึงถึงถึงความต้องการของครู ผสมผสานความ
ต้องการนั้ น ให้ สอดคล้องกับ เป้ าหมายของโรงเรียน  ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ครูมี                 
ความพึงพอใจในการท างาน เกิดความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุ เป้าหมายของ
โรงเรียนต่อไป ด้วยเหตุนี้ ทักษะการบริหารจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผู้อ านวยการโรงเรียน
เพ่ือให้ครูมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี มีขวัญและก าลังใจ มีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ปัญหาของการวิจัย 

 ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ  และ

สังคม เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก                 

ซึ่งพ้ืนฐานส าคัญของศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันก็คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของ

ประเทศนับเนื่องตั้งแต่มีกฎหมายการศึกษาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ

ต่อมาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ตระหนักในความส าคัญของภารกิจการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับ และศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม23 ตลอดจนส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ความเสมอภาค สิทธิ และเปิด

                                                           
22 Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What Is It?” (Sloan 

Management Reviews July, 1973), 12-16.  
23 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, รายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 
ประจ าปี 2559 (กรุงเทพฯ: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2559), ค าน า.  
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โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งมั่นสู่ความเป็นมือ

อาชีพ24 ทัง้นี้ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนหรือการประเมินตนเองของโรงเรียน

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 4 มาตรฐาน ประจ าปี 

2560 ได้แก่ คุณภาพผู้ เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้อ านวยการโรงเรียน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผลโดยภาพรวมนั้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม แต่เมื่อพิจารณาด้านที่ประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า จุดที่ควรพัฒนา  

มีดังนี้ 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ              

มีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ให้เป็นระบบ มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 3. การใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็ว เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ใน             

การด าเนินการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 4. การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 

ปรับปรุงสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 5. การมีภาคีเครือข่าย

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6. การพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ตรวจสอบ

และประเมินผลในเชิงระบบให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 7. ควรมีวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในเชิงคุณภาพ 8. การใช้กระบวนการวิจัยใน                   

การรวบรวมข้อมูลมาใช้ปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 9. การน า               

หลักคิดตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ปรับกระบวนการท างานในหน่วยงาน 10. การท างาน

เป็นทีม 11. จัดกิจกรรมในโรงเรียนให้ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

และ 12. การพัฒนาด้านชุมชน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาให้ชัดเจน นอกจากนี้ ครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับการคาดหวังในบทบาทที่จะ

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา               

มากขึ้น  ซึ่ งพบว่า จุดที่ ควรพัฒนามีดั งนี้  1. การพัฒนาครูผู้ สอนและบุคลากรให้มีความรู้                      

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ให้เป็นครูมืออาชีพในด้านต่าง ๆ 2. การจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เหมาะสมกับภาระงาน  และ 3. การส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และจัดการเรียนรู้แบบ               

บูรณาการ ดังนั้น การที่จะให้ครูมีส่วนร่วมผลักดันการศึกษาของประเทศให้ดีขึ้นนั้นควรมุ่งให้

                                                           
24 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2560 (กรุงเทพฯ: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2560), ค าน า.  
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ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สู่ความเป็นมือ

อาชีพ โดยการเข้ารับการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (กระบวนการ 

PLC) การถ่ายโอนความรู้และงานให้ครูรุ่นใหม่ การพัฒนาเจตคติ ปลูกฝังการเป็นครูที่ดี การใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ พัฒนา/สร้างสื่อดิจิตอล E-learning การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

การพัฒนาสายงานที่รับผิดชอบ พัฒนาสมรรถนะและมีวิทยฐานะ เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีขวัญก าลังใจใน         

การประกอบอาชีพและความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน25 ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา                 

“ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถน าผลการวิจัยเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
          1. เพ่ือทราบทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
          2. เพ่ือทราบคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1  
          3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัย ดังนี้ 
          1. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 1 อยู่ในระดับใด 

                                                           
25 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา , รายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาหรือการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประจ าปี 2560 (กรุงเทพฯ: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 
2560), 9-12.  
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          2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 1 อยู่ในระดับใด 
          3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

สมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 
          1. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
          2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 
          3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน 
 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยผู้วิจัยได้น าทฤษฎีตาม
แนวคิดของ ลูเนนเบิร์ก และ ออสเตน (Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัย ซึ่งได้
กล่าวว่าเป็นทฤษฎีเชิงระบบ (Systems Theory) โดยใช้กรอบแนวคิดระบบเปิด (Open-System 
Framework) ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนแรกสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งมีมิติการด าเนินงานของ
โรงเรียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) มีกระบวนการแปรสภาพ (Transformation 
Process) และผลผลิต (Output) ที่จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการแปลงสภาพเพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนที่สอง คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม26 
 ทักษะการบริหารของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญในการน าพาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาจึงมี  

                                                           
26 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration, 6th 

ed. (Wadsworth  Cengage Learning, 2012), 21. 
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นักทฤษฎีหลายท่านได้กล่าวถึงทักษะทางการบริหารไว้หลายท่าน ซึ่งนักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิด

เกี่ยวกับทักษะทางการบริหารมีดังนี้  

 แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวว่า ทักษะเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นได้ ไม่จ าเป็นต้องมีมาตั้งแต่

ก าเนิด และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้ ทักษะการบริหารงานควรมี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะทาง

เทคนิค 2) ทักษะทางมนุษย์ และ 3) ทักษะด้านมโนภาพ27  

 แฮริส (Harris) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านมโนภาพ 

ประกอบด้วย 1.1) การมองเห็นภาพโดยรวม 1.2) การวิเคราะห์ 1.3) การวินิจฉัย 1.4) การรู้จัก

สังเคราะห์  1.5) การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์  1.6) การรู้จักถามค าถาม 2) ทักษะทางด้านมนุษย์ 

ประกอบด้วย 2.1) การเข้าอกเข้าใจ 2.2) การรู้จักสังเกต 2.3) การรู้จักสัมภาษณ์ 2.4) การรู้จักน า 

การอภิปราย 2.5) สามารถสะท้อนความรู้สึกและความคิดออกมา 2.6) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

2.7) การแสดงบทบาทสมมติได้  3) ทักษะทางเทคนิคประกอบด้วย 3.1) การอ่าน เขียน พูด                     

3.2) จัดล าดับเรื่องราวเป็น 3.3) สาธิตได้ 3.4) เขียนแผนภูมิและวาดภาพสื่อได้ 3.5) ค านวณเป็น           

3.6) สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้28  

 เดรค และ โรห์ (Drake and Roe) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหาร 5 ด้าน คือ 1) ทักษะ

ความคิดรวบยอด 2) ทักษะทางมนุษย์ 3) ทักษะทางการศึกษาและการสอน 4) ทักษะทางด้านเทคนิค                    

5) ทักษะทางความรู้ความคิด29 เซอร์จิโอวานนี และ สตรารัท (Sergiovanni and Strarat) กล่าวถึง

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารดังนี้  1) ทักษะด้านการเป็นผู้น า 2) ทักษะด้านมนุษย์ 3) ทักษะ              

การบริหารงานบุคคล 4) ทักษะด้านเทคนิค 5) ทักษะด้านการศึกษา 6) ทักษะด้านการสร้างความคิด 

                                                           
27 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator” (Harvard Business 

Review 33, 1 January – February, 1955), 33-42.  
28 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliff Prentice 

Hall, Inc., 1963), 15-16.  
29 Thelbert L. Drake and H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York 

Macmillan, 1986), 29.  
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7) ทักษะด้านการประเมินผล30 ส่วนซิทเทอร์รี (Sitterly) กล่าวว่า ทักษะพ้ืนฐานของผู้บริหารมี                

3 ทักษะ คือ 1) ทักษะทางเทคนิค 2) ทักษะการท างานร่วมกับคน 3) ทักษะทางมโนภาพ31  

 ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหาร 5 ด้าน คือ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skill) มีความรู้ ความช านาญ ในกิจกรรมเฉพาะส่วนของงาน 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3) ทักษะด้านมโนภาพ 
(conceptual skill) ความสามารถในการประสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย 
(diagnostic skill) มีความสามารถในการสืบสวนปัญหา และหาวิธีแก้ไข และ 5) ทักษะด้านนโยบาย 
(political skill) ก าหนดหลักการวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ32 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของทักษะการบริหารข้างต้น แต่ละแนวคิดของนักการศึกษา
ที่ได้เสนอมานั้นสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของดูบริน (Dubrin) ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นตัวแปรในการศึกษา
ด้านทักษะการบริหารของผู้บริหาร โดย ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารที่ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะทั้ ง 5 ประการดังนี้  1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) ความรู้                       
ความช านาญ  ในกิจกรรมเฉพาะส่วนของงาน 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal skill) ความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) 
ความสามารถในการประสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnostic skill) 
ความสามารถในการสืบสวนปัญหา และหาวิธีแก้ไข และ 5) ทักษะด้านนโยบาย (political skill) 
ความสามารถในการก าหนดหลักการวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย33 เพราะทักษะการบริหารงาน
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อผู้บริหารทุกระดับและทุกองค์กร การที่จะบริหารงานให้ประสบ
ผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้นั้น ต้องมีทักษะขั้นพ้ืนฐาน 3 ประการ คือทักษะทางมนุษย์ ทักษะทาง
เทคนิค และทักษะความคิดรวบยอด ซึ่งต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นกับตนเอง ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียน
จ าเป็นจะต้องมีทักษะด้านอื่นเพ่ิมขึ้นด้วย เพื่อให้เกิดความช านาญจึงจะบริหารงานได้ดีมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จ  

                                                           
30 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Strarat, Supervision Human 

Perspective, 3rd ed. (New York McGraw-Hill, 1983), 30.  
31 Connie  Sitterly, The Woman Manager : How to Develop Essential Skills 

for Success (London: Kogan Page, 1993), 22-23.  
32 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management. 8th ed. (Mason: South-

Western Cengage Learning, 2009), 16. 
33 เรื่องเดียวกัน: 16.  
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ส่วนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าอธิบายไว้ 
เช่น วอลตัน (Walton) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่า มีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ  
1) ค่ าตอบแทนที่ เพี ย งพอและ เป็ น ธรรม  (adequate and fair compensation) 2) สภ าพ                
การท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe and healthy working 
conditions) 3) โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน ( immediate opportunity 
to use and develop human capacities) 4) โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและ                   
มีความก้าวหน้ ามั่นคงในหน้ าที่ การงาน ( future opportunity for continued growth and 
security 5) การยอมรับทางสังคมในองค์การ (social integration in the work organization)                
6) การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (constitutionalism in the 
work organization) 7) ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล 
(work and the total life space) และ 8) บทบาทที่ เป็ นป ระโยชน์ ต่ อสั งคม  (the social 
relevance of work life)34 ซ่ึงผู้วิจัยใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียน 

คาสิโอ (Casico) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบัน      
การท างานในสหรัฐอเมริกาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 11 ประการดังต่อไปนี้ 1) ค่าตอบแทน (pay) 
2) ผลประโยชน์ของลูกจ้าง (employee benefits) 3) ความมั่นคงในการท างาน (job security)  
4) โอกาสการเลือกเวลาในการปฏิบัติงาน (altermative work schedules) 5) การลดความเครียดใน 
การท างาน (job stress) 6) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างานของตน (participation in 
decisions that affect them) 7) ก ารป ก ค รอ งแ บ บ ป ระช าธิ ป ไต ย  (democracy in the 
workplace) 8) การได้รับแบ่งปันผลก าไร (profit sharing) 9) สิทธิในการรับเบี้ยบ าเหน็จบ านาญ 
(pension “right”) 10) โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน (company programs designed 
to enhance worker welfare) และ 11) ท างาน 4 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ (the 4-day workweek)35 

เคอร์ซ และ คิวเลย์ (Kerce and Kewley) ได้เสนอว่าคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย                   
4 องค์ประกอบ คือ 1) ความพึงพอใจในงานโดยรวม (overall job satisfaction) 2) ความพึงพอใจ
ในงานเฉพาะด้าน (facet satisfactions) ซึ่งประกอบด้วย 2.1) ค่าจ้าง (pay) 2.2) ผลตอบแทน 
(benefits) 2.3) สภาพแวดล้อมการท างาน (working conditions) 2.4) โอกาสที่ จะก้าวหน้ า 

                                                           
34 Richard E. Walton, "Quality of Working Life : What Is It?". (Sloan 

Management Reviews July, 1973), 12-16.  
35 Wayn F. Casico, “Managing Human Resoure : Producitivity”, Quality of 

Work Life, Profits, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 1989). 
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(chances for advancement) 2.5) ความมั่ น ค งใน งาน  (job security) 2.6) เพ่ื อน ร่ วม งาน 
(coworkers) 2.7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical surroundings) 2.8) ทรัพยากรและเครื่องมือ 
(resources and equipment) 2.9) โอกาสที่ จ ะ พัฒ นาทั กษะ (chances to develop skills)               
2.10) การนิเทศงาน (supervision) และ 2.11) โอกาสในการเจริญงอกงามและการพัฒนาส่วนบุคคล 
(opportunity for personal growth and development) 3) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ง า น  (job 
characteristics) ในด้านต่าง ๆ คือ 3.1) ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) 3.2) ความมี
เอกลักษณ์ของงาน (task identity) 3.3) ความส าคัญของงาน (task significance) 3.4) ความมีอิสระ
ในการท างาน (autonomy) และ 3.5) ข้อมูลย้อนกลับของงาน (feedback) และ 4) ความเกี่ยวข้อง
ผูกพันกับงาน (job involvement)36 

คัมมิ่ง และ วอร์เลย์ (Cummings and Worley) ได้วัดคุณภาพชีวิตของการท างานด้วย             
8 องค์ประกอบหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้  1) การได้รับค่าตอบแทนใน               
การท างานที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) 2) สภาพการท างานที่
ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (safe and healthy working condition) 3) การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร (development of human capacities) 4) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 
(growth and security) 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน (social integration)   
6) ประชาธิปไตยในองค์การ (constitutionalism) 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (total 
life space) และ 8) ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือความภาคภูมิใจในองค์การ (social 
relevance or organization pride)37 

เฟอร์แรสส์ และ พาวเวอร์ (Ferrans and Powers) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ 1) สุขภาพหน้าที่ (health and functioning) 
คือ การดูแลสุขภาพของตนเอง การพักผ่อน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเวลาว่าง 2) สังคมเศรษฐกิจ 
(socioeconomic) ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ รายได้จากการท างาน เพ่ือนร่วมงาน ที่อยู่อาศัย  
เป็นต้น 3) จิตวิญญาณ (psychological spiritual) คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความสงบทางจิตใจ                   
การบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความพึงพอใจในเรื่องทั่ว ๆ ไป เป็นต้น 4) ครอบครัว (family) หมายถึง 
สภาพสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบุคคลซึ่งจะประกอบไปด้วยภาวะสุขภาพของสมาชิกใน

                                                           
36 Elyse W. Kerce and Stephanie Booth Kewley, “Quality of Work Life Survey 

in Organizations Methods and Benefits”,in Improving Organization Surveys : New 
Directions, Method, and Applications (Newbury Park SAGE Publications, 1993), 194.  

37 Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley, Organization 
Development and Change, 6th ed. (Ohio South-Western College Publishing, 1997). 
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ครอบครัว บุตร ความสุขในครอบครัว ความสัมพันธ์กับคู่สมรสและการสนับสนุนทางอารมณ์ของ
ครอบครัว38 

เดลามอทเต้ และ เทเคซาวา (Delamotte and Takazawa) ได้เสนอว่าองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตในการท างานนั้นมี 5 ประการด้วยกันคือ 1) เป้าหมายที่เป็นแนวปฏิบัติ (traditional 
goals) เป็นเป้าหมายที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยวิธีการที่ใหม่ เช่น เรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม                
การท างาน เรื่องความปลอดภัยในการท างาน การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนผลตอบแทน
ที่ เพียงพอและมีความยุติ ธรรมในการท างาน 2) การปฏิบัติอย่ างเป็นธรรมในการท างาน                          
(fair treatment at work) หมายถึง ความต้องการของบุคลากรที่ต้องการให้องค์การปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเป็นธรรมและโดยเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย 3) อ านาจใน
การตัดสินใจ (influence of decisions) การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สร้าง
ความสามัคคี และลดความแตกแยก 4) ความน่าท้าทายของงาน (challenge of work content) 
งานที่ท าต้องมีความท้าทายให้คนงานเกิดความรู้สึกต้องการท างานให้ประสบความส าเร็จให้ได้ เมื่อท า
ส าเร็จจะได้รับผลตอบแทนจากความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 5) ชีวิตการท างาน (work life) 
หมายถึง การท างานที่เป็นการพัฒนาชีวิตการท างานของบุคคลตลอดช่วงอายุงาน โดยมีความสัมพันธ์
กับชีวิตครอบครัวและสังคม กล่าวคือชีวิตการท างาน ครอบครัว และสังคมจะต้องมีความสมดุลกัน39 

ยูเนสโก (Unesco) ได้ให้ค านิยามคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นการรับรู้และการประเมิน
ภาวะต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานสภาพแวดล้อมการท างาน การรับรู้และการประเมินของ
บุคคลนี้จะแตกต่างไปตามพ้ืนฐานชีวิตของบุคคลตามสถานภาพบทบาทและความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการตอบสนองต่องานสภาพแวดล้อมในการท างานและสภาพแวดล้อมของชีวิต40  

ปัวทุย (Puathui) กลาววา คุณภาพชีวิตในการท างานมีความหมายทั้งทางกวางและทางแคบ 
โดยคุณภาพชีวิตในการท างานในความหมายที่กวางหมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตการท างาน                 
ซึ่งประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดลอมการท างาน ผลประโยชนและการบริการ    
ความกาวหนาในการท างาน และการมีมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลานี้ลวนแลวสรางแรงจูงใจและความ        
พึงพอใจใหกับคนท างาน สวนคุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอยางแคบคือผลที่มีตอคนท างาน 

                                                           
38 Ferrans C.E. and Powers M.J., Psychometric Assessment of the Quality 

of Life Index (Research 15 in Nursing & Health, 1992), 29-38.  
39 Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, Quality of Work Life in 

International Perspective (Geneva: International Labor Office, 1984), 11.  
40 Unesco, Quality of Life Improvement Programmes (Bangkok UNESCO 

reginal, 1993). 
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ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับ                
การพิจารณาเปนพิเศษส าหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแตละบุคคล รวมถึง
ความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงานและการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผล        
ตอสภาพการท างานของตนเองดวย 

 สรุปไดวาคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง การใหความส าคัญตอความพอใจใน             
การท างานและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คาตอบแทนและผลประโยชนในระดับที่สรางแรงจูงใจ
ในการท างาน รวมถึงสภาพแวดลอมดานบุคคลและดานกายภาพที่เอ้ือตอการท างานที่ดี41 

วงศ์สุรีรัตน์ (Wongsuryrat) ใหค านิยามคุณภาพชีวิตในการท างานวา หมายถึงความรูสึกของ
พนักงานที่แสดงออกถึงความพึงพอใจในงาน มีความรูสึกมีสวนรวมในองคการ มีขวัญและก าลังใจที่ดี                                
มีความกระตือรือรนตองการจะท างานใหส าเร็จ ตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ชีวิตรวมกับครอบครัวอยูในสังคมไดอยางปกติสุข โดยพนักงานจะไดรับความรูสึกเหลานี้จาก 
ประสบการณในการท างานดานผลตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม ดานสภาพการท างานที่ปลอดภัย            
ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ ดานสังคมสัมพันธ
ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ42 

สุทธิลักษณ์  สุนทโรดม ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ขีดหรือระดับ
ที่คนแตละคนพึงพอใจในหนาที่การงาน เพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการท างานมีสวน
ประกอบดังนี้คือ การควบคุม การยอมรับ ความก้าวหน้าและการพัฒนา และการได รับรางวัล               
ตอบแทนการท างาน43 

                                                           
41 Puathui C., A Study of Happiness Levels in the Work of Nurses: A Case 

Study of Siriraj Hospital (Master Independent Study Silpakorn University in Thai, 
2010). 

42 Wongsuryrat C., Relationships between Quality of Working Life, 
Happiness at Work, and flow  State as Moderator : Case Study in an Engineering, 
Procurement, Installation and Commissioning (Epic) Company in Oil & Gas 
Business Industry, Bangkok Office (Master Individual Research Thammasat 
University in thai, 2011). 

43 สุทธิลักษณ์  สุนทโรดม, ความพึงพอใจในสภาพการท างาน สุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยในการท างานชีวิตครอบครัว ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช, 

2552). 
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จากความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพ
ชีวิต ในการท างาน  คือ  สิ่ งที่ ส่ งผลต่อความรู้สึ กของบุ คคลทั้ งทางด้ านร่างกายและจิต ใจ                              
ทั้งสภาพแวดล้อมในการท างาน สภาพการท างาน ความปลอดภัยและมั่นคงในงาน และการได้รับ 
การตอบสนองความต้องการจากองค์การที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานให้บุคคลนั้นมีความ              
พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลในองค์กรด้วยเช่นกัน  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเชิงระบบมาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้                  

ดังที่ได้แสดงให้เห็นในแผนภูมิที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 



  21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3ชุมชนคนท้องถิ่น, สรุปสาระส าคัญของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12”, เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.thailocalmeet.com/index.php? 
topic=63668.0. 

4ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (กรุงเทพฯ : อรรคพลการพิมพ์, 2555),2. 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational administration, 6thed. 

            (Wadsworth: Cengage Learning, 2012), 21. 

 : Andrew J. Dubrin, Essentials of Management, 8th ed. (Mason: South- 
             Western Cengage Learning, 2009), 16-18. 

: Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What Is It? ”. (Sloan 
             Management Reviews July, 1973), 12-16. 

 
 

สภาพแวดล้อม (Environment) 

องค์การ (Organization) 

กระบวนการ 
(Transformation Process) 

- การบริหาร 
 

 
 

 - การจัดการเรียนการสอน 
 - การนิเทศติดตาม 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

ผลผลิต 
 (Outputs) 

 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ประสิทธิภาพการท างาน 
- ความพึงพอใจของ 
  บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

สภาพแวดล้อม (Environment) 

- คุณภาพชีวิตการท างาน 

    - ทักษะการบริหาร 
 

http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic
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ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุ่งที่จะศึกษาเพ่ือทราบทักษะ                
การบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งในส่วนทักษะการบริหาร ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวว่า 
ทักษะการบริหาร 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) 3) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) 4) ทักษะด้าน                  
การวินิจฉัย (diagnostic skill) และ 5) ทักษะด้านนโยบาย (political skill) 44 

ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานตามแนวคิดของ วอลตัน (Wolton) ประกอบด้วย  

1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) 2) สภาพการท างาน

ที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe and healthy working conditions)  

3) โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน ( immediate opportunity to use and 

develop human capacities) 4) โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า

มั่ น ค ง ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น  ( future opportunity for continued growth and security  

5) ก า ร ย อ ม รั บ ท า ง สั ง ค ม ใน อ ง ค์ ก า ร  (social integration in the work organization)  

6) การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (constitutionalism in the 

work organization) 7) ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล 

(work and the total life space) และ 8) บทบาทที่ เป็ นป ระโยชน์ ต่ อสั งคม  (the social 

relevance of work life)45 ดังปรากฏขอบเขตของการวิจัยในแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

                                                           
44 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management. 8th ed. (Mason: South-

Western Cengage Learning, 2009), 16-18. 
45 Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What Is It?”. (Sloan 

Management Reviews July, 1973), 12-16. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Andrew J. Dubrin, Essentials of Management, 8th ed. (Mason: South- 
             Western Cengage Learning, 2009), 16-18. 

: Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What Is It?”. (Sloan 

             Management Reviews July, 1973), 12-16. 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะหรือความหมายของค าศัพท์
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานผ่าน
กระบวนการร่วมมือและประสานงานกันระหว่างมนุษย์และทรัพยากรทางการบริหารให้ด าเนินไปตาม
นโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด ส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียน ตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร (Xtot) 

1. ทักษะด้านเทคนิค (X1) 
2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล (X2) 
3. ทักษะด้านมโนภาพ (X3) 
4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (X4) 
5. ทักษะด้านนโยบาย (X5) 

 

คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 
(Ytot) 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (Y1)  
2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (Y2)  
3. โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถใน                   
การพัฒนางาน(Y3)  
4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน                           
(Y4)  
5. การยอมรับทางสังคมในองค์การ (Y5)  
6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็น
สิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (Y6)  
7. ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของ
หน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (Y7)  
8. บทบาทท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Y8) 
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ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal skill) 3) ทักษะด้ านมโนภาพ (conceptual skill) 4) ทักษะด้านการวินิ จฉัย 
(diagnostic skill) และ 5) ทักษะด้านนโยบาย (political skill) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรนั้น ๆ ให้ท า
หน้าที่อ านวยการ สั่งการ บังคับบัญชา และประสานงาน โดยอาศัยอ านาจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนิน
กิจกรรมภายในองค์กรนั้น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรไปด้วยดี 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง ส าหรับการวิจัยครั้ งนี้หมายถึง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ผลส าเร็จขององค์การที่มาจากความสุขในการท างาน        
เป็นเทคนิคที่ใช้พัฒนาปรับปรุงองค์การให้ดีขึ้น ที่อาศัยความร่วมมือของบุคคลทุกคนในองค์การโดย
คุณภาพชีวิตการท างานเกิดขึ้นจากการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สภาพการท างานที่
ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถใน                  
การพัฒนางาน โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน  
การยอมรับทางสังคมในองค์การ การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  
ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล และบทบาทที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ตามแนวคิดของ วอลตัน (Wolton) 

ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติงานสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ใน
โรงเรียนที่เปิดท าการสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาในพ้ืนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เปิดท าการสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทั้งหมด  67 โรงเรียน 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี วรรณกรรม แนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิต
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” โดยมี
สาระส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการบริหาร  คุณภาพชีวิตการท างาน ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ทักษะการบริหาร 

 
 การบริหารองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารล้วน
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารงาน พร้อมทั้งลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลที่จะน าพาองค์กรหรือหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

ความหมายของทักษะการบริหาร 

 ทักษะการบริหาร เป็นค าที่ประกอบด้วยค าสองค า คือ ทักษะ กับ บริหาร ซึ่งแต่ละค า                 
มีความหมายตามแนวคิดของนักการศึกษา ทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันไป ผู้วิจัยได้ประมวลมาดังนี้ 
 ค าว่า ทักษะ (skill) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ 
 แมคคลีแลนด์ (McClelland) ให้ความหมายของทักษะ คือ สิ่งที่ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
เกิดจากพ้ืนฐานความรู้และเป็นความสามารถท่ีปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว46 
 แคทซ์ (Katz) ได้ให้ความหมายของทักษะว่าเป็นความสามารถในการเปลี่ยนความรู้                
ความเข้าใจออกมาในรูปของการกระท า47 

                                                           
46David C McCelland, “Testing for Competence Rather Than for 

Intelligence” (American Psychologist 28 April, 2011), 1-14.  
47 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrators” (Harvard Business 

Review 33 January-February, 1995), 33-42.  
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 นิวแมน (Newman) ให้ความหมายของทักษะ (skill) หมายถึง ความสามารถในการท างาน
หรือกระท าให้บรรลุเป้าหมายปลายทางขององค์กรอย่างรวดเร็ว48 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของทักษะ หมายถึง ความช านาญ 
ความสามารถ คล่องแคล่ว ขยัน แข็งแรงกับการบริหาร49 

พยอม  วงศ์สารศรี ให้ความหมายของทักษะ หมายถึง ความสามารถในการท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง หรือเป็นความช านาญในการท ากิจกรรมได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องนั่นเอง50  

สุณา  อิสสาหาก ให้ความหมาย ทักษะ  หมายถึง ความสามารถในการท างานได้อย่าง
คล่องแคล่ว  ว่องไว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นย า และความช านาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับของบุคคลทั่วไป51 

สมบัติ  โฆษะวานิช ให้ความหมายของทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างช านาญ คล่องแคล่ว ว่องไว ถูกต้อง เหมาะสม โดยแสดงออกมาทางร่างกายหรือ
สติปัญญา และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป52 
 ดรักเกอร์ (Drucker) ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง การท าให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไป
โดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า53 
 คู๊นซ์ (Koontz) ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน54 

                                                           
48William H. Newman, Administrative Action : The Techniques of 

Organization and Management (New Jersey Prentice-Hill, Inc., 1963), 5.  
49 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (กรุงเทพฯ: 

อักษรเจริญทัศน์, 2546), 146.  
50 พะยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552), 64.  
51 สุณา  อิสสาหาก, "ทักษะการบริหาร,"  เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก  

https://www.gotoknow.org/posts/126541.  
52 สมบัติ  โฆษิตวานิช, "ความหมายของทักษะการบริหารงาน,"  เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 

2557, เข้าถึงได้จาก Available from 
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Adm/supaporn_R.pdf. 

53 Peter F. Drucker, Management : Tasks, Responsibility, Practices (London 
PanBook Ltd., 1979), 9.  
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 สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนหรือโดยผ่านผู้อ่ืน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเหนือสิ่ง   
อ่ืนใด ต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน สภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในเวลาที่สับสนวุ่นวาย55 

วิเชียร  วิทยอุดม ให้ความหมายว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง การด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ อันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้56 

สมคิด บางโม ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ของ
องค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ57 
          วิรัช สวนวงศ์วาน ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ สิ่งที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารต้องปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการประสานงานและการดูและงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อื่น58 
 จากความหมายของนักการศึกษาสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการการด าเนินงาน
อย่างมีศิลปะในการใช้คนและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือจากบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผน โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   สรุปได้ว่า ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ ที่มี
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ เพ่ือให้      
การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป    
 

                                                                                                                                                                      
54Harold D. Koontz and Cyril O’Donnell, Principles of Manageent : An 

Analysis of Managerial Funtions (New York  McGraw-Hill Book Co., 1972), 43.  
55 สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร : เพื่อสร้างและรักษาความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันไว้ให้ยั่งยืนในโกบอลไลเซซั่น (กรุงเทพฯ ซีวีแอลการพิมพ์, 2554), 7.  
56 วิเชียร  วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ ธนธัชการพิมพ์, 2553), 1.  
57 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ วิทยพัฒน, 2552), 61.  
58 วิรัช สวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น 

อินโดไชน่า, 2554), 2.  
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แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหาร (managerial skills) 

 การบริหารเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน               
การบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ทางการบริหาร ผู้บริหารต้องประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และ
ทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในช่ วงเวลานั้น ๆ 
ผู้บริหารต้องมีการวิจัยค้นคว้าจนรู้ชัดและรู้จริงและมีการรับรองมาตรฐานวิชาขีพและมีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด59 นักการศึกษาได้ก าหลักหลักการและกระบวนการใน             
การบริหารไว้หลายรูปแบบและมีการพัฒนาการบริหารอย่างต่อเนื่อง กล่าวโดยสังเขปดังนี้ 
 ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในด้านเทคนิค ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านมโนภาพ ด้านการวินิจฉัย และด้านนโยบาย ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ                  
ดูบริน (Dubrin) มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นต้องมีทักษะทั้ง 5 ด้าน เพ่ือให้                    
การบริหารงานประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) ทักษะด้านเทคนิคสัมพันธ์กับความเข้าใจและ 
ความสามารถในการท ากิจกรรมเฉพาะทางในเรื่องวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่ง 
ทักษะด้านเทคนิคยังรวมไปถึงความสามารถในการเตรียมงบประมาณ จัดตารางเวลา การเตรียม                
การวิเคราะห์ตาราง ท าการอัพโหลดข้อมูลบนเครือข่าย การสาธิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการมี
ความรู้ ขั้นสูงในด้านธุรกิจ เช่น การพัฒนาแผนการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ ทักษะด้านเทคนิคเป็น 
ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน (educational and instructional skills) ทักษะด้านเทคนิค (technical 
skills) ทักษะความรู้ความคิด (cognitive skills) “hard skill” หรือทั กษะความสามารถใน                    
การท างาน ซึ่งการมีทักษะด้านเทคนิคท่ีดีสามารถยกระดับการบริหาร ตัวอย่างเช่น บิลเกต จากบริษัท
ไมโครซอฟท์ที่เริ่มต้นอาชีพของเขาจากการเป็นโปรแกรมเมอร์ 

2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) ทักษะด้านการติดต่อหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างาน เป็นกลุ่มได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความร่วมมือในการท างานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การสื่อสาร เป็น 
องค์ประกอบส าคัญของทักษะด้านการติดต่อระหว่างบุคคลเนื่องจากเป็นหลักของการส่งส ารและ            
รับสารในการท างาน และแม้ว่าทักษะด้านการติดต่อระหว่างบุคคลจะถูกกล่าวว่าเป็น “soft skill” 

                                                           
59 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3 

(นนทบุรี บุ๊ค พอยท์, 2553), 16-17.  
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หรือทักษะที่เกี่ยวกับคน ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้อย่างง่าย ๆ ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นทักษะที่ส าคัญกว่าทักษะด้านเทคนิคในการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้น า
และผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มักจะประสบความล้มเหลวเพราะความสามารถของทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่สัมพันธ์กับความต้องการของอาชีพ เช่น ผู้บริหารที่อวดเก่ง อันธพาล
กับผู้ร่วมงานอยู่เสมอจนเป็นนิสัย พหุวัฒนธรรมเป็นอีกด้านที่ส าคัญอันอยู่ภายใต้ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ส าหรับผู้บริหารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินธุรกิจกับผู้คนจาก
หลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งพหุวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความส าคัญของความสามารถใน
การพูดได้สองภาษาของผู้บริหารรวมไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอันแสดงถึงการมีสินทรัพย์ที่ส าคัญยิ่งใน
โลกปัจจุบันและสภาพแวดล้อมในการท างานประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติ 
 3. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual Skills) ทักษะด้านมโนภาพเป็นความสามารถใน              
การมองภาพรวม รวมไปถึงความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์กรประกอบเหล่านั้นว่าสัมพันธ์กัน 
อย่างไร และเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังเป็นการทราบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับอุตสาหกรรม ชุมชน การเมือง สังคม และภาวะทางเศรษฐกิจ ทักษะ 
ด้านมโนภาพเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารระดับสูง เนื่องด้วยหน้าที่ที่จะ ต้องติดต่อ 
ประสานงานกับสังคมนอกองค์กร ดรักเกอร์ (Drucker) ได้เน้นว่า สิ่งเดียวที่เป็นข้อได้เปรียบของ 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ การมีแรงงานที่มีทักษะด้านมโนภาพจ านวนมากกว่า แม้ในประเทศที่พัฒนา 
จะมีแรงงานที่มีทักษะด้านมโนภาพเช่นกันก็จริงแต่ก็มีจ านวนน้อย อีกทั้งยังกล่าวไว้ว่า ความต้องการ 
แรงงานที่มีทักษะด้านมโนภาพในประเทศมหาอ านาจนั้นจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnotic Skills) ผู้บริหารมักจะต้องท าหน้าที่วินิจฉัย ค้นหา 
สาเหตุของปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะด้านอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
เนื่องจากผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือด้านนโยบาย ใน 
การวินิจฉัยปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไขอันเป็นความท้าทายในการเป็นผู้บริหารที่จะต้องค้นหาต้นตอของ
ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เช่น ผู้จัดการจะต้องทราบถึงสาเหตุของการที่ยอดขายไม่ 
เพ่ิมข้ึน แม้ว่าจะมีการติดตั้งและใช้ระบบที่ทันสมัย  

5.ทักษะด้านนโยบาย (political skills) ส่วนที่ส าคัญของการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
คือ ผู้บริหารจะต้องมีอ านาจและมีความสามารถในการรักษาอ านาจนั้น ผู้บริหารจะใช้ทักษะด้าน
นโยบายในการได้มาซึ่งอ านาจที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขององค์กร ทักษะด้าน
นโยบาย ยังรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ยิ่งไปกว่า
นั้น ผู้บริหารที่มีทักษะด้านนี้สูงจะสามารถเข้าใจบุคคลได้ในทันทีถึงพ้ืนฐานของความเชื่อของบุคคล
เหล่านั้น ท าให้ผู้บริหารสามารถควบคุมผลลัพธ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลได้ อีกทั้งการมีทักษะ
นโยบายสูงยังช่วยลดความเครียดและแรงกดดันระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลได้ด้วยเช่นกัน 
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ทักษะด้านนโยบายถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มของความสามารถในการท างานและทักษะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
หากผู้บริหารให้ความส าคัญกับทักษะด้านนี้และน ามาใช้ในการท างานจะท าให้บุคลากรในองค์กร               
พึงพอใจและก้าวหน้าในการท าหน้าที่ของตนในองค์กรและยิ่งใช้เวลาในการก าหนดการเมือง                  
ในองค์กรมากเท่าไร ยิ่งช่วยลดเวลาในการเผชิญปัญหาของลูกค้าและช่วยเพ่ิมผลผลิตได้60 

แคทซ์ (Katz) ได้ชี้ให้เห็นถึงประเภทของทักษะ 3 อย่างที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องมี  
1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) ทักษะทางด้านเทคนิค หมายถึง ความสามารถใช้

เครื่องมือ ระเบียบวิธีปฏิบัติงานหรือเทคนิคต่าง ๆ ของสาขาเฉพาะอย่าง เช่น ศัลยแพทย์ นักวิศวกร 
นักดนตรีหรือนักบัญชีทุกคนต้องมีทักษะทางด้านเทคนิคในขอบเขตของงานของพวกเขาผู้บริหาร
ต้องการทักษะทางด้านเทคนิคที่เพียงพอส าหรับ “ความส าเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่
เขาต้องรับผิดชอบอยู่” 

2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) ทักษะทางด้านมนุษย์ หมายถึง ความสามารถท างาน
ร่วมกัน เข้าใจและจูงใจบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม ผู้บริหารต้องการทักษะทางด้าน                 
มนุษยสัมพันธ์เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้น ากลุ่มของเขา  

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) ทักษะทางด้านความคิดรวบยอด 
หมายถึง ความสามารถทางด้านสมอง การประสานงาน และการท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ 
ผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดขององค์การ ทักษะทางด้านความคิดเป็นความสามารถของ 
ผู้บริหารในการมององค์การโดยส่วนรวมและมีความเข้าใจว่าส่วนต่าง ๆ ขององค์การขึ้นอยู่กับส่วน 
อ่ืน ๆ อย่างไร และการเปลี่ยนแปลงของส่วนใดส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์การโดยส่วนรวม 
อย่างไร ผู้บริหารต้องการทักษะด้านความคิดรวบยอดที่เพียงพอในการพิจารณาว่าปัจจัยต่าง ๆ ของ 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมีความเกี่ยวข้องระหว่างกันอย่างไร เพ่ือท าให้การกระท าของเขาเป็น 
ผลดีกับองค์การ61 
 ทั้ งนี้  แคทซ์  (Katz) ได้ เสนอแนะว่าถึ งแม้ว่ าทักษะทั้ งสามจะเป็นสิ่ งส าคัญส าหรับ             
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพก็ตามความส าคัญของทักษะเหล่านี้ที่มีต่อผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง 
โดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับระดับของผู้บริหารภายในองค์การ ทักษะทางด้านเทคนิคจะมีความส าคัญมาก 
ที่สุดส าหรับระดับการบริหารต่ าสุด ความสามารถทางด้านเทคนิคจะมีความส าคัญน้อยลงส าหรับ 
ระดับการบริหารที่อยู่สูงขึ้นไป หัวหน้าคนงานของโรงงานต้องการทักษะทางด้านเทคนิคมากกว่า 

                                                           
60 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management (Mason SouthWestern 

Cengage Learning, 2012), 17-19.  
61 Robert L. Katz, Skills of an Effective Administrator (Harvard Business 

Review September – October, 1974), 90-102.  
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ประธานของบริษัท เพราะว่าเขาต้องจัดการเกี่ยวกับปัญหาของการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในขณะที่ 
ทักษะทางด้านมนุษย์จะมีความส าคัญส าหรับทุกระดับของต าแหน่งในองค์การ 
 แฮริส (Harris) ได้พัฒนาจากทักษะการบริหารของ แคทซ์ (Katz) ให้สามารถใช้งานได้ง่าย
และใช้ได้กับงานหลาย ๆ ด้าน ประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ 

1. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skills) เป็นการมองเห็นภาพรวม การวิเคราะห์                 
การวินิจฉัย การสังเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการรู้จักใช้ค าถาม  

2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) เป็นการรู้จักสังเกต รู้จักสัมภาษณ์ รู้จักเสนอ อภิปราย 
สะท้อนความรู้สึกของตนเอง และมีความเข้าใจผู้อ่ืน  

3. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็นการรู้จักฟัง พูด อ่าน เขียน จัดล าดับ การสาธิต 
การวาดภาพ เขียนแผนภูมิแสดง การคิดค านวณ และเป็นประธานการประชุมได้62 

เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ได้เสนอว่า ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารโรงเรียนควรมี  
5 ทักษะ ดังนี้   

 1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (cognitive skills) ได้แก่ ความสามารถในการใช้ความรู้ 
ความคิด ปัญญา ในการบริหารงานภายในองค์กร เป็นทักษะของผู้บริหารที่สามารถพัฒนาได้ และเป็น 
ส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านอื่น ๆ  

 2. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) ได้แก่ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ของผู้บริหารในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงานและสามารถแนะน าหรือชี้น าให้ผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามได้  

 3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ( instructional skills) ได้แก่  ความสามารถใน                
การจัดการและการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภารกิจ สังคม และชุมชน   
ทักษะด้านนี้มีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การเรียนการสอน เป็นผู้มีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการท่ีดี  

 4. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักใช้คน 
ให้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เข้าใจสภาพความแตกต่างของมนุษย์ สามารถสร้างระบบความร่วมมือ 
ระหว่างผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ ได้  

 

                                                           
62 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education (Englewood Cliffs 

Prentice-Hall, Inc., 1985), 33-42.  
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 5. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skills) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของ 
ส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดในองค์กร มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในและภายนอก 
องค์กร63 
 กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีทักษะบางประการเพ่ือเติมเต็มบทบาท
อันจะก่อให้การจัดการประสบความส าเร็จ ซึ่งทักษะการจัดการพ้ืนฐานนั้นประกอบไปด้วย 
 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็นทักษะที่ส าคัญในการบรรลุและเข้าใจลักษณะ
ของงานแต่ละประเภทในองค์กร เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งต่อผู้บริหารระดับต้น เพราะเป็นผู้ฝึกงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและตอบค าถามเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ซึ่งผู้บริหารที่ดีต้องทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า เช่น เบรน ดันน์ (Brendon) ประธานและผู้บริหารของบริษัท
เบสท์ บาย เขาเริ่มจากเป็นผู้ประสานงานระหว่างร้านสิบสองร้านใน ค.ศ. 1985 จากนั้นจึงเลื่อนขั้น
ขึ้นเป็นผู้บริหารสาขา ผู้บริหารสาขาระดับเขต ระดับภูมิภาค รองผู้บริหารระดับสูง จนกระทั่งเป็น
ประธานผู้บริหารฝ่ายของอเมริกาเหนือ 
 2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( interpersonal skills) ผู้บริหารนั้นใช้เวลาส่วน
หนึ่งในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือความสามารถในการติดต่อสื่อสารเข้าใจ และ
กระตุ้นบุคคลและกลุ่มบุคคล ผู้บริหารจึงต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
และผู้มีต าแหน่งเหนือกว่าขององค์กรเพราะเป็นบทบาทของผู้บริหารที่จะต้องท างานร่วมกับผู้ขาย 
ผู้บริโภค ผู้ร่วมลงทุน และบุคคลอ่ืน ๆ ภายนอกองค์กร แม้จะมีผู้บริหารบางคนประสบความส าเร็จแม้
มีทักษะระหว่างบุคคลต่ า แต่ผู้บริหารที่มีทักษะด้านนี้มากมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากกว่า
เช่นกัน เช่น เชอริล แซนเบิร์ก (Cheryl Sandberg) หัวหน้าฝ่ายประสานงานของบริษัทเฟซบุ๊ก 
ประสบความส าเร็จได้ย้ายไปท างานที่กรมธนารักษ์ของธนาคารโลกและย้ายไปท างานที่บริษัทกูเกิล
เพราะเธอมีความสามารถด้านทักษะระหว่างบุคคลเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากเธอท างานร่วมกับ  
มาร์ค ชักเกอร์เบิร์ค (Mark Chuckbergh) ผู้ที่มีนิสัยไม่ชอบสุงสิงกับใคร ฉะนั้น ทักษะเหล่านั้นของ
เธอก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างผู้โฆษณาและการเติบโต รวมทั้งเสถียรภาพของบริษัท 
เฟซบุ๊ก 
 3. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skills) ทักษะด้านมโนภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารในการคิดเชิงรูปธรรม ผู้บริหารจึงต้องมีความสามารถในการคิดเ พ่ือเข้าใจภาพรวมของ              
การท างานและสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อที่จะรวบรวมส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งผู้บริหารจะต้อง

                                                           
63 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York 

Macmillan; London : Collier Macmillan 1986), 29-30.  
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คิดอย่างมีกลยุทธ์เพ่ือที่จะได้เห็นภาพรวมขององค์กรและสามารถตัดสินใจได้อย่างหลากหลายเพ่ือ
สนองต่อองค์กร 
 4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnotic skills) เป็นทักษะที่ท าให้ผู้บริหารมีความสามารถใน
การนึกคิด ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกันกับการวินิจฉัยโรคของ
แพทย์ที่จะต้องท าการวิเคราะห์จากอาการและค้นหาสาเหตุของโรค ผู้บริหารก็จะต้องวิเคราะห์ปัญหา
ขององค์กรด้วยการศึกษาสภาพและค้นหาทางแก้ปัญหา เช่น เมื่อเจ้าของเดิมของบริษัทสตาร์บัคส์
ล้มเหลวในการบริหารธุรกิจ ฮาเวิร์ด ชู้ลท์ส ซื้อต่อบริษัทและเริ่มกิจการอีกครั้ง ยกเลิกการับออเดอร์
ทางอีเมล์และเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟแทน เขาท าการวินิจฉัยปัญหาและเข้าใจถึงรูปแบบของธุรกิจที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจนั้นดีขึ้น 
 5. ทักษะด้านการสื่อสาร (communication skills) เป็นความสามารถของผู้บริหารที่
สามารถสื่อความคิดและข้อมูลของตนสู่ผู้อ่ืน ความสามารถในการรับทราบความคิดและข้อมูลจาก
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บริหารสามารถส่งผ่านความคิดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบถึงสิ่งที่เป็น
ที่คาดหวังจากผู้ร่วมงาน อันท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารระดับสูงมี
หน้าที่แจ้งถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นและความเป็นไปขององค์กร ในท านองเดียวกันทักษะด้านการสื่อสาร
ช่วยให้ผู้บริหารรับทราบถึงสิ่งที่ผู้อ่ืนพูดและเข้าใจความหมายที่แท้จริงนอกเหนือจากอีเมล์ จดหมาย 
รายงาน หรือการสื่อสารด้วยตัวอักษรอื่น ๆ  
 6. ทักษะด้านการตัดสินใจ (decision-Making skills) ผู้บริหารที่ ดีจะต้องมีทักษะใน               
การตัดสินใจที่ดีเช่นกัน ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการตระหนักและ
จ ากัดขอบเขตของปัญหาและโอกาสได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาหรือเลือกโอกาสนั้น ๆ แต่ทว่าไม่มีผู้บริหารคนใดที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง 
ฉะนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องตัดสินใจได้อย่างถูกต้องให้ได้มากที่สุดและเมื่อตัดสินใจผิดพลาดก็จะต้องลง
มือแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงทีและพยายามตัดสินใจให้ถูกต้องอีกครั้งเพ่ือกอบกู้สถานการณ์ให้
องค์กรเกิดความเสียหายน้อยที่สุด เช่น หลังจากที่ เกลนน์ เมอร์ฟ่ี ร่วมท างานกับบริษัทแก็ป                       
ในปี 2007 เขาทุ่มเทให้กับการเพ่ิมการเติบโตของบริษัท แต่ทว่าเมื่อเขาท าการเผยโลโก้ใหม่ใน                  
ปี 2010 แทนโลโก้สีขาวและสีกรมท่าเดิม ท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและเข้า
ไปอยู่ในใจของผู้บริโภคด้วยภาพลักษณ์สร้างความจดจ า ซึ่งการตัดสินใจที่บกพร่องอาจน าไปสู่                             
การเปลี่ยนแปลงโลโก้แต่ทว่าท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนั้นจะยืนยันให้เห็นได้ด้วย
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 7. ทักษะด้านการบริหารเวลา (time-management skills) หมายถึง ความสามารถใน              
การจัดล าดับงานเพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหาร 
จะพบเจอแรงกดดันและความท้าทายอย่างหลากหลายท าให้เกิดการติดอยู่กับปัญหาและมักจะเลื่อน 
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หรือมอบหมายงานให้ผู้ อ่ืนท าแทนได้ง่ายดายและเมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นการจัดการเวลาและ               
การจัดล าดับงานนั้นมักจะถูกละเลยไป เช่น เจฟฟ์ บีซอส ผู้บริหารเว็บไซท์แอมะซอนนัดหมายให้มี
การประชุมสามวันต่อสัปดาห์ แต่ยืนยันว่าจะประชุมเพียงสองวันเพ่ือที่เขาจะได้ชักจูงด้วยความคิด
ของเขา และน าเสนอความยืดหยุ่นในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับลูกจ้าง64 
 คูนซ์ และ เวห์ริช (Koontz and Weihrich) มีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz) โดยเพ่ิมทักษะทางด้านการออกแบบอีกหนึ่ งทักษะ นั่นคือ ทักษะความสามารถใน                     
การแก้ปัญหาในแนวทางท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กร65  
 เซอร์จิโอวานนี และ สตรารัท (Sergiovanni and Starrat) กล่าวถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเป็นผู้น า (leadership skill) เป็นทักษะพ้ืนฐานในการเป็น   
ผู้น าทั้งทางด้านการวางแผน การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การจัดการและการด าเนินงาน                  
การมอบหมายงาน การประเมินผล การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การบริหารงานเป็นทีม และ                     
การตัดสินใจ เป็นต้น 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( interpersonal skill) เป็น
ความสามารถในการเข้ากับบุคคลต่าง ๆ ในบางครั้งอาจจะเรียกว่า ทักษะในการครองคน ได้แก่ 
ทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล การประสานงาน การแสดงภาวะผู้น า การจูงใจ การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ การชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท างาน 3) ทักษะด้านบริหารงานบุคคล (human skill) 
เป็นความสามารถทางการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพ 4) ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skill) เป็นทักษะที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในวิธีการ กระบวนการ วิธีด าเนินการ และ
เทคนิคด้านการศึกษา ทักษะด้านเทคนิคไม่ใช่เทคนิคด้านการสอนแต่เป็นเทคนิคที่ครอบคลุมถึง
ความรู้เฉพาะอย่างในด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง 5) ทักษะด้านการศึกษา 
(educational skill) ได้แก่ทักษะการสอน การวัดผลการศึกษา การนิเทศ การน าแหล่งวิทยาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 6) ทักษะด้านการสร้างความคิด (conceptual skill) เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ส าหรับผู้บริหารเพราะเป็นทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ ปัญหาการบริหาร                       
การวางแผน  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 7) ทักษะด้านการประเมินผล (assessment skill) เป็น

                                                           
64 Ricky w. Griffin, Management Principles and Practices (Mason  South-

Western Cengage Learning, 2013), 13-15.  
65 Harold Koontz and Heinz Weihrich, Essentials of Management, 5th ed. 

(New York  McGraw-Hill, 2007), 7-8.  
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ความสามารถด้านการประเมินผล ซึ่งอาจประเมินได้ด้วยการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ
การสังเกต66 
 สรุปได้ว่า จากแนวคิดเรื่องทักษะการบริหารของนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น              
ท าให้สามารถสรุปได้ว่า ทักษะการบริหารงานมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อผู้บริหารทุกระดับ
และทุกองค์กรเพราะการที่จะบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้นั้น ต้องมีทักษะขั้น
พ้ืนฐาน 3 ประการคือ ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทางเทคนิค และทักษะความคิดรวบยอด ซึ่งต้องฝึกฝน
ให้เกิดขึ้นกับตนเอง แต่โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาซึ่งแตกต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ การบริหาร
โรงเรียนมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นหลัก67 ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าเป็นจะต้องมี
ทักษะด้านอ่ืนเพ่ิมขึ้นมา ดังเช่นตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะ
ทั้ง 5 ประการนี้ให้เกิดความช านาญจึงจะบริหารงานได้ดีมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ซึ่งผู้วิจัย  
ได้ยึด 5 ทักษะตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) เป็นตัวแปรด้านทักษะการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน ในที่นี้หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับผู้บริหาร 

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารที่ใช้ในการบริหาร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
          1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) 
 ทักษะด้านเทคนิคเป็นทักษะที่ส าคัญมากเช่นกัน การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านนี้เข้าเป็นองค์ประกอบด้วยเพ่ือน ากลยุทธ์และวิธีการ             
ต่าง ๆ เข้าสอดแทรกเพ่ือให้การบริหารงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีทักษะบางประการเพ่ือเติมเต็มบทบาท
อันจะก่อให้การจัดการประสบความส าเร็จ ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็นทักษะที่ส าคัญ
ในการบรรลุและเข้าใจ ลักษณะของงานแต่ละประเภทในองค์กรเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งต่อผู้บริหาร

                                                           
66 Sergiovanni and Robert J. Strarat, Supervision Human Perspective. 3rd ed. 

(New York: McGraw-Hill, 1983), 30. 
67 เพ็ญศิริ  ฤทธิกรณ์ , "ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงของโรงเรียน" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 24.  
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ระดับต้นเพราะเป็นผู้ฝึกงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและตอบค าถามเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ซึ่งผู้บริหารที่ดี
ต้องทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า68 
 ดูบริน (Dubrin) กล่าวถึงทักษะการบริหารของผู้บริหารซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับกริฟฟิน 
(Griffin) โดยเพ่ิมเติมทักษะด้านนโยบายอีก 1 ทักษะ ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skill) หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจถึงประสิทธิภาพและมีความช านาญในแต่ละ
กิจกรรมเฉพาะส่วนของงาน เช่น วิธี  ระบบ กระบวนการ หรือเทคนิคต่ าง ๆ พร้อมทั้ งมี                  
ความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการท ากิจกรรม69  
  แคทซ (Katz) ไดใหความหมายวา ทักษะดานเทคนิค เปนความสามารถของผูบริหารใน           
การใชความรู กระบวนการขั้นตอนวิธีการ วิธีท าเฉพาะอยางและการใชเครื่องมือตาง ๆ ที่จ าเปน  
ส าหรับการปฏิบัติงานโดยการเรียนรูจากประสบการณ การฝกปฏิบัติ การศึกษาเพ่ิมเติมและการฝก 
อบรม70 

เซอรจิโอวานนี และ สตารรัตต (Sergiovanni and Starratt) ที่กลาววา ทักษะดานเทคนิค 
หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชความรู วิธีการ และเทคนิคในการท างานเฉพาะอยางให
ส าเร็จ ซึ่งทักษะในดานนี้ ไดแก วิธีการเขียนแผนการท างาน การพัฒนาการท างาน การจดอุปกรณ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม การจัดซื้ออุปกรณ์การทดลอง การเตรียมการประชุม การวางแผน              
การท างานของผูบริหารและการท ารายงานประจ าป71 

 เสตียร์ (Steer) ได้กล่าวว่า ทักษะด้านเทคนิค (technical Skill) เป็นความสามารถที่
ผู้บริหารมีความช านาญในการใช้อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติ กระบวนการและเทคนิคพิเศษเฉพาะ รวมถึง
ความรู้ ความช านาญด้านการเงิน การบัญชี รู้ขั้นตอนการผลิต ทักษะด้านนี้เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งของ72 

                                                           
68 Ricky w. Griffin, Management Principles and Practices. 11th ed. (Mason: 

South-Western Cengage Learning, 2013), 13-15. 
69 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management, 9th ed. (Mason: 

SouthWestern Cengage Learning, 2011), 17-19.  
70 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator”. Harvard Business 

Review 33 january-February, 1955), 22-42. 
71 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human 

Perspectives, 2nd ed. (New York  McGraw-Hall, 1979), 25.  
72 Richard M. Steer, Managing Effective Organization : An Introduction 

(Boston Division of wadsworth,Inc., 1985), 33-35.  
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แฮรริส (Harris) ไดน าทักษะดานเทคนิคของ แคทซ (Katz) มาขยายความวา ทักษะดาน 
เทคนิค (technical skill) ไดแก การพูด (speaking) การเขียน (writing) การอาน (reading) การฟง 
(listening) การจัดล าดับเรื่อง (outlining) การเขียนแผนภูมิ (graphing) การวาดภาพ (sketching) 
การค านวณ (computing) และการเปนประธานที่ประชุม (chairing a meeting)73 

 เดรค และ โรว (Drake and Roe) ไดกลาวถึงทักษะดานเทคนิควา ทักษะดานเทคนิคเปน 
ทักษะเกี่ยวของกับการมีความรู และมีความช านาญในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ งพรอมทั้งมี                
ความคลองแคลวในการใชเครื่องมือและเทคนิคในการท ากิจกรรม74 

 รู และ บียารส (Rue and Byars) เห็นวา ทักษะดานเทคนิค เปนความสามารถพิเศษเฉพาะ 
ทางในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน75 

 อัลฟองโซ และคณะ (Alfonso and Others) ไดใหความเห็นที่คลายคลึงกันวา ทักษะ  
เชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถของผูนิเทศในการใชความรู วิธีการและเทคนิควิธี ทักษะที่เปนสิ่ง
จ าเปนและมีความส าคัญอยางยิ่งในการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะท าใหครูยอมรับในตัวผูนิเทศได
เนื่องจากทักษะดังกลาวเปนความรูความช านาญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพและสาขาอ่ืน ๆ                      
ที่เกี่ยวของ ส าหรับอังฟองโซ และคณะ Alfonso and Others) ไดกลาววา ทักษะเชิงเทคนิค ไดแก
การก าหนดกฎเกณฑส าหรับการเลือกสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอน สังเกตการสอนใน 
หองเรียนไดอยางเปนระบบ วิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน เขียนจุดประสงคการเรียนรูได  
จัดประเภทของจุดประสงคการเรียนรูได รูจักการน าผลการวิจัยมาประยุกตใชวิเคราะหสิ่งที่ควร
จัดเตรียมกอนการเรียนการสอน และสาธิตทักษะตาง ๆ ในการสอนและน าไปปฏิบัติไดจริง76 

                                                           
73 Ben M Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, 

N.J. : Prentice-Hall, Inc, 1985), 16-19.  
74 Drake and H. Roe, The Principalship. 3rd ed. (NewYork: Macmillan, 1986),  

29. 
75 Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application, 7th 

ed. (Chicago Irwin, 1995), 9.  
76 Robert J. Alfonso and other, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston 

Allyn and Bacon, Inc., 1981). 334-335. 
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โบวี่ และคณะ (Bovee and Others) มีแนวคิดว่าทักษะด้านเทคนิค เป็นทักษะที่ต้องใช้
เครื่องมือ เทคนิค และความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะด้านเทคนิคอยู่ตลอดเวลาโดยการศึกษาและปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบ77 

เฮอร์เชย์ และ บลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ได้กล่าวไว้ว่าทักษะด้านเทคนิคเป็น
ความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค และสิ่งที่จ าเป็นส าหรับภาระหน้าที่โดยเฉพาะซึ่งเกิด
จากการศึกษาประสบการณ์และการฝึกอบรม78 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้แสดงคามคิดเห็นว่า ทักษะด้านเทคนิคเป็นทักษะที่ผสมระหว่าง 
ความรู้และความสามารถในการท างานของตน ผู้บริหารควรมีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่าง ๆ 
ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การเงิน ความรู้เหล่านี้ 
จะช่วยให้ผู้บริหารท างานได้อย่างมีประสิทธิผลรวมทั้งได้เสนอทักษะด้านเทคนิค ที่ผู้บริหารควรจะรู้ 
และฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 8 เทคนิคด้วยกัน คือ 1) เทคนิคในการบริหารงาน คือ ผู้บริหารต้องใช้
การตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูลและเหตุผล 2) เทคนิคในการสั่งการต้องสั่งให้ชัดเจน   
เข้าใจง่ายถูกต้องตามกาลเทศะให้เหมาะสมกับบุคคล 3) เทคนิคในการรับฟังความคิดเห็นคือ      
สร้างบรรยากาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้และความสามารถวิเคราะห์ 
พิจารณาความคิดเห็นก่อนจะน าไปใช้ 4) เทคนิคในการติชม ควรติชมให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และ 
ติชมในเรื่องผลงาน ยึดหลักติเพ่ือก่อและชมเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดก าลังใจ 5) เทคนิคในการก่อให้เกิด 
ระเบียบวินัย การวางระเบียบวินัยควรค านึงถึงความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ต้องแจ้งให้ 
ทราบล่วงหน้าเพ่ือน าไปปฏิบัติรวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบวินัย 6) เทคนิค 
ในการวางตน ควรวางตนเป็นตัวอย่างมีความเที่ยงตรงยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชังแจกจ่ายงานให้ 
ทั่วถึง ไม่ให้ความสนิทสนมกับผู้ใดเฉพาะ 7) เทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงานต้องมี         
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เข้าร่วมสังคมเป็นประธานในพิธีรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับ
ภายนอก และ 8) เทคนิคในการเพ่ิมสมรรถภาพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
มีความก้าวหน้าในการท างาน ท างานตามความรู้ความสามารถของตน และมีโอกาสได้เลื่อนขั้น      
เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้ก าลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา79 

                                                           
77 Courtiand L. Bovee and others, Management (New York McGraw-Hill Inc., 

1993), 21-23.  
78 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior, 6th ed. (New Jersey A Simon Schuster company, 1993), 8.  
79 เรื่องเดียวกัน, 8.  
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สรุปไดวา ทักษะดานเทคนิค หมายถึงความรูความสามารถในการใชวิธีการ กระบวนการ 
ขั้นตอน และเทคนิคตาง ๆ เฉพาะอยาง ประกอบดวยความสามารถเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี            
การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิจัย และสงเสริมใหมีการวิจัย
และน าผลการวิจัยไปประยุกตใชในการบริหาร ทักษะการจัดการทรัพยากร ทักษะการจัดการบุคลากร 
การก าหนดบทบาทหนาที่และการพัฒนาบุคคลใหมีความกาวหนาเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
 
          2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) 
 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นก็ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้อง
ท าความเข้าใจและปฏิบัติให้เหมาะสม เนื่องจากว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
ผู้ร่วมงาน จึงถือว่ามีความจ าเป็นอย่างมากท่ีผู้บริหารต้องมีทักษะทางด้านมนุษย์ 

เซอร์จิ โอวานนี  (Sergiovanni) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางด้านมนุษย์ไว้ว่าเป็น 
ความสามารถของผู้บริหารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงบุคคลและ 
การท างานร่วมกันในกลุ่มบุคคล โดยต้องเห็นคุณค่าความส าคัญของบุคคล ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน80 

กริฟฟิน (Griffin) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้ว่าเป็น 
ความสามารถในการใช้เวลาส่วนหนึ่งเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  
กระตุ้นบุคคลและกลุ่มบุคคลในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เข้าใจและจูงใจ 
ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่ม81 

 แคทซ์ (Katz) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางด้านมนุษย์ไว้ว่าเป็นความสามารถท างาน 
ร่วมกัน เข้าใจ และจูงใจบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม ผู้บริหารต้องการทักษะทางด้าน   
มนุษยสัมพันธ์เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้น ากลุ่มของเขา82 

แฮริส (Harris) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางด้านมนุษย์ไว้ว่าเป็นการรู้จักสังเกต รู้จัก 
สัมภาษณ์ รู้จักเสนอ อภิปราย สะท้อนความรู้สึกของตนเองและมีความเข้าใจผู้อ่ืน83 

                                                           
80 Thomus J. Sergiovanni อ้างถึงใน เศรษฐราณี  ทรวดทรง, "ทักษะการบริหารกับการ

บริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556), 36-37.  
81 Ricky w. Griffin, Management Principles and Practices. 11th ed. (Mason: 

South-Western Cengage Learning, 2013), 13-15. 
82 Robert L. Katz, Skills of an Effective Administrator.  (Harvard Business 

Review September-October, 1974), 90 – 102. 
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เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางด้านมนุษย์ไว้ว่า เป็น 
ความสามารถของผู้บริหารในการท างานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ สร้างพลังแห่งการท างานร่วมกันของทีมงาน เพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายขององค์กร84 

 ดูบริน (Dubrin) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้ว่าเป็น
ความสามารถของผู้บริหารในการท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้าง                  
ความร่วมมือในการท างานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การสื่อสารเป็นองค์ประกอบส าคัญของทักษะด้าน
การติดต่อระหว่างบุคคล เนื่องจากเป็นหลักของการส่งสารและรับสารในการท างาน85 

อังฟองโซ และคณะ (Alfonso and others) ได้แสดงให้เห็นว่า เป็นความสามารถในการเข้า
กับคนหรือมนุษย์สัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จูงใจคนให้เกิดความร่วมมือกันท างาน ท าให้
กลุ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทักษะนี้เกิดจากการมีความเห็นอกเห็นใจกัน การตะหนักในตนเอง              
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การตระหนักในความคิดของผู้อ่ืนและการปฐมนิเทศเพ่ือน
ร่วมงาน86 

เฮอร์เชย์ และ บลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ได้ให้ความหมายทักษะด้านมนุษย์ว่า
เป็นความสามารถและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งความเข้าใจ การจูงใจ และ
การใช้ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ87 

โบวี่ และคณะ (Boovee and Others) ได้เสนอแนวคิดว่า ทักษะด้านมนุษย์ เป็นทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ระดับใดต้องมีทักษะด้าน

                                                                                                                                                                      
83 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education. (Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, Inc, 1985), 33-42. 
84 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 6th ed. (New Yoke: 

Macmillan, 2003), 29-30.  
85 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management. (Mason: SouthWestern 

Cengage Learning, 2012), 17-19. 
86 Robert J. Alfonso and others, Instructional Supervision (Boston: allyn and 

Bacon, Inc., 1981). 334-338. 
87 Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational 

Behavior Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon Schuster 
Company, 1993), 8.  
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มนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี เพราะว่าผู้บริหารต้องอาศัยคนทั้งภายในและภายนอกองค์การเพ่ือช่วย
สนับสนุนให้งานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย88 

รู และ บียาร์ส (Rue and Byars) ที่เห็นสอดคล้องกันว่าทักษะด้านมนุษย์เป็นความเข้าใจคน
และเป็นความสามารถในการท างานกับคนได้เป็นอย่างดี89 

 เสตียร์ (Steer) ได้กล่าวว่า ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) เป็นทักษะที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการท างานร่วมกับคน เข้าใจธรรมชาติของคน สามารถจูงใจคนให้ร่วมกันท างาน 
สามารถท างานเป็นทีมท าให้องค์การมีการท างานกลุ่ม90 
 สมบัติ วรินทรนุวัตร กล่าวว่าบทบาทของผู้บริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ประกอบด้วยบทบาทในการเป็นหัวหน้า บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน รวมทั้งบทบาทในการเป็น
ผู้น าที่มีพลังอ านาจสามารถโน้มน้าวและจูงใจบุคคลอื่นให้ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย91 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ กล่าวว่า ทักษะด้านมนุษย์ช่วยให้ผู้บริหารท างานกับปัจเจกบุคคล 
หรือกลุ่มของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสร้างพลังแห่งความร่วมมือของทีมงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งทักษะทางมนุษย์นี้เป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างานกับคนใน          
การใช้คนเพ่ือปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า                  
มีความเข้าใจในการสร้างและใช้แรงจูงใจ ทักษะด้านมนุษย์เป็นความสามารถในการท างานกับคน92 

ถวิล  รัตนพงศ์ ให้ความหมายไว้ว่า การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านมนุษย์นั้นใน          
การบริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยกย่องชมเชยกัน การเสริมแรงทั้งการการะท า วาจา 
การให้ความเป็นกันเองและปฏิบัติงานแบบเพ่ือนร่วมอาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จนสามารถ           

                                                           
88 Courti L. Bovee and others, Management (New York: McGraw-Hill Inc., 

1993), 21-23.  
89 Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application. 7th ed. 

(Chicage: Irwin, 1995), 9. 
90 Richard M. Steer, Managing Effective Organization : An Introduction. 

(Boston: Division of wadsworth, Ine., 1985), 33 – 35. 
91 สมบัติ วรินทรนุวัตร, "กลยุทธ์การจัดการ (Strategy Management)," TPA News 13, 

151 กรกฎาคม  (2552): 29-30.  
92 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ อ้างถึงใน สุริยา   ทองยัง, "ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัด

ตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร" (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 29.  
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น ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาประสานประโยชน์ในการด าเนินงาน กิจกรรมและโครงการ 
ต่าง ๆ93 

คราด  ยอดสวัสดิ์ ให้ความหมายไว้ว่า การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกันพัฒนา คุณภาพ             
การเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่ส าคัญคือ การรู้จักวิเคราะห์ ศักยภาพของ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาทุก ๆ คนในองค์กร เพ่ือให้สามารถมอบหมายภาระงานให้ ตรงกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงการให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อ่ืน          
ที่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อพัฒนา 
โรงเรียนสู่ความส าเร็จตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน94 

อนิวัช  แก้วจ านง ได้กล่าวว่า ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) เป็นความสามารถส่วนตัว
ของผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับจากองค์การว่าเป็นผู้บริหารทีมีความเข้าใจ รู้ใจ สามารถพูดกระตุ้น 
และจูงใจบุคคลในองค์การให้ร่วมมือร่วมใจกันท างานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้เป็นผลส าเร็จ 
รวมถึงมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่อยูใน
ระดับต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี95 

สรุปได้ว่า ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เปนความรูและความช านาญของผูบริหาร
ในการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนและการรูจักใชคน ซึ่งผูบริหารจ าเปนตองเขาใจในสภาพธรรมชาติ 
ความตองการของมนุษย เพ่ือที่จะไดรูจักและเลือกใชวิธีจูงใจใหถูกตองและเหมาะสม ทักษะ                 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเปนทักษะส าคัญที่ผูบริหารจ าเปนตองปลูกฝงและพัฒนาขึ้นเพื่อให
เกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ  
 

3. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) 
 การมองภาพในองค์กรก่อนที่จะตัดสินใจท าอะไรลงไปนั้น ผู้บริหารถือว่ามีบทบาทมากที่สุดที่
จะกระท าในส่วนนี้ได้ เพราะการที่จะด าเนินการใด ๆ นั้น ผู้บริหารเองจะต้องเป็นผู้ที่มีภาพไว้ในใจ
เสมอว่าเมื่อตัดสินใจท าอะไรลงไปแล้วนั้นจะเกิดประโยชน์ โทษ ผลกระทบทั้งภายในและภายนอก

                                                           
93 ถวิล รัตนพงศ์, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559. 
94 คราด ยอดสวัสดิ์, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 

2559. 
95 อนิวัช แก้วจ านง อ้างถึงใน มีสบัฮ สาเม๊าะ, "ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอสิลาม จังหวดัปัตตานี" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาอิสลาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558), 27.  
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อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เป็นการวางแผนภายในใจของผู้บริหารเองว่าจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขนาดไหน ซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากส าหรับองค์กรหากผู้บริหารมีทักษะทางด้านมโนภาพนี้ 
 แคทซ์ (Katz) มีความเห็นว่า ความสามารถของผู้บริหารควรเข้าใจมองภาพความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่าง ๆ ในองค์รวมทั้งหมดมีความคิดกว้างไกลครอบคลุมและเชื่อมโยงกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค96 

ดูบริน (Dubrin) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านมโนภาพไว้ว่าเป็นความสามารถในการมอง
ภาพรวม รวมไปถึงความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นว่าสัมพันธ์กันอย่า งไร และ
เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังเป็นการทราบความสัมพันธ์ 
ระหว่างธุรกิจกับอุตสาหกรรม ชุมชน การเมือง สังคม และภาวะทางเศรษฐกิจ97 

เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดกลาววา ทักษะการบริหารที่ส าคัญเกี่ยวกับทักษะดาน     
มโนภาพ เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการมองภาพรวมของโรงเรียน ทักษะนี้ขึ้นอยูกับ 
ประสิทธิภาพของแตละองคประกอบของโรงเรียนที่เปรียบเสมือนองคกร ไดแก โปรแกรมการศึกษา 
ระบบการสอน หนาที่ของคนในองคกร เปนตน98 

โบวี่ และคณะ (Bovee and others) มองว่าทักษะการจัดการด้านมโนภาพเป็นทักษะที่     
ท าให้ผู้บริหารสามารถมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กรความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อม
และเข้าใจความสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ขององค์กร99 

กริฟฟิน (Griffin) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านมโนภาพไว้ว่าเป็นความสามารถในการคิด
เชิงรูปธรรม มองเห็นภาพรวมของการท างานและสภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือที่จะรวบรวม       
ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพ่ือที่จะได้เห็นภาพรวมขององค์กรและ 
สามารถตัดสินใจได้อย่างหลากหลายเพื่อสนองต่อองค์กร100 

                                                           
96 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrators”. Harvard Business 

Review 33, 1 January-February. (1955), 22-42. 
97 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management. ESSENTIALS OF 

MANAGEMENT. (Mason: SouthWestern Cengage Learning, 2012), 17-19. 
98 Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1980), 72-73.  
99  Courtiand L. Bovee and others, Management (New York: McGraw-Hill Inc., 

1993), 9.  
100  Ricky w. Griffin, Management Principles and Practices. 11th ed. (Mason: 

South-Western Cengage Learning, 2013), 13-15.   
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แฮริส (Harris) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านมโนภาพไว้ว่าเป็นการมองเห็นภาพรวม      
การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การสังเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการรู้จักใช้ค าถาม101 

เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านความคิดรวบยอดไว้ว่า 
เป็นความสามารถในการประสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร 
มองเห็นความสัมพันธ์ของงานส่วนต่าง ๆ ในองค์กร และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสามารถ 
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้102 

รู และ บียารส (Rue and Byars) มีความเห็นวา ทักษะดานมโนภาพ เปนความเขาใจ        
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของผูบริหาร103 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ ได้กล่าวถึงด้านทักษะการคิดไว้ว่า ในการคิดบุคคลจ าเป็นต้องมี
ทักษะ อาทิเช่น ความสามารถในการจ าแนก การจัดกลุ่ม การสังเกต การรวบรวมข้อมูลและการตั้ง 
สมมติฐาน เป็นต้น โดยทั่วไปมีการจัดทักษะการคิดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน และ
ทักษะการคิดขั้นสูง104 

ถวิล  รัตนพงศ์ ให้ความหมายไว้ว่า การที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลย่อมจะท าให้ 
สามารถมองอนาคตขององค์กรได้อย่างชัดเจน จนสามารถที่จะก าหนดแนวทาง แผนกลยุทธ์     
แผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้ จึงถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญ         
อีกประการหนึ่ง เพราะหากผู้บริหารจะสามารถจัดระบบงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ105 

 คราด  ยอดสวัสดิ์ ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียนและขับเคลื่อนไปตามแนวทางตามแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้ไปถึง 
เป้าหมายที่วางไว้ นั่นหมายถึงผู้บริหารต้องมีมโนภาพในการวางแผนงานในการพัฒนาอย่างชัดเจน 
และถูกต้องตามบริบทของโรงเรียน โดยมีบุคลากรเป็นส่วนร่วมในการท างาน จึงเป็นการสมควร    

                                                           
101 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education. (Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, Inc, 1985), 33-42. 
102 Drake and William H. Roe, The Principalship. 6th ed. (New Yoke: 

Macmillan, 2003), 29-30. 
103 Rue and Loyd L. Byars, Management Skill and Application. 7th ed. 

(Chicage: Irwin, 1995), 9. 
104 ทิศนา แขมมณี และคณะ, "การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ,"  เข้าถึงเมื่อ 20 

กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.skn.ac.th/poramast/think.pdf. 
105 ถวิล รัตนพงศ์, ครูช านาญการพิเศษ , โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์ , 1 พฤษภาคม 

2559. 
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อย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการบริหารในด้านมโนภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเป็นล าดับต่อไป106 

สรุปได้ว่า ทักษะดานมโนภาพ หมายถึงความรูและความช านาญในการประสานสิ่งตาง ๆ      
เขาดวยกัน สามารถมองเห็นองคการในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ใน           
องคการพรอมทั้งมีความช านาญในการคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคการตลอดจน
สามารถวางแผนเพื่อตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตาง ๆ นั้นได 
 
          4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnostic skill) 

กริฟฟิน (Griffin) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านการวินิจฉัยไว้ว่า เป็นความสามารถใน     
การนึกคิด เพ่ือโต้ตอบกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจถึงรูปแบบขององค์กรและ         
ท าการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรด้วยการศึกษาสภาพและค้นหาทางแก้ปัญหา107 

 ดูบริน (Dubrin) ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านการวินิจฉัยไว้ว่า ผู้บริหารมักจะต้อง            
ท าหน้าที่วินิจฉัย ค้นหาสาเหตุของปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะด้านอ่ืน ๆ 
ร่วมด้วยเพื่อให้ค้นหาต้นตอของปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้ดีที่สุด108 
 สรุปได้ว่า ทักษะด้านการวินิจฉัย คือความสามารถในการสืบสวน ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
และน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องอาศัยทักษะทั้งด้านเทคนิค และด้านอ่ืน ๆ 
ประกอบการวินิจฉัย รวมทั้งอาศัยคน ความคิด หรือนโยบายต่าง ๆ ร่วมด้วยในการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 
 
          5. ทักษะด้านนโยบาย (political skill) 

ดูบริน (Dubrin) ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านนโยบาย (political skill) เป็นทักษะที่
ผู้บริหารใช้ก าหนดหลักการ วิธีปฏิบัติ และแนวด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ 

                                                           
106 คราด ยอดสวัสดิ์, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 

2559. 
107 Ricky w. Griffin, Management Principles and Practices. 11th ed. (Mason: 

South-Western Cengage Learning, 2013), 13-15. 
108 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management. (Mason: SouthWestern 

Cengage Learning, 2012), 17-19. 
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รวมไปถึงเพ่ือก าหนดการสื่อสารที่ถูกต้องและถูกคน นอกจากนั้นถ้าผู้บริหารมีทักษะทางด้านนี้สูงก็จะ
สามารถควบคุมบุคคลให้น ามาซึ่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้109 

แอนโทนี่ (Anthony) ได้กล่าวว่า เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเพ่ือการหลบหลีกเพ่ือ
ลดความล่าช้าและเพ่ือการท างานให้เร็วขึ้น ทักษะนี้มีความจ าเป็นและเป็นที่ต้องการขององค์        
การทุกชนิด ตัวอย่างทักษะด้านนโยบายบางอย่าง เช่น การตัดสินใจร่วมกัน การเจรจาต่อรอง                      
การประนีประนอม การล้างแค้น การข่มขวัญให้กลัว เป็นต้น110 

พัชรา อุดมผล ได้ให้ทัศนคติว่า การบริหารมักจะไม่ให้ความส าคัญต่อทักษะด้านนโยบายที่มี
ความจ าเป็นและเป็นที่ต้องการส าหรับผู้บริหาร ทักษะด้านนโยบายจะเป็นการเตรียมห้องให้ผู้บริการ
เพ่ือหลบหลีก เพ่ือลดความล่าช้าและเพ่ือท างานให้เร็วขึ้น ตัวอย่างทักษะด้านนโยบายบางอย่าง               
เช่น กิจกรรมในลักษณะที่ตัดสินใจร่วมกัน การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การล้างแค้น กลไก
การใช้อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม (คล้ายกับการล็อบบี้) และการข่มขวัญให้กลัว111 

สรุปได้ว่า ทักษะด้านนโยบาย เป็นการแสดงออกถึงความสามารถหรือความช านาญของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนในการร่วมกันท ากิจกรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยหลักปกครองในลักษณะของ
การตัดสินใจร่วมกัน การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม กลไกการใช้อิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งรู้จักยอมรับทุกคนทุกกลุ่มที่มีความสามารถให้เข้ามามีบทบาทในองค์การและไม่     
ปิดกั้นเสรีภาพในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เพ่ือให้การท างานเร็วขึ้นและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

จากแนวคิดเรื่องทักษะการบริหาร ซึ่งไดมีนักทฤษฎีหลายทานไดน าเสนอแนวคิดไว จะเห็น  
ไดวาทักษะการบริหารมีความส าคัญตอการบริหารงานของผู้อ านวยการโรงเรียนเปนอยางยิ่ง ดังนั้น     
ผูบริหารที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนจ าเปนตองมีทักษะการบริหารที่เปนพ้ืนฐาน
สามประการตามแนวคิดของ แคทซ (Katz) คือ  1) ทั กษะดาน เทคนิ ค  (technical skills)                

                                                           
109 Andrew J. Dubrin,  Essentials of Management. 9th ed. (Mason: 

SouthWestern Cengage Learning, 2011), 17-19. 
110 William P. Anthony อ้างถึงใน พัชรา พัชรา อุดมผล, "ทักษะการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2550), 23-48.  

111 พัชรา อุดมผล , "ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1" (ทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2550), 43.  
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2) ทักษะดานมนุษย (human skills) 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) และเนื่องจาก 
บริบททางการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมผูบริหารจึงจ าเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนา 
ทักษะการบริหารใหสอดคลองโดยเฉพาะทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills) ซึ่งเปน 
พ้ืนฐานของทักษะอ่ืน ๆ และทักษะดานการศึกษาและการสอน (educational and instructional 
skills) เพ่ือสามารถวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ112 ดั้งนั้น
ทักษะที่จ าเปนและมีความส าคัญในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียนควรมีทักษะทั้ง 5 ดาน  
ตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะทั้ง     
5 ประการดังนี้ 1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) มีความรู้ ความช านาญ ในกิจกรรมเฉพาะส่วน
ของงาน 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) มีความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 3) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) ความสามารถในการประสานสิ่งต่าง ๆ               
เข้าด้วยกัน 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnostic skill) มีความสามารถในการสืบสวนปัญหา และหา
วิธีแก้ไข 5) ทักษะด้านนโยบาย (political skill) มีความสามารถในการก าหนดหลักการ วิธีปฏิบัติ 
การสื่อสารที่ถูกต้องและถูกคน น ามาซึ่งผลลัพธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ยึด 5 ทักษะนี้  ตามแนวคิดของ                  
ดูบริน (Dubrin) เป็นตัวแปรด้านทักษะการบริหารของผู้บริหาร  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะได้เห็นว่า ทักษะการบริหารมีความจ าเป็น ซึ่งผูบริหารสามารถน ามา
พัฒนาตนเองและพัฒนาองคการไดเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งน ามาพัฒนาการจัดการตาง ๆ และ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้บริหาร
จ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะการบริหารเพ่ือให้เกิดความช านาญจึงจะบริหารงานได้ดีมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จ  

 

ความส าคัญของทักษะการบริหาร 

 การบริหารเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด                    
ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ านวยการโรงเรียนจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ทางการบริหาร ผู้บริหารต้องประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และ

                                                           
112 สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ , "ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับความเป็นองค์การ

นวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2556), 35.  
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ทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ 113 
ผู้ บ ริห ารต้องมี การวิจั ยค้นคว้าจนรู้ชั ดและรู้ จริ งและมีการพัฒ นาวิชาชีพอย่ างต่อ เนื่ อง                          
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากพอในการบริหาร ต้องมีการรับรองมาตรฐานวิชาชีพและมี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 114 หากองค์กรใดมีผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและคุณสมบัติที่ได้กล่าวไปข้างต้น องค์กร
นั้นย่อมประสบความส าเร็จได้ไม่ยากนัก การมีทักษะเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ดีเพ่ือช่วยให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจส าคัญของผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง
และผู้บริหารระดับล่างทั้งองค์กรของรัฐบาลและภาคเอกชน115 
 ฟาโยล (Fayol) เป็นบุคคลแรกที่ได้ระบุแนวความคิดของความเป็นสากลของการบริหารใน  
ปี 2459 โดยสรุป ฟาโยลยืนยันว่าผู้บริหารทุกคนจะท าสิ่งเดียวกันเมื่อพวกเขาใช้ความสามารถ
ทางการบริหารอย่างแท้จริง เขากล่าวว่าบุคคลทุกคนในองค์กรต้องมีกลุ่มทักษะ (ความสามารถ) ดังนี้ 
คือ เทคนิค การค้า ความปลอดภัย การเงิน การบัญชี และการบริหาร ซึ่งเขาได้เสนอแนะว่าบุคคล
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางการบริหารเพ่ิมขึ้น เมื่อถูกเลื่อนต าแหน่งไปสู่การบริหารที่สูงขึ้น และใช้
ทักษะอย่างอ่ืนน้อยลงภายใต้ส่วนผสมทางทักษะโดยรวมของพวกเขา ตามแนวคิดของฟาโยลแล้ว                
ถ้าผู้บริหารระดับสูงบริหารงานอย่างเดียวแล้ว ผู้บริหารระดับสูงสามารถย้ายจากองค์กรหนึ่งไปยังอีก
องค์กรหนึ่งได้ง่ายกว่า ในทางกลับกันผู้บริหารระดับต้นจะย้ายได้ยากกว่า เนื่องจากผู้บริหารระดับต้น 
ต้องใช้ทักษะอย่างอ่ืนเป็นสัดส่วนที่มากกว่าทักษะทางการบริหาร116 ดังแผนภูมิที่ 3 

                                                           
113 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3. 

(นนทบุรี: บุ๊ค พอยท,์ 2553), 16-17. 
114 จรัส อติวิทยาภรณ์, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา พิมพครั้งที่ 3 (สงขลา 

เทมการพิมพ์, 2554), 4.  
115 วิภาส ทองสุทธิ์, พฤติกรรมองค์กร (กรุงเทพฯ: อินทภาษ, 2552), 19.  
116 สมยศ นาวีการ อ้างถึงใน เศรษฐราณี  ทรวดทรง, "ทักษะการบริหารกับการบริหาร

ระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 26.  
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แผนภูมิที่ 3 ส่วนผสมของทักษะของผู้บริหาร 
ที่มา : สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์กร พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2556), 
        15. 
 
 มาร์ครอท และ เอนเกิ้ล (Marguart and Eagle) ได้เขียนบทความชื่อ HRD competencies 
for a shrinking world โดยได้ระบุถึงทักษะความเป็นผู้น าหรือผู้บริหารว่าควรจะประกอบด้วย
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ ประเด็นที่หนึ่งคือ ทักษะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ผู้น าหรือผู้บริหารต้อง
รู้จักที่จะปรับตนเองและองค์กรของตนให้เข้ากับสภาพการณ์ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในหรือ
ภายนอกประเทศ ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีความรู้สึกที่ ไวต่อสิ่งรอบด้านและต้องเข้าใจถึง           
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของสังคม ต้องมีความสามารถมากกว่าการจัดการให้องค์กร
ของตนสอดคล้องกับสภาพต่าง ๆ เหล่ านั้น  ต้องรับรู้และยอมรับที่ จะปรับตนเองรวมถึ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ประเด็นที่สอง ทักษะการติดต่อสื่อสาร จากที่
นักวิชาการทั้งสองท่านได้ศึกษาและสังเกตความส าเร็จของนักบริหารหลายท่านพบว่า ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพนั้นสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเขียน สนทนา หรือแม้แต่  
การติดต่อสื่อสารด้วยกิริยาท่าทาง ผู้น าหรือผู้บริหารประเภทที่เก่งแต่พูดหรือเขียนเก่งนับว่ายังไม่
เพียงพอ ต้องเก่งทั้งสองด้านจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ประเด็นที่สาม ทักษะการพัฒนาบุคลากรอ่ืน ผู้น า
หรือผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทักษะด้านนี้ หมายถึง 
ความสามารถในการพัฒนาสภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
ประสบการณ์ ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างสรรค์องค์กรเพ่ือตอบสนอง
สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้เข้ามาช่วยในการศึกษาและเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ประเด็นที่สี่ ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีทักษะในด้านการสร้างสรรค์อยู่ด้วยนั่นก็คือ สามารถที่
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จะมีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการตัดสินใจ ผู้น าต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดหรือ
สร้างบรรยากาศที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้พนักงานได้เห็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และ
ประเด็นที่ห้า ทักษะการพร้อมรับความรู้ใหม่ ผู้น าจะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ความรู้หรือทักษะ
ใหม่ ๆ พร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผู้น าจึงต้องพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทักษะเหล่านี้นับได้ว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะโลกของเราไร้พรมแดน ทุกประเทศกลายเป็น
สังคม ติดต่อค้าขาย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม117 
 แคทซ์ (Katz) ได้เสนอทักษะการบริหารที่มีประสิทธิผลว่ามี 3 ทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะด้าน
เทคนิค (technical skill) คือความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการท างานหรือกิจกรรมเฉพาะ
ด้านซึ่งรวมไปถึงความสามารถและการเลือกเครื่องมือ เทคนิคที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
งานเฉพาะด้าน ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) คือความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีต าแหน่งต่ ากว่า เท่าเทียมกัน หรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงกว่า เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารที่มีทักษะด้านมนุษย์จะตระหนักถึงทัศนะของบุคคลอ่ืน สามารถ
ถ่ายทอดมุมมองขององค์กรไปยังบุคคลอ่ืนได้ สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ท าให้ลูกจ้างใน
องค์กรรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยและทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) คือ
ความสามารถของผู้บริหารในเชิงการใช้ความคิด ทักษะด้านนี้เป็นหลักส าคัญของการสร้างวิสัยทัศน์
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การมองภาพอนาคตขององค์กร เลือกเป้าหมายที่ดีและเหมาะสม
ให้กับองค์กร รวมทั้งเข้าใจในสิ่งที่สลับซับซ้อนภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรขณะนั้น และจากจุดนั้นผู้บริหารสามารถที่จะรวบรวม
แนวความคิดของตนในการที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้โดยใช้ความคิด ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ ตลอดจนถึงสิ่งต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่มาแก้ไขปัญหานั้น118 
 ทักษะแต่ละอย่างจะมีความส าคัญแตกต่างกันตามระดับการบริหารภายในองค์กร โดยทั่วไป
ทักษะด้านเทคนิคจะมีความส าคัญมากที่สุดต่อผู้บริหารระดับต้น ส าหรับผู้บริหารระดับกลางจะต้องมี
ทักษะที่ เชี่ยวชาญสูงทั้งสามด้าน ส าหรับผู้บริหารระดับสูงทักษะด้านความคิดรวบยอดจะมี
ความส าคัญมากที่สุด เพราะผู้บริหารระดับสูงต้องพบกับหลากหลายปัญหา ความซับซ้อนยุ่ งยากที่จะ

                                                           
117 Michael J. Marguart and Dean W. Eagle, "Hrd Competencies for a 

Shrinking World," The Columbia Journal of World Business 31, 4 January-April  
(1996). 102-118. 

118 Robert L. Katz, "Skill of Effective Administrator," Harvard Business Review 
33 January-February  (1995): 33-42.  
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ส่งผลต่อองค์กร ท าให้ผู้บริหารระดับสูงต้องเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อพบเจอปัญหาใหม่ ๆ อยู่
เสมอ119 ดังแผนภูมิที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 ทักษะการบริหารที่จ าเป็นในระดับที่แตกต่างกันในองค์กร 
ที่มา : Peter G. Northouse, Leadership : Theory and practice, 4th ed. (California : Sage 
        Publications, 2007), 41. 
 

 ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีระดับความเชี่ยวชาญที่สูงทั้งสามด้าน แต่จะมี
ความส าคัญแตกต่างกันตามระดับการบริหารภายในองค์กรด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดสรรเวลา
ของผู้บริหารในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อมีการเปรียบเทียบการกระจายเวลาโดยปกติที่ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น ใช้ไปกับหน้าที่การบริหารเป็นรายชั่วโมงพบว่า 
ผู้บริหารระดับต้นจะใช้เวลากับการวางแผนและการจัดองค์กรค่อนข้างน้อยแต่จะใช้เวลา 50% ของ
ของพวกเขากับการสั่งการและ 25% ส าหรับการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริหารระดับกลาง               
เขาจะใช้เวลากับการวางแผน การจัดองค์การและการสั่งการค่อนข้างมาก โดยผู้บริหารระดับสูงจะใช้

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

Research, and Practice (New York: McGraw-Hill, 2008). 426-427. 
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เวลามากกว่า 75% กับการวางแผนและสั่งการภายในแต่ละวันท างาน และจะใช้เวลาค่อนข้างน้อยกับ             
การควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นโดยตรง120 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

 
การศึกษาด้านคุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life) เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 เนื่องจากมีการตื่นตัวด้านคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 ได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องความเสมอภาคในการท างานและ
ออกแบบงานให้ตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด       
ความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน ซึ่งวอลตัน (Walton) เป็นบุคคลที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต                 
การท างานโดยค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน (humanistic) และมีความสุขในชีวิต               
การท างานรวมถึงสภาพแวดล้อมการท างานและสังคมทั้งในและนอกองค์การที่ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จและผลผลิตที่มีคุณภาพ ต่อมามีการน าแนวคิดนี้มาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
งานอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าหาก
ผู้บริหารน าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานไปใช้ในการบริหารจัดการใน
โรงเรียนจะช่วยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถพิจารณาถึงสิ่งที่ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจใน             
การปฏิบัติงานหรือไม่พอใจในมากน้อยเพียงไร บุคลากรมีความรู้สึกต่องานต่อเงินเดือนค่าตอบแทน
ต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานต่อความมั่นคงในงานต่อความรับผิดชอบในตนเองและสังคม
อย่างไร นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมการท างานของบุคลากร
มากยิ่งขึ้น121 

คุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life : QWL) เป็นแนวคิดที่น ามาใช้ครั้งแรกใน
ประเทศอุตสาหกรรม โดยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงานให้ผู้ท างานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใน ค.ศ. 
1960 เดวิส และคณะ (Davis and Others) ได้เริ่มศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานโดยมีแนวคิดว่า
คุณภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสภาพแวดล้อมใน  

                                                           
120 สมยศ นาวีการ อ้างถึงใน เศรษฐราณี  ทรวดทรง, "ทักษะการบริหารกับการบริหาร

ระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา." (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 26-32. 

121 Walton R.E., “Criteria for Quality of Working Life. In Davis, L. E., Cherns, 
A.B. And Associates (Eds.)”. The Quality of Work Life (1975), 91-104.  
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การท างาน โดยเน้นมิติเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ซ่ึงมักจะถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิคและเป็นปัจจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบการท างาน122  

คุณภาพชีวิตการท างานมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี พร้อมทั้งความรู้สึกที่
เกิดจากความพึงพอใจในการท างาน เกิดขวัญและก าลังใจการท างาน อันเป็นปัจจัยท าให้เกิด
ประสิทธิผลในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานในองค์การ ดังนั้น องค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต้อง
เกิดจากสมาชิกทุกคนในองค์การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ123 นอกจากนี้ ยังเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและ                 
การตัดสินใจในองค์การอีกด้วย124 

สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง
ความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการท างาน เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน อันเป็นปัจจัยท า
ให้เกิดประสิทธิผลในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลจึงมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในองค์การโดยตรง  
 

ความหมายของคุณภาพชีวิต 

 พจนานุกรม ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะของการด ารงชีวิต  
การใช้ชีวิต125  

วรเทพ  เวียงแก ได้กล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวิต (quality of life) หมายถึง บุคคลที่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามฐานะ ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมและ
ความหมายของระบบในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ประกอบด้วยปัจจัยพ้ืนฐานที่พอเพียง มีสุขภาพ
แข็งแรง จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเป็นไปในทางบวก มีฐานะทางเศรษฐกิจสามารถ

                                                           
122 Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, Delamotte and Shin-Ichi 

Takezawa, Quality of Work Life in International Perspective (Geneve: International 
Labour Office, 1984), 1.  

123 Cascio W. F., Managing Human Resources : Productivity, Quality of 
Work Life, Profits, 18-19.  

124 Richard E. Walton, "Improving the Quality of Work Life," Harvard 
Business Review 27, 3 May-June  (1974): 12.  

125 พจนานุ ก รม , "คุณ ภาพชี วิต ,"  เข้ าถึ ง เมื่ อ  16 มี น าคม  2560, เข้ าถึ ง ได้ จ าก 
http://dictionary.sanook.com. 
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พ่ึงพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน สามารถท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้ เป็นบุคคลที่รู้จักรักตัวเอง             
มีความรักเผื่อแผ่คนอ่ืน รู้จักเมตตากรุณาและให้อภัยผู้อ่ืน รู้จักมองโลกในแง่ดี มีความเชื่อที่ ถูกต้อง
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อสภาพแวดล้อม ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น126 
 เขมชญานิษฐ์ ประดับพงษ์ ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิต คือ สภาพความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย อายุของหัวหน้าครอบครัว 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และยังมีความผูกพันกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ 
ทรัพย์สิน หนี้สิน รวมทั้งความสุขทางด้านร่างกายและจิตใจ127 
 ศิรินัน์  กิตติสุขสถิต และคณะ ได้มองว่านิยามของคุณภาพชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่
ละบุคคล แต่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ทางความจ าเป็น ความต้องการ และความปรารถนาของคนในแต่ละ
ท้องถิ่นและสังคม คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญในแง่ความผาสุกของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการมนุษย์และความสุข128  
 องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่
แต่ละคนก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ129 ดังนี้ 1) มิติด้านสุขภาพกาย (physical) 2) มิติด้าน
สุขภาพจิต (psychological) 3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) และ 4) มิติ
ด้านสภาพแวดล้อม (environmental) 
 สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดีที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการด ารงชีวิตทั้งด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย ที่มีความ
ผูกพันกับสังคมเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสังคมวัฒนธรรม ซึ่ งเป็นเกณฑ์ความจ าเป็น                

                                                           
126 วรเทพ เวียงแก, คุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา

เขตอีสาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาธรรมของแก่น, 2558), 10.  
127 เขมชญานิษฐ์ ประดับพงษ์, "คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ" (รายงานวิจัยอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), 56. 

128 ศิรินัน์  กิตติสุขสถิต และคณะ, สถิตคู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer 
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 2555). 

129 WHO Expert committee on Physical Status, "The Use and Interpretation 
of Anthropometry," Report of a WHO Expert Committee, WHO Technical Report  
(1995). 375-409, 854. 
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ความต้องการและความปรารถนาของคนในแต่ละท้องถิ่นและสังคมหรือเป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการพื้นฐานของมนุษย์ 
 

ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 

 คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นค าที่น ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรมการศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้มีผู้สนใจท าการศึกษาเป็นระยะจากในช่วงปี ค.ศ. 1930-1940 
คุณภาพชีวิตการท างานจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงในการท างาน การท างานที่เป็นระเบียบและภาวะ
เศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติงาน ต่อมา ปี ค.ศ. 1950-1960 แนวคิดเรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง 
โดยนักจิตวิทยาในสมัยนั้นได้เพ่ิมเรื่องความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างขวัญก าลังใจในการท างาน                 
กับผลผลิตซึ่งเกิดจากการส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน ซึ่งนับเป็นอีกปัจจัยในการบ่งบอก
คุณภาพชีวิตในการท างาน และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา ก็มีเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าง
จริงจังโดยมุ่งไปที่ประสิทธิผลขององค์กรและการเพ่ิมประสบการณ์โดยธรรมชาติของบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การจัดโครงสร้างงานให้มีความหมายและดึงเอาพรสวรรค์และความสามารถพิเศษ
ของคนออกมาท างาน ดังนั้นจึงท าให้แนวคิดกับเรื่องนี้มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป130 
 คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการบริหารองค์กร ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ 
และสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีให้กับบุคลากร เพราะจะช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจใน            
การท างาน มีขวัญและก าลังใจ มีการพัฒนาองค์กรและอุทิศตนในการท างานต่อองค์กร เกิดความ
สร้างสรรค์ของการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในทางที่ดี 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (quality of working life) เป็นองค์ประกอบและเป็นอีกมิติหนึ่งที่
ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้ก าเนิดและ
แพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ปลายศตวรรษ 1960 ซึ่งค าศัพท์คุณภาพชีวิตการท างาน
เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน หากกล่าวถึงความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างานแล้วเราจะพบว่า  
มีผู้รู้ที่รู้ ผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือค านิยามคุณภาพชีวิตการท างานไว้ดังนี้ 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าอธิบายไว้ ดังนี้ 
 วอลตัน (Walton) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่า มีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ  
1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) 2) สภาพการท างาน
ที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe and healthy working conditions)  

                                                           
130 ผจญ  เฉลิมสาร อ้างถึงใน อรชา อุดม, "คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัด

หวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 14.  
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3) โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน ( immediate opportunity to use and 
develop human capacities) 4) โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า
มั่ น ค ง ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น  ( future opportunity for continued growth and security  
5) ก า ร ย อ ม รั บ ท า ง สั ง ค ม ใน อ ง ค์ ก า ร  ( social integration in the work organization)  
6) การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (constitutionalism in the 
work organization) 7) ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล 
(work and the total life space) และ 8) บทบาทที่ เป็ นป ระโยชน์ ต่ อสั งคม  (the social 
relevance of work life)131 
 เดลามอท และ ทาเกซาวา (Delamotte and Takezawa) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิต 
การท างานมีหลายแง่มุม ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ความก้าวหน้า 
การมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดี ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานในสภาพขององค์การที่มีการกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถและสามารถเติบโตได้จากการท างานที่น่าสนใจและมีคุณค่า 
หรือการได้ท างานที่มีคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและสังคม ซึ่งเป็นการตอบสนองในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจอย่างพอเพียงและเป็นธรรม132 
 ฮิวส์ และ คัมมิงส์ (Huse and Cumming) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานเอาไว้ว่าคือ
ความปรารถนาดีหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับผลขององค์การหรือคุณภาพชีวิตการท างาน 
คือ ผลส าเร็จขององค์การอันเนื่องมาจากความสุขในการท างาน ส่งผลต่อการท างานในองค์การ                
3 ประการ คือ ช่วยเพ่ิมผลผลิตองค์การ เพ่ิมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานและช่วยเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน133 

                                                           
131 Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What Is It?”. (Sloan 

Management Reviews July, 1973), 12-16. 
132 Delamotte Yves and Shit-ichiTakezawa, "Quality of Working Life in 

International Perspective" (Switzerland: International Labor Organization, 1984), 3-4.  
133 Edgear F. Huse and Thomas E. Cumming, Organization Development and 

Change, 3rd ed. (Minnesota West, 1985). 198-199. 
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 เบอร์นาดิน กับ รัสเซล (Bernardin and Russell) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็น
ระดับความพึงพอใจในการท างาน การจูงใจ การมีส่วนร่วมและความผูกพันในงานของบุคคลที่มีต่อ
ชีวิตการท างานของเขา134 
 กรีนเบิร์ก และ บารอน (Greenberg and Baron) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน คือ 
เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาองค์การ โดยเน้นการออกแบบงานเพ่ือปรับปรุงองค์การให้ดีขึ้น ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของบุคคลในองค์การทุกคน135 
 คาสิโอ (Cascio) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน แบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น
การก าหนดเงื่อนไขสภาพแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ส่วนที่ 2 คือการพัฒนาและ                
การปฏิบัติงานในองค์การ ได้แก่ การสนับสนุนภายในองค์การและการให้ค าปรึกษา การนิเทศ ติดตาม
งาน การให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคลากรภายในองค์การ คว ามปลอดภัยในการท างาน                     
การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ136 
 เคอร์ซ และ คิวลีย์ (Kerce and Kewley) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นวิธีการหรือ
เทคโนโลยีในการท าให้สิ่งแวดล้อมในการท างานเอ้ืออ านวยให้เกิดผลผลิตเพิ่มมากข้ึน และผู้ปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน137  
 น็อกซ์ และ เออร์วิง (Knox and Lrving) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสภาพ                  
การด ารงชีวิตของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานได้เป็นอย่างดี138 

                                                           
134 John Bernardin and yoyce E. A. Russell, Human Resources 

Management : An Experiential Approach, 6th ed. (New York McGraw-Hill, 2013), 378.  
135 Greenberg J. and R.A. Baron R.A., Behavior in Organizations : 

Understanding and Managing the Human Side of Work, 7th ed. (New Jersey 
Prentice-Hill, International, 2000), 604.  

136 Cascio W.F., Managing Human Resources : Productivity, Quality of 
Working Life, Profits, 6th ed. (New York  McGraw-Hill, 2005), 18-19.  

137 Kerce Elyse W. and Kewley Stephanie. Booth, “Quality of Work Life 
Survey in Organizations Methods and Benefits”, in Improving Organizational 
(Surveys : New Directions, Methods, and Applications Newbury Park: SAGE 
Publications, 1993), 190.  
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เกสท์ (Guest) กล่าวถึงความหมายคุณภาพชีวิตการท างานว่า ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวกับ
ทุกมิติของการท างานซึ่ งประกอบด้วย รางวัลและผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์กับองค์การและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลตลอดจนคุณค่า
ภายในชีวิต ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงกระบวนการ 
(process) ที่องค์การพยายามให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความสามารถที่แฝงอยู่ภายในตนเอง โดยให้พวก
เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการท างานของพวกเขา139 
 สโครแวน (Skrovan) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานว่า กระบวนการที่ซึ่งท าให้บุคคล
ภายในองค์การทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดสภาพแวดล้อมในการท างานวิธีการและ
ผลผลิตขององค์การ โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิผลขอองค์การและปรับปรุงคุณภาพชีวิต                  
การท างานส าหรับบุคคลในองค์การ140 
 มอนดี้ และ โนท (Mondy and Note) ได้กล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า 
คุณภาพชีวิตการท างาน คือ ขอบเขตทั้งหมดของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานใน
องค์การนั้น ๆ หรือระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ที่ ได้รับการสนองตอบ                     
ความต้องการ141 
 เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานคือ ประสบการณ์
เกี่ยวกับคุณภาพทั้งหมดที่บุคคลพบในสถานที่ท างาน อันแสดงออกอย่างแท้จริงถึงความเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน142 
 วรเทพ  เวียงแก ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง สภาพการท างานของ
บุคคลในสถานที่หนึ่ง ๆ ซึ่งสภาพดังกล่าวมีผลท าให้บุคคลแสดงออกทางเจตคติ ค่านิยมที่เป็นไปใน

                                                                                                                                                                      
138 Knox S. and Lrving J.A, "An Interactive Quality of Work Life Model 

Applied to Organizational Transition," Journal of Nursing Administration. 27(1)  
(1997): 41.  

139 Guest Robert H., "Quality of Work Life-Learning from Tarrytown," 
Haevard Business Review 57, 4 July-August  (1979): 76-87.  

140 Skrovan  J. Daniel, "A Brief Report from the Astd Quality of Work Life 
Task Force," Trainning and Development Journal, 34 (7)  (1980): 29.  

141 Mondy and Note Human Resource Management (New York Prentice-Hall, 
1996), 18.  

142 John R. Schermerhorn, Management, 6th ed. (New York John Wiley and 
Sons, 1999), 5.  
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ทางบวกต่อสถานที่ท างานและสังคมภายนอกที่ท างาน มี 2 ด้าน คือ 1) ด้านส่วนตัว ซึ่งเป็นสภาพ  
การท างานที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกเกี่ยวกับศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความมั่นคง และ                
ความปลอดภัยในการท างาน ความก้าวหน้า ความพอใจและความไม่พอใจในการท างาน ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ชีวิตการท างานที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความต้องการ
พ้ืนฐานที่ก าลังจะเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ความสมดุลระหว่างชีวิตและครอบครัวกับการท างาน 
การสนับสนุนความสามารถของบุคลากร 2) ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน คือ 
สภาพสถานที่และความสัมพันธ์ในการท างานที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน ระเบียบข้อบังคับของการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หัวหน้างานกับลูกน้อง การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ท างาน 
และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบการท างาน143 
 นริศรา วิสุทธิ์ศักดา ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน คือ ความต้องการทางวัตถุและ
จิตใจ144 ตามแนวคิดของ ริชาร์ด วอลตัล (Walton)145 ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็นธรรม (adequate and fair compensation) 2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe and healthy working conditions) 3. โอกาสในการใช้ความรู้ 
ความสามารถในการพัฒ นางาน  ( immediate opportunity to use and develop human 
capacities) 4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน 
(future opportunity for continued growth and security 5. การยอมรับทางสังคมในองค์การ 
(social integration in the work organization) 6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคลในองค์การ (constitutionalism in the work organization) 7. ความสมดุลอันเหมาะสม
ระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (work and the total life space) และ  
8. บทบาทท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (the social relevance of work life) 

                                                           
143 วรเทพ เวียงแก, คุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา

เขตอีสาน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาธรรมของแก่น, 2558), 16. 
144 นริศรา วิสุทธิ์ศักดา, "ศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้น

ประทวนต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร" (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553), 18.  

145Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What Is It?”. (Sloan 

Management Reviews July, 1973), 12-16. 
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จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ผลส าเร็จขององค์การ
ที่มาจากความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคคลในองค์การมีความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน 
เป็นเทคนิคที่ใช้พัฒนา ปรับปรุงองค์การให้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลทุกคนในองค์การ 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น เกิดขึ้นจากค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้สามารถท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความก้าวหน้ามั่นคงในงานและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อเพ่ือน
ร่วมงานจนเป็นที่ยอมรับต่อเพ่ือนร่วมงานและสังคม  

 

องค์ประกอบและปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตการท างาน 

 องค์การอนามัยโลกได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม                          
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความเชื่อส่วนบุคคล ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกได้จัดองค์ประกอบใหม่โดยรวม องค์ประกอบบางด้านเข้าด้วยกันคือด้านร่างกายกับด้าน
ระดับความเป็นอิสระของบุคคลและด้านจิตใจกับด้านความเชื่อส่วนบุคคล จึงเหลือเพียง                         
4 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. ด้านร่างกาย (physical health) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย 
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกาย การรักษาทาง
การแพทย์ การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ า การพักผ่อนนอนหลับ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน การท างาน การรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2. ด้านจิตใจ (psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ได้แก่ การรับรู้
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและ
ความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค 
 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationship) คือ การรับรู้ด้านความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคมการได้รับรู้ว่าตนได้
เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือการมี
เพศสัมพันธ์ 
 4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต 
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การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน 
สถานบริการสุขภาพ บริการทางสังคม การรับรู้ว่าตนเองมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร มีกิจก รรม       
สันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น146  

เฮาส์ และ คัมมิ่ง (House & Cumming) ได้ก าหนดองค์ประกอบของตัวก าหนดคุณภาพชีวิต
ของการท างาน ประกอบด้วยคุณสมบัติ 8 ด้าน ดังต่อไปนี้  

1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) ค่าจ้างที่
รับเพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรม หรือไม่ 
เมื่อเปรียบเทียบต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน  

2. สิ่ งแวดล้ อมที่ ถู กสุ ขลั กษณ ะและปลอดภั ย  (safe and healthy environment) 
ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท างานที่ก่อให้เกิด 
สุขภาพที่ไม่ดีและควรที่จะก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซึ้งสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริม 
สุขภาพ ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมของตนเอง และความรู้สึกท้าทายอันเกิดจากการท างานของตน  

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) ผู้บริหาร
ควรจะให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความรู้ของตน อันจะมีผลต่อการได้มี
ส่วนร่วม ความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกท้าทายอันเกิดจากการท างานของตน  

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (growth and security) ควรจะให้ความส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 4.1) งานที่ได้รับมอบหมายของผู้ปฏิบัติงานอันจะมีผลต่อการด ารงไว้และการขยาย 
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 4.2) ความรู้และทักษะใหม่ ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานใน
อนาคตได้ และ 4.3) การให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน 

5. บูรณาการทางสังคม (social integration) การที่ ผู้ปฏิบัติ งานมีความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าอันจะมีผลท าให้บุคคลนั้นมีความเป็นอิสระในความรู้สึกว่า 
ชุมชนหรือสังคมมีความส าคัญต่อตน กล้าเปิดเผยตนเองกับผู้อ่ืน มีความรู้สึกว่าไม่มีการแข่งขันใน
องค์การและมีความรู้สึกว่าองค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม  

6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (constitutionals) ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางอย่างไร และ
ผู้ปฏิบัติงานจะปกป้องแนวทางของตนอย่างไร ค าตอบของค าถามนี้จะแตกต่างกันไป ทั้ งนี้              
อาจขึ้นอยู่กับลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ว่าให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลมากน้อย
เท่าใด ทนทานต่อความแตกร้าวได้มากเพียงใดและยึดมั่นต่อการให้รางวัลที่ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด 

                                                           
146 The WHOQOL Group, "Development of the Whoqol : Rationale and 

Current Status," International Journal of Mental Health  (1994). 
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7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (total life space) งานของบุคคลหนึ่งควรจะได้มี
ความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลาความต้องการ
ทางด้านอาชีพ การเดินทางซึ่งควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของบุคคลและเวลาของ
ครอบครัว ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ  

8. การปฏิบัติงานในสังคม (social relevance) กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินไปใน
ลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นการท าให้เกิดคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพในกลุ่ม 
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
ในด้านเกี่ยวกับผลผลิต (สินค้า) การก าจัดของเสีย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์       
ด้านการเมืองและอ่ืน ๆ เป็นต้น147 

เฟอร์รานส์ และ พาวเวอร์ (Ferrans and Powers) พิจารณาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตจาก
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ในองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตได้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) สุขภาพ
หน้าที่ (health and functioning) ได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง การพักผ่อน การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในเวลาว่าง การมีกิจกรรมในครอบครัว การเดินทาง 2) สังคมเศรษฐกิจ (socio-economic) ได้แก่
สภาพความเป็นอยู่ รายได้การท างาน เพ่ือนร่วมงาน ที่อยู่อาศัย 3) จิตวิญญาณ (psychological 
spiritual) ได้แก่ความพึงพอใจในชีวิต ความสงบทางจิตใจ การบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความพึงพอใจ
ในเรื่องทั่ว ๆ ไป และ 4) ครอบครัว (family) ได้แก่ ความสุขในครอบครัว ความสัมพันธ์กับคู่สมรส 
บุตร ภาวะสุขภาพของครอบครัว148 

จากที่สรุปมาข้างต้น มีข้อมูลบางส่วนที่คล้ายคลึงกับผลงานของ บุญแสง ชีระภากร ได้แสดง
ถึงองค์ประกอบในการก าหนดคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ 10 ประการ ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนที่
เพียงพอ 2) ผลประโยชน์เกื้อกูล 3) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 4) ความมั่นคง 
ในงาน 5) เสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง 6) พันนาการและการเจริญเติบโต 7) บูรณาการทางสังคม 
8) การมีส่วนร่วมในองค์การ 9) ประชาธิปไตยในการท างาน และ 10) เวลาว่างของชีวิต149 

เดลามอทเต้ และ ทาเคซาวาน (Delamotte and Takezawa) ได้แสดงมิติที่ประกอบขึ้น
เป็นคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 3 มิต ิคือ  

                                                           
147 Huse E. F. and Cummings T.G. อ้างถึงใน  วรเทพ เวียงแก , คุณภาพชี วิตของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานา
ธรรมของแก่น, 2558), 19.  

148 Ferrans C. and Powers M, เรื่องเดียวกัน, 20.  
149 บุญแสง ชีระภากร, การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน. (กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อค, 

2553), 5.  
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1. เป้ าหมายประเพณี  (traditional goals) หมายถึง เรื่องต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวกับสภาพ                     
การท างานที่เป็นปัญหามาช้านานแล้ว เช่น เรื่องชั่งโมงการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน ที่ควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของผู้ปฏิบัติงานโดยการใช้วิธีการใหม่ ๆ                 
เพ่ือพัฒนาในส่วนดังกล่าว  

2. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (fair treatment at work) หมายถึง ความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการให้มีความยุติธรรมจากจุดมองทั้งในแง่บุคคลในองค์การและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  

3. อิทธิพลในการตัดสินใจ (influence of decisions) คือ การส่งเสริมให้มีการตัดสินใจอัน
เป็นการน าการพัฒนาบางอย่างมาใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการการลดความแปลกแยกที่เนื่องมาจาก              
การขาดอ านาจในการต่อรองของผู้ปฏิบัติงาน150 

วอลตัน (Walton) ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นก็คือ
เงื่อนไขหรือองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ 8 ประการ ของคุณภาพชีวิตการท างานนั้นเอง  

1. ค่าตอบแทนที่ เพี ยงพอและเป็ นธรรม (adequate and fair compensation) คือ 
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตรฐาน             
การครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ  

2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe and 
healthy working conditions) ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีทั้งต่อร่างกายและ                
การท างาน  

3. โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน ( immediate opportunity to 
use and develop human capacities) คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของ
พนักงาน  

4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน 
(future opportunity for continued growth and security ควรให้ความสนใจในการให้พนักงาน
ได้รับการศึกษาหรือเพ่ิมความสามารถในการท างานของเขา  

5. การยอมรับทางสังคมในองค์การ (social integration in the work organization) คือ 
การที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีคุณค่าได้รับการยอมรับและร่วมมือกันท างานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน  

                                                           
150 Delamotte Yves and Takezawa Shin-ichi อ้างถึงใน ณปภัช ตะสิงห์, "คุณภาพชีวิต

การท างานของพนักงานเทศบาลต าบลในจังหวัดสระบุรี " (ปัญหาพิเศษบริหารธุรกิจปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2552). 
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6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (constitutionalism 
in the work organization) คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบ้างและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้
อย่างไร ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมขององค์การนั้น ๆ  

7. ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (work and 
the total life space) คือ บุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตโดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้
สมดุล  

8. บทบาทที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม (the social relevance of work life) คือ การที่
พนักงานมีความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานที่ท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม151 

คาส์ท และ โรเซนไวก์ (Kast and Rosenzweig) กล่าวถึงเกณฑ์ชี้วัดทางสังคมเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคคล จะต้องมีองค์ประกอบ 11 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1) บุคคล
และครอบครัว  2) สุ ขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ 3) ที่ อยู่ อาศัยและสิ่ งแวดล้อม  
4) การติดต่อสื่อสาร 5) ความปลอดภัย 6) การศึกษาและการฝึกอบรม 7) การท างาน 8) สวัสดิการ
และความมั่นคงทางสังคม 9) รายได้และผลผลิต 10) การมีส่วนร่วมทางสังคม และ 11) วัฒนธรรม
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์152  

จรัส วาดเขียน ได้ให้เกณฑ์ชี้วัดที่ครอบคลุมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) 

คือ การที่พนักงานได้รับค่าตอบแทนจากการท างาน เงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
จะต้องเพียงพอต่อการด ารงชีวิตสอดคล้องกับทางมาตรฐานทางสังคม เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับ                 
ความยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน  

2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ (safe and healthy 
working condition) คือ พนักงานควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทางานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และอันตรายน้อยที่สุด ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของพนักงานและควรที่จะก าหนด
มาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการควบคุม           
เกี่ยวกับเสียง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา  

                                                           
151 Richard E. Walton อ้างถึ งใน  วรเทพ เวียงแก , คุณ ภาพชี วิตของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาธรรมของแก่น, 
2558), 27.  

152 Kast F. E. and Rosenzweig J. E., เรื่องเดียวกัน, 28.  
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3. โอกาสที่ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของบุคคล (opportunity to use and develop 
human capacities) เกณฑ์ในข้อนี้หมายถึงความเกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด ไม่ใช่การแยกส่วน
เฉพาะงานหนึ่งงานใด ควรจะให้โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานที่มีผลต่อความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองและความรู้สึกท้าทายในงานให้พนักงานได้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่สามารถควบคุม
งานด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการวางแผนและการด าเนินงาน
กิจกรรมด้วย  

4. โอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความม่ันคงในการท างานอย่างต่อเนื่อง (opportunity 
of continued growth and security) เกณ ฑ์ข้อนี้ มุ่ งส่ งเสริมการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าปล่อยให้เป็นคนล้าหลัง ได้รับการเตรียมความรู้และทักษะเพ่ือหน้าที่ที่สูงขึ้น               
เปิดโอกาสให้ได้มีความก้าวหน้าและมีความม่ันคงในอาชีพและงานที่ได้รับ  

5. ส่งเสริมการบูรณาการทางสังคมหรือการร่วมกัน (social integration in the work 
organization) จะมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสรภาพในการท างานปราศจากการรังเกียจ มีโอกาสที่
จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้สูงขึ้น มีโอกาสได้รับความเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าและได้รับ                   
การสนับสนุนจากกลุ่มที่สังกัดและจากกลุ่มอ่ืน ๆ ในองค์การมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันใน           
การท างาน  

6. ความสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ (constitutionalism) เกณฑ์ข้อนี้มุ่งให้องค์การ
ค านึงถึงแนวคิดในเรื่องการปฏิบัติที่ยึดกฎหมายเป็นหลัก และจ าต้องให้ความส าคัญแก่บุคคลอย่าง 
เท่าเทียมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์การควรจะมีสิทธิอะไรบ้างและจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคล เช่น สิทธิ
ที่จะระงับการให้ข้อมูลในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ท าหรือเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว นอกจากนี้ยังต้องให้
ความเคารพต่อการเป็นมนุษย์ด้วยกันของเพ่ือนร่วมงาน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด  

7. บทบาทของการท างานที่มีความสมดุล (balanced role of work) เกณฑ์ข้อนี้มุ่งที่จะให้
องค์การหลีกเลี่ยงการเข้าไปแทรกแซงพนักงานในเรื่องความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างงานกับวิถีชีวิต 
เช่น ความเป็นอยู่ภายในครอบครัวเป็นการแบ่งเวลาที่เหมาะสมส าหรับตัวเอง งาน ครอบครัว และ          
อ่ืน ๆ ควรมีสัดส่วนการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  

8. ค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม (socially beneficial and responsible 
work) เกณฑ์ข้อนี้มุ่งให้คนงานได้เข้าใจว่าองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิต                 
การก าจัดของเสีย การจ้างงาน การปฏิบัติต่อประเทศที่ด้อยพัฒนาและเรื่องอ่ืน ๆ ที่ จะก่อให้เกิด          
การเพ่ิมคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน 

จากองค์ประกอบที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นมีความหมายมากมายจึงท าให้ปัจจัย
ชี้วัดคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ซึ่งในการวัดคุณภาพชีวิตใน  
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การท างานนั้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและข้อสมมติเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานจึงมีผู้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันออกไป153 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาริณี   โพธิราช ซึ่งได้สรุปและแบ่งลักษณะของปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตการท าง าน เพ่ือ                
ความเข้าใจง่ายออกเป็น 4 ประการ ดังนี้  

1. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตต่อตัวบุคคล คือ บุคคลสามารถท างานได้อย่างมีความสุข รู้สึกดีต่อ
ตัวเอง มีความพึงพอใจในการท างาน มีขวัญและก าลังใจ ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น                      
มีส่วนร่วมและสนใจงานมากขึ้น ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยจากการท างาน  

2. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตต่อเพ่ือนร่วมงาน คือ มีบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตรในการท างาน
ในองค์การ มีความสามัคคีไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น มีความเอ้ือเฟ้ือ  

3. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตต่องาน คือ ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้ผลผลิต               
เพ่ิมข้ึน  

4. ปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตต่อองค์การ คือ มีความพึงพอใจและความผูกพันในองค์การ                 
มีสามัญส านึกแห่งการเป็นเจ้าขององค์การ รักษาผลประโยชน์ขององค์การ รักษาชื่อเสียงองค์การ154 
 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

 วอลตัน (Walton) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่า ประกอบด้วยคุณสมบัติ 8 ประการ       
ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ดังนี้ 
 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) หมายถึง 
รายได้หรือค่าตอบแทนที่เป็นจ านวนเงินที่ได้รับประจ าทุกเดือน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินเพ่ิม
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต ตามอัตภาพของแต่ละ
บุคคลและได้รับอย่างยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบต าแหน่งหน้าที่อ่ืนในระดับเดียวกันหรือมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 
 2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe and 
healthy working conditions) หมายถึง สภาพทั่วไปทางกายภาพของที่ท างานเกี่ยวกับเครื่องมือ

                                                           
153 จรัส วาดเขียน, เรื่องเดียวกัน, 28.  
154 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี  โพธิราช, "คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 25.  
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เครื่องใช้ในการท างานที่จัดตั้งไว้อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ในการใช้มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 
 3. โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน ( immediate opportunity to 
use and develop human capacities) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
ได้รับการเตรียมความรู้ หรือทักษะในการปฏิบัติเพ่ือหน้าที่สูงขึ้น มีโอกาสประสบความส าเร็จในงานที่
ได้รับมอบหมายตามความมุ่งหวัง เป็นที่ยอมรับในเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัวและผู้ เกี่ยวข้องมี                  
ความมั่นคงในรายได ้
 4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน 
(future opportunity for continued growth and security) หมายถึง ความมากน้อยของโอกาส
ในการเสริมสร้างความสามารถในการท างานให้มีคุณภาพ โดยอิสระพอสมควร สามารถใช้ทักษะใน
การปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบมีการวางแผนการปฏิบัติทุกข้ันตอน 
 5. การยอมรับทางสั งคมในองค์การ (social integration in the work organization
หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การที่บุคคลได้รับมอบหมายงาน โดยได้รับพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถไม่มีการแข่งขันในสังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตรง และอย่างเปิดเผย 
 6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (constitutionalism 
in the work organization) หมายถึง การท างานอย่างอิสระ มีความเป็นส่วนตัว ได้รับการเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามสมควร และมีการเคารพความเป็นมนุษย์
ของเพ่ือนสมาชิกที่ท างานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบที่ยุติธรรม 
 7. ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (work and 
the total life space) หมายถึง การแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาในการท างาน 
เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัว และเวลาของสังคมได้อย่างลงตัว 
 8. บทบาทที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม (the social relevance of work life) หมายถึง                 
การปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนให้มีความก้าวหน้า การมีส่วนร่วมทางสังคมร่วมกับ
ชุมชนตลอดจนหน่วยงานเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ และเห็นถึงคุณค่าของงานที่ตนได้กระท า155 
 เดลามอท และ ทาเคซาวา (Delamotte and Takezawa) ได้เสนอแนวคิดของคุณภาพชีวิต
การท างานไว้ว่า คือ 1) เป้าหมายที่เป็นแนวในการปฏิบัติ (traditional goals) เป็นเป้าหมายที่ควร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการท างาน ความปลอดภัยจาก
การท างาน การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในองค์การ และการให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
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ยุติธรรม 2) การปฏิบัติอย่างเสมอภาคในการท างาน (fair treatment at work) คือ ความต้องการ
ของบุคลากรในองค์การที่ต้องการให้องค์การปฏิบัติตนต่อบุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่
ค านึงถึงเพศ 3) อ านาจในการตัดสินใจ (influence of decisions) การให้พนักงานมีส่วนร่วมใน               
การตัดสินใจ แสดงออกความคิดเห็น เพ่ือสร้างความสามัคคีและลดความแตกแยกลง 4) ความท้าทาย
ของงาน (challenge of work content) งานที่ท าต้องสร้างความท้าทายให้แต่บุคลากรในองค์การ
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้สึกในการท างานให้ประสบความส าเร็จให้ได้และได้รับผลตอบแทนจาก              
การท างานให้ประสบความส าเร็จในความก้าวหน้าและต าแหน่งหน้าที่การงาน และ 5) ชีวิตการท างาน 
(work life) มีชีวิตการท างานที่สมดุลกันระหว่างชีวิตการท างาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตสังคม156 
 ฮิวส์  และ คัมมิ่ ง (Huse and Cummings) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับ เกณฑ์บ่ งชี้และ
องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตของการท างานไว้ 8 ประการ ดังนี้ 
 1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถได้ก็ต้องให้บุคคลนั้นเกิดความพึง
พอใจกับสิ่งตอบแทนที่จะได้รับเพ่ือเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานและสิ่งตอบแทนเบื้องต้นที่ท าให้
ข้าราชการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานก็คือ เงินเดือนหรือค่าจ้างที่เหมาะสม
เพียงพอ ยุติธรรม นอกจากนั้น ยังจะต้องพิจารณาถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไปอีกเพ่ือให้
เพียงพอกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้วย 
 2. การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย (safe and healthy environment) 
หมายถึง การที่ ผู้ ปฏิบั ติ งาน ได้ปฏิบั ติ งาน ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม มีความสะอาด                               
มีความปลอดภัย จัดหา ติดตั้ง และมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และ 
ไม่มีสภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ อีกทั้งยังต้องมีแผนระวังภัยที่ดีด้วย 
 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (developing of human capacities) หมายถึง                 
การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ท าโดยพิจารณาจากลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกว่าตนมี
คุณค่าและมีความรู้สึกท้าทายจากการท างานของตนเอง การพัฒนาข้าราชการจะช่วยเสริมให้
ข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าการด าเนินงานพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ผลเต็มที่ตามองค์การต่าง ๆ 
ก็จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้า
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และมีความมั่นคงได้นั้น ส่วนหนึ่งอยู่ที่คุณภาพของข้าราชการนั่นเอง การพัฒนาข้าราชการที่
ปฏิบัติการเป็นส่วนมาก คือ จัดฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ข้าราชการมีคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น             
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์การในด้านปริมาณ คุณภาพของงาน และสุขภาพจิต 
 4. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (growth and security) หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่น
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่อง
รายได้และต าแหน่ง 
 5. บูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานที่ท างาน มีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า 
ผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับและมีโอกาสสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความรู้สึกว่าจนเองประสบความส าเร็จและมี
คุณค่า ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์นั้นประการหนึ่ง คือ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม และการยอมรับจากผู้อ่ืน คนที่มีความโน้มเอียงไปในทางความต้องการทางสังคมมากจะมี
ลักษณะเป็นคนโอนอ่อนต่อสังคม ความต้องการนี้เป็นเหตุจูง ใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วย  
ความพึงพอใจและอยากจะท างานนั้นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 6. การมีธรรมนูญในองค์การ (constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมใน             
การบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานได้รับการเคารพในสิทธิและ        
ความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็น บรรยากาศขององค์การมีความเสมอ
ภาคและยุติธรรม มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 7. การมีภาวะอิสระจากงาน (total free space) หมายถึง การแบ่งเวลาให้เหมาะสมใน      
การด ารงชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาส่วนตัว เวลาส าหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และเวลา
ที่ให้กับสังคม จะเห็นได้ว่าการท างานเป็นรากฐานของชีวิตสังคม เป็นเหตุและปัจจัยให้มนุษย์มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน จากการศึกษาพบว่า การท างานช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิต การท างานเป็น    
การแสดงออกถึงอ านาจของมนุษย์ที่จะสามารถบรรลุถึงความใฝ่ฝันและความปรารถนาของมนุษย์ได้ 
การปฏิบัติงานสามารถจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเองได้อย่างลึกซึ้ง 
 8. ความภาคภูมิใจในองค์การ (organizational pride) หมายถึง ชื่อเสียงขององค์การ               
การประสบความส าเร็จ ความมั่นคงขององค์การ ความภูมิใจ ความชอบในงานที่ได้รับ และความ
ภูมิใจในองค์การ157 
 คาส และ โรเซนวิก (Kast and Rosenzweig) ได้เสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน
ไว้ 6 ลักษณะ ดังนี้ 1) ลักษณะงานที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี  2) มีการปกครองตนเอง 3) ได้รับ 
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การยอมรับ 4) การได้รับรางวัลตามความสามารถ การเลื่อนขั้นต าแหน่ง โอกาสการได้ท างานที่ดีหรือ
ระดับสูงขึ้น รวมทั้งการมีโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า 5) งานที่ท าให้
เกิดความภาคภูมิใจ และ 6) มีความม่ันคงในการท างาน158 
 คาสิโอ (Casico) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสถาบัน
การท างานในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย องค์ประกอบ 11 ประการดังต่อไปนี้ 1) ค่าตอบแทน (pay) 
2) ผลประโยชน์ของลูกจ้าง (employee benefits) 3) ความมั่นคงของการท างาน (job security)  
4) โอกาสการเลือกเวลาในการปฏิบัติงาน (alternative work schedules) 5) การลดความเครียดใน
การท างาน (job stress) 6) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างานของตน (participation in 
decisions that affect them) 7) ก า รป ก ค รอ งแ บ บ ป ระช าธิ ป ไต ย  (democracy in the 
workplace) 8) การได้รับแบ่งปันผลก าไร (profit sharing) 9) สิทธิในการรับเบี้ยบ าเหน็จบ านาญ 
(pension “right”) 10) โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน (company programs designed 
to enhance worker welfare) และ 11) ท างาน 4 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ (the 4-day workweek)159 
 กรีนเบิร์ก และ บารอน (Greenberg and Baron) กล่าวว่า โดยทั่วไปแผนการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการท างานจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและหลาย ๆ แนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการท างาน จะมีเป้าหมายในเรื่องการเน้นความเป็นมนุษย์ในการท างาน (humanizing 
the workplace) ส าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่ได้รับความสนใจมากแนวหนึ่ง 
คือ  การออกแบบโครงสร้างงาน ใหม่  (work restructuring) ได้ แก่  การท างาน ให้ มีคุณ ค่ า                      
( job enrichment) ก า ร เ พ่ิ ม ง า น  ( job enlargement) แ ล ะ แ บ บ จ า ล อ ง ลั ก ษ ณ ะ ง า น                                
(job characteristic model) ซึ่งจะมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน นอกจากนั้น แนวทางการสร้าง 
กลุม่คุณภาพนับเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานอีกด้วย160  

เวอร์เทอร์ และ เดวิส (Werther and Davis) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย
สิ่งส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) การมีการบังคับบัญชาที่ดี (good supervision) 2) มีสภาพการท างานที่
ดี  (good work condition) 3) มีสวัสดิการต่าง ๆ รายได้ที่ ดี  (good pay and benefits) และ  

                                                           
158 Kast E. Fremont and Jame E. Rosenzweig, Organization and Management 

a Systems and Contingency Approach, 4th ed. (Singapore  McGraw-Hill, 1985), 94.  
159 Casico F. Wayn, Managing Human Resoure : Productivity, Quality of 

Work Life, Profits, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 1989). 142-143. 
160 Greenberg J. and Baron R.A, Behavior in Organization : Under Standing 

and Managing the Human Side of Work, 5th ed. (New Jersey A Simon and Schuster, 
1995). 646-647.  
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4. เป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทาย และมีรางวัลตอบแทน (interesting challenging and rewarding 
job)161 

กอร์ดอน (Gordon) ได้เสนอคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 7 ประการ ดังนี้  1) การได้รับ
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความปลอดภัยและมี
สุขอนามัยที่ดี 3) โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4) ระดับความพึง
พอใจในความต้องการทางสังคมในที่ท างาน 5) สิทธิของการเป็นพนักงาน 6) ปัญหาจากการใช้เวลาใน
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตที่ท างาน และ 7) งานและประโยชน์ต่อสังคม162 

สโตน (Stone) ได้กล่าวถึงแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานว่า บุคลากรจะท างานอย่างมี
ความสุขได้และสร้างผลผลิตให้องค์การเพ่ิมขึ้น ต้องค านึงถึงการบริหารงาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ที่ท างาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ คือ การได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
(adequate remuneration) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตามสภาพของสังคม สถานที่ท างานมี
สภาพแวดล้อมดี (safe and healthy environment) มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งกายและใจ  
การพัฒนาความสามารถ (development of human capabilities) มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานในระดับที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้าและมีความม่ันคงใน
ง า น  (growth and security) มี ค ว า ม รู้ สึ ก ก้ า ว ห น้ า  มั่ น ค ง  ป ล อ ด ภั ย ใน ง า น มี สิ ท ธิ 
(Constitutionalism) มีความศักดิ์ศรีความเท่าเทียมในการท างาน การยอมรับจากองค์การ (repect) 
มีสิทธิในการแสดงออก แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และได้รับการปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียม 
ความสมดุลในชีวิต (total life space) ความสมดุลในระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัวที่
สมดุลกัน เพ่ือลดภาวะความเครียดในการท างาน การรับผิดชอบต่อสังคม (social relevance) ความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การและผู้มาขอรับบริการ 
เป็นองค์ประกอบของมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน 
สุขภาวะทางกาย (physical well-being) เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยมีการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 2) ด้านสุขภาวะทางด้านอารมณ์ (emotional well-being) เป็นผู้ที่รับรู้
สภาพของอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่น มีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของ
ตนเองและผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 3) ด้านสุขภาวะด้านสังคม (social well-being) เป็นผู้มี

                                                           
161 Werther B. William and Keith Davis, Personnel Management and 

Human Resources, 3rd ed. (New York McGraw-Hill, 1989), 97-98.  
162 Gordon R. Judith, A Diagnostic Approach to Organization Behavior, 4th 

ed. (Boston Allyn and Bacon, 1991), 69.  
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ความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืนทั้งในกลุ่มผู้ร่วมงานและกลุ่มสาธารณชนอ่ืน ๆ 4) ด้านสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ (spiritual well-being) เป็นผู้ที่รับรู้ภาวะความรู้สึกของความสงบสุข มีความพึงพอใจใน  
การด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจความเป็นธรรมชาติ เข้าใจความเป็นจริง               
ของชีวิต และมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่เป็นเป้าหมายของชีวิต163 

เคริ์ซ และ คิวเลย์ (Kerce and Kewley) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย
ความพึงพอใจ ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1) ความพึงพอใจในงานโดยรวม (overall job 
satisfaction) 2) ความพึงพอใจในงานเฉพาะด้าน  (facet satisfaction) ได้แก่ 2.1) ค่าจ้าง (pay) 
2.2) ผลตอบแทน (benefits) 2.3) สภาพแวดล้อมการท างาน (working condition) 2.4) โอกาสที่จะ
ก้าวหน้า (chances for advancement) 2.5) ความม่ันคงในงาน (job security) 2.6) เพ่ือนร่วมงาน 
(coworkers) 2.7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical surroundings) 2.8) ทรัพยากรและเครื่องมือ 
(resources and equipment) 2.9) โอกาสที่ จ ะ พัฒ นาทั กษะ  (chances to develop skills)  
2.10) การนิ เทศงาน  (supervision) และ 2.11) โอกาส เจริญ เติบ โตและพัฒ นาส่วนบุ คคล 
(opportunities for personal growth and development) 3)  ลั ก ษ ณ ะ ง า น  ( job 
characteristics) ได้แก่ 3.1) ความหลากหลายของทักษะ (skill varieties) 3.2) เอกลักษณ์ของงาน 
(task identity) 3.3) ความ มี นั ย ส าคั ญ ขอ งงาน  (task significance) 3.4) ความ เป็ น อิ ส ระ 
(autonomy) แ ล ะ  3.5)  ผ ล ป้ อ น ก ลั บ  (feedback) แ ล ะ  4)  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ง า น  
(job involvement)164 
 ฮูนากา มาเรียน และ คารายอน (Hoonaka Marian and Carayon) ได้ เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของการท างานไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 
2) ความเครียด (job strain) 3) โครงสร้างขององค์การ (organizational identification) และ  
4) การมีส่วนร่วมในองค์การ (organization involvement)165 

                                                           
163 Stone R.J., Managing Human Resources, 2nd ed. (New York Free Press, 

2008). 183-184. 
164 Kerce E.w. and Santa Barbara Barbara Kewley., Quality of Work Life 

Surveys in Organizations, New Direction Method and Application (Newbury Park 
McGraw-Hill, 1993). 189-207. 

165 Hoonakker P, Marian A, and Carayo P, The Relation between Job 
Characteristics and Quality of Working Life : The Role of Tadk Ieentity to Explain 
Gender and Job Type Differences, Proceedings of the Human Factors and 
Ergonomics Society 48th Annual Meeting (New Orleans: Louisian, 2003), 59.  
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ปฏิพันธ์  สุกด้วง สรุปว่า แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานมีทั้งสิ้น 8 ด้าน คือ 
1. ผลตอบแทนที่พียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) หรือ “รายได้

และผลประโยชน์ตอบแทน” หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
มาตรฐานการด ารงชีวิต ซึ่งผู้ท างานรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากงานอ่ืน  

2. สภ าพที่ ท า งานปลอดภั ยและไม่ เป็ น อันตรายต่ อสุ ขภ าพ  (safe and healthy 
environment) หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ท างานไม่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย  

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (development of human capacities) หรือ 
“โอกาสพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจาก
งานที่ท า โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ท า ได้แก่ งานที่ผู้ท าต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง                   
(task identity) งานที่ผู้ท ายอมรับว่ามีความส าคัญ (task significance) งานที่ผู้ท าสามารถได้ 
รับทราบผลย้อนกลับ (feedback) งานที่ผู้ท ามีอิสระในการด าเนินการ (autonomy) งานที่ผู้ท าได้ใช้ 
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในหลาย ๆ ด้าน (task variety)  

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคง (growth and security) หมายถึง ลักษณะงานที่ส่งเสริม
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพของตน ซึ่งนอกจากงานจะช่วยคงไว้และเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถของผู้ท างานได้รับการยอมรับจากสังคมและครอบครัวของตน  

5. สังคมสัมพันธ์ (social integration) หมายถึง ลักษณะงานที่มีส่วนพัฒนาให้ผู้ท างานมี                 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานที่ท างานมีบรรยากาศของความเป็น
มิตรมีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า  

6. ลักษณะการบริหารงาน (constitutionalism) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร               
มีการกระท าต่อบุคคลอย่างเหมาะสม ผู้ท างานได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล 
ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ท างานรวมทั้งบรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและ 
ยุติธรรม  

7. ภาวะอิสระจากงาน (total life space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในช่วงของ
ชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานและช่วงเวลาอิสระจากงานมีช่วงเวลาคลายเครียดจากภาระหน้าที่                
ความรับผิดชอบ  
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8. ความภูมิใจในองค์การ (organization pride) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มี               
ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การที่มีชื่อเสียงและได้รับรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และ 
รับผิดชอบต่อสังคม166 

ซึ่งจากแนวคิดที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นนี้ ซึ่งงานวิจัยของ วาริณี  โพธิราช สรุปพบว่า 
แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานคือ แนวที่บ่งชี้ถึงกระบวนการสร้างความสุขในการท างาน
ของคนในองค์กร คนท างานที่มีความสุขนั้น ไม่ได้หมายถึงรายได้เป็นสิ่งเดียวที่ส าคัญที่สุดแต่ต้องมี 
“คุณภาพชีวิตการท างาน” ซึ่งหมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อม 
โดยส่วนรวมในการท างานของบุคคลและเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ รวมทั้งยัง
ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการท างานและสภาพในการท างานตลอดจนควรให้
ความส าคัญที่บทบาทการท างาน ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และแวดล้อมในที่ท างาน167 
 
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ในการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงการบริหารโรงเรียน เพ่ือบรรลุสู่วัตถุประสงค์    
สิ่งส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานส าเร็จลงด้วยดีคือตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนทุกสิ่ง และบุคคลจะ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นสิ่งส าคัญ
และเป็นจุดหมายปลายทางของแต่ละบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ ประเทศใดหากประชากรในชาติ
โดยรวมด้อยคุณภาพ แม้ว่าประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่อาจท าให้
ประเทศนั้นเจริญและพัฒนาให้ทันหรือเท่าเทียมกับประเทศที่มีประชากรมีคุณภาพได้168 

ความส าคัญและประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างานค่อนข้างจะมีความหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีนักวิชาการนิยามไว้ดังนี้ 

                                                           
166 ปฏิพันธ์ สุกด้วง อ้างถึงใน วราภรณ์  สกุลรัมย์ , "คุณภาพชีวิตในการท างานและ

ประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                  " 
(การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ในพระบรมราชนูปถัมภ์, 2555), 11-12.  

167 ว่าที่ร้อยตรีหญิง, วาริณี  โพธิราช, "คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย." (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 38. 

168 ประสิทธิ์ ทองอุ่น, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (กรุงเทพฯ เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 
ม.ป.ป.), 30-31.  
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 กิ่งพร  ทองใบ กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความส าคัญยิ่งในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การ ในปัจจุบันคนเราท างาน
เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน ดังนั้น สถานที่ท างานต้องมีความเหมาะสม
คือ ท าให้เกิดความสุข ความม่ันคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคลและองค์การ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลส าคัญต่อองค์การและพนักงานในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์การ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตในองค์การท าให้องค์การมี
นโยบายและการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ต่าง ๆ ทั้ งในด้านลักษณะงาน  บุคลากร และสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อ          
การด าเนินงานส่งผลให้ผลิตภาพขององค์การเพิ่มขึ้น 

2. ช่วยเพ่ิมขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจในงาน ก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งผลต่อความผูกพัน
และจงรักภักดีต่อองค์การ 

3. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้วยการเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา ฝึกอบรมหรือ        
การพัฒนาต่างเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น สร้างโอกาสในการพัฒนาองค์การให้มี
ความเจริญเติบโตก้าวหน้า ประสิทธิภาพของคนย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพขององค์การโดยรวม ท าให้
องค์การมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากการมีทุนมนุษย์ที่ดี  ย่อมเป็นทุนส าหรับ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์การ169 
 สุทธิลักษณ์  สุนทโรดม กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะคน
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการท างาน ในปัจจุบันคนเราท างานเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน ดังนั้น สถานที่ท างานต้องมีความเหมาะสม คือ ท าให้เกิดความสุข 
ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานจะส่งผลดีต่อทั้งบุคคลและองค์กร คุณภาพชีวิตการท างาน

                                                           
169 ดร. กิ่งพร ทองใบ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (เอกสารประกอบการอบรมการ

เส ริ ม ค ว า ม รู้ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น   ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2559).  
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ส่งผลต่อองค์กร อาทิ 1) ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์การ 2) ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท างาน และ  
3) ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน170 
 

ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างาน 

 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานขององค์การและบุคลากรในองค์การ ต้องให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่จะต้องค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้ที่ท างานและประสิทธิผลที่บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
 สโกรแวน (Skronwan) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีประโยชน์ดังนี้  1) สร้างเสริม
ความพึงพอใจในการท างานสูงสุด สร้างขวัญและก าลังใจให้ใจกับพนักงาน 2) เกิดอัตราการขาดงานที่
ลดลง 3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่สูงขึ้น พนักงานมีส่วนร่วมในการท างานและสนใจงานมาก
ขึ้น 4) ลดอุบัติเหตุ ลดความเจ็บป่วย ลดความตึงเครียด ท าให้องค์การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่า
รักษาพยาบาล 5) พนักงานมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของขององค์การและการมีส่วนร่วมในการท างาน
6) การสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้น อันเนื่องมาจากความน่าสนใจขององค์การจาก ความเชื่อถือ
เรื่องคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจากองค์การนั้น ๆ 7) ลดอัตราการขาดงาน 8) พนักงานมีความสนใจ
งานจากการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การออกเสียง และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และ  
9) เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี171 
 โมริน และ โมริน (Morin and Morin) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างานใน
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรให้เข้าท างานได้ตรงตามความรู้ความสามารถ มีความสามารถใน                
การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ระหว่างผู้ร่วมงาน ท าให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ172 

                                                           
170 สุทธิลักษณ์ สุนทโรดม, "แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน

โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ,"  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  14 ม ก ร า ค ม  2560, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.thailandindustry.com. 

171 Skrowan, “Quality of Working Life : Perspectives of Business and the 
Public Sector”. (Reading and Massauchette Addison-Westerly, 1983), 492.  

172 Morin and Morin, Quality of Life and Firm Performance : The Case of 
Teknika, 3e Congres Du Lbero Academy of Management (Sao Paulo Bresil, 2006), 
174.  
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สเตียร์ และ พอร์ตเตอร์ (Steers and Porter) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็น               
การแลกเปลี่ยนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มักจะได้รับผลค่าตอบแทนจากการท างานที่ท าอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ความพึงพอใจ และได้พบเพื่อนใหม่ เป็นต้น173 

ชูเลอร์ (Schuler) กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในการท างาน ดังนี้ 1) ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจให้กับพนักงาน 2) ท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและมี
อัตราการขาดงานที่ลดลง 3) ท าให้ประสิทธิผลในการท างานเพ่ิมข้ึนจากการที่พนักงานมีส่วนร่วมและ
มีความสนใจในงานมากขึ้น 4) ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยจากการท างานซึ่งจะส่งผล
ถึงการลดต้นทุนด้านค่ารักษาพยาบาลรวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ การลดอัตราการเรียกร้อง
สิทธิ์จากการท าประกัน 5) ความยืดหยุ่นของก าลังคนมีมากและความสามารถในการสับเปลี่ยน
พนักงานมีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์กรและการมีส่วนร่วมในการท างาน
ที่เพ่ิมขึ้น 6) อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้น เนื่องจากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตใน           
การท างานที่ดีขององค์กร และ 7) ลดอัตราการขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานที่ดีท าให้พนักงานรู้สึกสนใจในงานมากขึ้น จากการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การให้สิทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และการเคารพสิทธิของพนักงาน174 

จากประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นการเพ่ิม 
ความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน มีแรงจูงใจที่จะท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ อันจะ 
น าไปสู่ประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์กร  

เดสเลอร์ (Dessler) กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานจะท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์กร เกิดวัฒนธรรมองค์กร เกิดขวัญและก าลังใจ เกิดผลดีในทางจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมใน                   
การท างานภายในองค์กร175  

ฟีลด์ แทรคเกอร์ และ บั๊ค (Fields Thacker and Buck) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานท า
ให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน คือ 1) ผลโดยตรงต่อการเพ่ิมความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน สร้าง

                                                           
173 Steers and Porter, Motivation and Work Behavior (New York McGraw-Hill 

inc., 1991). 573-574. 
174 Schuler R.S.  and Beutell N.J. and Youngblood S.A อ้างถึงใน พนิดา อร่ามจรัส, 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานในกลุ่มบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จ ากัด (มหาชน) (กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
2552). 

175 Dessler, Human Resource Management (New Jersey: Prentice-Hall, 1991), 
4.  
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ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและลดอัตราการเปลี่ยนงาน 2) ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น และ 3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กร เช่น ผลก าไรเพ่ิมขึ้น การบรรลุเป้าหมายขององค์กร จะเห็นได้ว่าคุณภาพ
ชีวิตการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่งโดยจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างานมี
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยลดอัตราการลาออกหรือโอนย้าย176 

วาริณี  โพธิราช กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ท าให้
เกิดประโยชน์ 4 ประการ ดังนี้ 

 1. ประโยชน์ต่อตัวบุคคล คือ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเพ่ิมความพึงพอใจใน                 
การท างาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงาน ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้นจากการที่ 
พนักงานมีส่วนร่วมและสนใจงานมากขึ้น ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยจากการท างาน 
ซึ่งจะส่งผลถึงการลดต้นทุนด้านค่ารักษาพยาบาลรวมถึงต้นทุนประกันด้านสุขภาพ การลดอัตรา             
การเรียกร้องสิทธิ์จากการประกันจากปริมาณของการเบิกจ่ายลดลง  

2. ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน คือ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความสามัคคี            
ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น มีความเอ้ือเฟ้ือ ท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานในองค์การ  

3. ประโยชน์ต่องาน คือ ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงาน            
ทีล่ดลง  

4. ประโยชน์ต่อองค์การ คือ ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันในองค์การ ความยืดหยุ่น
ของก าลังคนมีมากและความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความรู้สึกใน
การเป็นเจ้าขององค์การและการมีส่วนร่วมในการท างานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิผลของ
องค์การ เช่น ผลก าไรที่เพ่ิมข้ึน การบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป็นต้น177 

สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีประโยชน์ต่อองค์การในเรื่องของการสร้างขวัญก าลังใจ 
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรและองค์การ ท าให้องค์การมี
คุณภาพสามารถเพ่ิมผลผลิตได้สูงขึ้น บุคลากรในองค์การเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การและวิชาชีพของ

                                                           
176 Fields M. and Thacker J. W., "The Influence of Quality of Work Life on 

Company and Union Commitment : A Examination of Pre Post Changes," 
Academy of Management Journal (1992). 439-450.  

177 ว่าที่ร้อยตรีหญิง, วาริณี  โพธิราช, "คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย." (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 27. 
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ตนเอง มีแรงจูงใจที่จะท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จขององค์การ 
 

กระบวนการในการจัดการด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 

 การจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน คือการด าเนินงานทางด้านคุณภาพชีวิตการท างานอย่าง
เป็นกระบวนการโดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละแนวคิด
ดังนี้  

เชอเมอร์ฮอนด์ (Schermerhorn) ได้สรุปกระบวนการในการจัดการว่าประกอบด้วย                      
4 ภารกิจ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การชี้น า (Leading) และ               
การควบคุม (Controlling) ดังภาพที่ 5 

 
 

แผนภูมิที่ 5 กระบวนการในการจัดการตามแนวคิดของ เชอเมอร์ฮอน (Schermerhorn) ,    
               ฮ่ัน (Hunt) และ ออสบอร์ (Osborn)178 
 

                                                           
178 Hunt Schermerhorn R. John, Osborn อ้างถึงใน เกษศิรินทร์  ไชยสงคราม, , "การ

จัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การธุรกิจของไทย,"  เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้
จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/3034. 
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นอกจากนี้ ยังมีการน าเอาทฤษฎีทางการบริหารงานเก่าแก่ที่ยึดถือกันมา เช่น แนวคิดวงจร
PDCA มาใช้ในการจัดการเพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน โดย PDCA มาจาก ค าภาษาอังกฤษ 4 ค า 
ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Act (ด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักสถิติ วอลเทอร์ เอ ชูฮาร์ท (Walter Shewhart) ซึ่งได้
พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ bell laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1930 
ในระยะเริ่มแรกวงจรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “วงจร shewhart” จนกระทั่งราวทศวรรษที่ 1950 
ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดย Deming W. Edwards ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ 
หลายคนจึงเรียกวงจรนี้ว่า “วงจร Deming” เมื่อเริ่มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ 4 ฝ่ายใน
การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย ความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ฝ่ายนั้น จะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับ
วงจร Deming ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหารซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอน
การปฏิบัติขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการด าเนินการให้เหมาะสม179 

จากข้อมูลข้างต้น วาริณี  โพธิราช สรุปถึงการจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญทั้งสิ้น ดังนี้ 1) ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่  
1.1) การแข่งขันจากกระแสสังคมโลกที่ไร้พรมแดน 1.2) การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น 1.3) กฎหมายมีส่วนส าคัญต่อ 
การจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน และ 1.4) สหภาพแรงงาน การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การจัดการคุณภาพชีวิตการท างานเกิดขึ้น 2) ปัจจัยภายในที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ 2.1) ผู้บริหารระดับสูงเป็นส่วนส าคัญใน 
การผลักดันให้คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเกิดข้ึนในองค์กร 2.2) ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 2.3) วัฒนธรรมองค์กร และ 2.4) บรรยากาศการท างาน ซึ่งประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วม 
การเสริมแรง การตอบสนอง และความไว้วางใจ และ 3) กระบวนการในการจัดการด้านคุณภาพชีวิต 
การท างาน ได้แก่ 3.1) การสร้างสรรค์ 3.2) การวางแผน 3.3) การจัดการองค์กร 3.4) การชี้น า  
และ 3.5) การควบคุม 

                                                           
179 ศุภชัย  อาชีวระงับโรค อ้างถึงใน เกษศิรินทร์  ไชยสงคราม, "การจัดการคุณภาพชีวิต 

การท างาน ในองค์ การธุ รกิ จของไทย ,"  เข้ าถึ ง เมื่ อ  10 สิ งหาคม  2562,  เข้ าถึ งได้ จาก 
http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/3034 
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จึงสรุปได้ว่า การจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน คือกระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่ม
บุคคลในองค์กรได้ก าหนดและจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ   
3 อย่าง คือ 1) มีปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น กระแส
โลกที่ไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีแนวโน้ม              
การเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น กฎหมายที่มีการสร้างเกณฑ์ข้อบังคับหรือแม้แต่ข้อห้ามในการด าเนินการ
ด้านการท างานและแรงสนับสนุนจากสหภาพแรงงานที่เป็นตัวเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ใน               
การสนับสนุนให้การจัดการคุณภาพชีวิตการท างานเกิดขึ้น 2) ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ            
การจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น ผู้บริหารหรือผู้น าขององค์กร ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการท างาน ซึ่งประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วม การเสริมแรง 
การตอบสนองและความไว้วางใจ และ 3) กระบวนการในการจัดการด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 
ประกอบด้วย การริเริ่มสร้างสรรค์การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้น า และการควบคุมเพ่ือให้             
การจัดการคุณภาพชีวิตการท างานเกิดข้ึนจริงอย่างยั่งยืน180 

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือบริหารและ             
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี                  
พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง                
คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี 

 
 
 
 

                                                           
180 ว่าที่ร้อยตรีหญิง, วาริณี  โพธิราช, "คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย." (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 30-34. 
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สถานที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ ซอยศรีอยุธยา 5 แขวงทุ่งพญาไท   

เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์                
ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ 
จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และ
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี 

ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ยังมีเขตพ้ืนที่บริการอีก 1 แห่ง                     
ตั้งอยู่เลขท่ี 30/1 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
อ านาจหน้าที่ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 วันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผน  
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 2. วิเคราะห์การจัดตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียนและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณที่ ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานและในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา  
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ  
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12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนราชการภายใน 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้แบ่งส่วน
ราชการส านักงานเขต ดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มอ านวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและ
แผน 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ   
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ปัจจุบันส่วนราชการภายใน มีดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มงานภายใน 2. กลุ่มอ านวยการ 3. กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 6. กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 7. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  8. หน่วยตรวจสอบภายใน และ                         
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ขอบข่ายภารกิจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน                       
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 เขตปกครองของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ล าดับ
ที ่

เขตปกครอง จ านวน ล าดับ
ที ่

เขตปกครอง จ านวน 

1. พญาไท 1 13. ราษฎร์บูรณะ 2 

2. บางซื่อ 3 14. จอมทอง 3 
3. ดุสิต 5 15. คลองสาน - 

4. สัมพันธวงศ์ 1 16. ธนบุรี 4 

5. ปทุมวัน 1 17. ภาษีเจริญ 5 
6. ราชเทวี 3 18. ตลิ่งชัน 5 

7. พระนคร 7 19. ทวีวัฒนา 2 
8. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 20. บางพลัด 2 

9. บางแค 3 21. บางกอกน้อย 6 
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ล าดับ
ที ่

เขตปกครอง จ านวน ล าดับ
ที ่

เขตปกครอง จ านวน 

10. บางขุนเทียน 4 22. บางกอกใหญ่ 3 

11. บางบอน 4 23. หนองแขม 1 

12. ทุ่งครุ 2 รวม 67 โรงเรียน 
 
ตารางท่ี 2 รายช่ือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือโรงเรียน ล าดับ
ที ่

รายช่ือโรงเรียน 

1. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  34. ราชวินิต มัธยม  

2. แจงร้อนวิทยา  35. ราชวินิตบางแคปานข า  

3. ชิโนรสวิทยาลัย 36. ฤทธิณรงค์รอน  

4. ไชยฉิมพลีวิทยาคม  37. วัดนวลนรดิศ  

5. เตรียมอุดมศึกษา  38. วัดน้อยนพคุณ  

6. ไตรมิตรวิทยาลัย  39. วัดบวรนิเวศ 

7. ทวีธาภิเศก 40. วัดบวรมงคล 

8. ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  41. วัดประดู่ในทรงธรรม  

9. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ 42. วัดพุทธบูชา 

10. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ 43. วัดรางบัว  

11. เทพศิรินทร์  44. วัดราชบพิธ  

12. ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  45. วัดราชโอรส 

13. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 46. วัดราชาธิวาส 

14. นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  47. วัดสระเกศ  

15. บางปะกอกวิทยาคม  48. วัดสังเวช 

16. บางมดวิทยา  49. วัดอินทาราม  

17. เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  50. วิมุตยารามพิทยากร  

18. ปัญญาวรคุณ  51. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  

19. พิทยาลงกรณ์พิทยาคม  52. ศีลาจารพิพัฒน์  

20. โพธิสารพิทยากร  53. ศึกษานารี  

http://www.chanpradit.ac.th/
http://www.rnm.ac.th/
http://www.chaengron.ac.th/
http://www.rnp.ac.th/
http://www.chinorot.ac.th/
http://www.nr.ac.th/
http://www.chaichimplee.ac.th/
http://www.nd.ac.th/
http://www.triamudom.ac.th/
http://www.wnk.ac.th/
http://www.tmc.ac.th/
http://www.bn.ac.th/
http://www.taweethapisek.ac.th/
http://www.bm.ac.th/
http://www.tpt.ac.th/
http://www.pradoonai.ac.th/
http://www.wpb.ac.th/
http://www.watrangbua.ac.th/
http://www.debsirin.ac.th/
http://www.rb.ac.th/
http://www.thonburee.ac.th/
http://www.ro.ac.th/
http://www.satriwit3.ac.th/
http://www.rajadhivas.ac.th/
http://www.ndr.ac.th/
http://www.watsaket.ac.th/
http://www.bpk.ac.th/
http://www.watsw.ac.th/
http://www.bangmodwittaya.ac.th/
http://www.ir.ac.th/
http://www.br.ac.th/
http://www.wimut.ac.th/
http://www.panyaworakun.net/
http://www.sriayudhya.ac.th/
http://pkpk.ac.th/
http://www.silacharn.ac.th/
http://www.ps.ac.th/
http://www.snr.ac.th/


  85 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือโรงเรียน ล าดับ
ที ่

รายช่ือโรงเรียน 

21. มหรรณพาราม  54. ศึกษานารีวิทยา  

22. มักกะสันพิทยา  55. สตรีวัดระฆัง  

23. มัธยมวัดดาวคนอง  56. สตรีวัดอัปสรสวรรค์  
24. มัธยมวัดดุสิตาราม  57. สตรีวิทยา 

25. มัธยมวัดนายโรง  58. สวนกุหลาบวิทยาลัย  

26. มัธยมวัดเบญจมบพิตร  59. สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

27. มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  60. สวนอนันต์ 

28. มัธยมวัดสิงห์  61. สันติราษฎร์วิทยาลัย  

29. มัธยมวัดหนองแขม  62. สามเสนวิทยาลัย  

30. โยธินบูรณะ 63. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

31. โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)  64. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม  

32. รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  65. สุวรรณารามวิทยาคม  

33. ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 66. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

รวม 67 โรงเรียน 67. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  

 
ตารางที่ 3 อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
               เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ล าดับ
ที ่

โรงเรียน จ านวน 
(นร.) 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวน 

ผอ. รอง.
ผอ. 

ครู 

1. เตรียมอุดมศึกษา 4,379 ใหญ่พิเศษ 1 3 213 

2. วัดราชโอรส 2,701 ใหญ่พิเศษ 1 4 128 
3. โพธิสารพิทยากร 2,618 ใหญ่พิเศษ 1 4 127 

4. ทวีธาภิเศก 2,507 ใหญ่พิเศษ 1 4 124 

5. ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 1,145 กลาง 1 0 51 
6. สวนกุหลาบวิทยาลัย 3,282 ใหญ่พิเศษ 1 4 163 

7. สันติราษฎร์วิทยาลัย 2,020 ใหญ ่ 1 2 102 

http://www.mh.ac.th/
http://www.snws.ac.th/
http://www.makkasan.ac.th/
http://www.sr.ac.th/
http://www.mdn.ac.th/
http://www.absornsawan.ac.th/
http://www.dusitaram.ac.th/
http://www.satriwit.ac.th/
http://www.nairong.ac.th/
http://www.sk.ac.th/
http://www.mwbb.ac.th/
http://www.sk-thonburi.ac.th/
http://www.makut.ac.th/
http://www.suananun.ac.th/
http://www.mws.ac.th/
https://www.str.ac.th/
http://www.nk.ac.th/
http://www.samsenwit.ac.th/
http://www.yothinburana.ac.th/
http://www.saipanya.ac.th/
http://www.ssw.ac.th/
http://www.suwanplubpla.ac.th/
http://www.rst.ac.th/
http://www.suwan.ac.th/
http://www.samsen2.ac.th/
http://www.islamiccollege.ac.th/
http://www.purcbkk.ac.th/
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ล าดับ
ที ่

โรงเรียน จ านวน 
(นร.) 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวน 

ผอ. รอง.
ผอ. 

ครู 

8. ศึกษานารี 3,226 ใหญ่พิเศษ 1 4 161 

9. บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 2,141 ใหญ ่ 1 0 109 
10. รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3,315 ใหญ่พิเศษ 1 3 167 

11. เทพศิรินทร์ 3,128 ใหญ่พิเศษ 1 4 154 
12. มัธยมวัดสิงห์ 3,217 ใหญ่พิเศษ 1 3 153 

13. มหรรณพาราม 1,193 กลาง 1 0 63 

14. สตรีวิทยา 2,884 ใหญ่พิเศษ 1 2 143 
15. ราชวินิต มัธยม 2,070 ใหญ ่ 1 3 103 

16. สุวรรณารามวิทยาคม 1,512 ใหญ ่ 1 1 82 

17. วัดพุทธบูชา 1,934 ใหญ ่ 1 0 93 
18. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1,792 ใหญ ่ 1 0 93 

19. มัธยมวัดหนองแขม 3,028 ใหญ่พิเศษ 1 3 148 
20. วัดราชบพิธ 1,787 ใหญ ่ 1 1 89 

21. สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 2,885 ใหญ่พิเศษ 1 3 139 

22. แจงร้อนวิทยา 572 กลาง 1 0 32 
23. ศึกษานารีวิทยา 2,843 ใหญ่พิเศษ 1 1 139 

24. ราชวินิตบางแคปานข า 1,537 ใหญ ่ 1 0 75 

25. วัดน้อยนพคุณ 657 กลาง 1 0 37 
26. พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 367 เล็ก 1 0 24 

27. เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,932 ใหญ ่ 1 3 97 

28. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  582 กลาง 1 0 31 
29. มัธยมวัดนายโรง 1,131 กลาง 1 0 60 

30. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2,895 ใหญ่พิเศษ 1 3 145 
31. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ฯ 1,900 ใหญ ่ 1 0 95 

32. มัธยมวัดดาวคะนอง 490 เล็ก 1 0 25 

33. นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 749 กลาง 1 0 41 
34. วัดรางบัว 556 กลาง 1 0 27 
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ล าดับ
ที ่

โรงเรียน จ านวน 
(นร.) 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวน 

ผอ. รอง.
ผอ. 

ครู 

35. ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 1,584 ใหญ ่ 1 2 78 

36. สตรีวัดระฆัง 1,735 ใหญ ่ 1 1 87 
37. ไชยฉิมพลีวิทยาคม 513 กลาง 1 0 27 

38. วัดประดู่ในทรงธรรม 535 กลาง 1 0 29 
39. สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 2,110 ใหญ ่ 1 0 106 

40. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 3,062 ใหญ่พิเศษ 1 0 158 

41. ไตรมิตรวิทยาลัย 1,129 กลาง 1 3 58 
42. มักกะสันพิทยา 378 เล็ก 1 0 26 

43. โยธินบูรณะ 3,258 ใหญ่พิเศษ 1 4 162 

44. ชิโนรสวิทยาลัย 2,111 ใหญ ่ 1 0 108 
45. สามเสนวิทยาลัย 2,971 ใหญ่พิเศษ 1 4 152 

46. มัธยมวัดเบญจมบพิตร 508 กลาง 1 0 32 
47. วัดสระเกศ 240 เล็ก 1 1 15 

48. วัดสังเวช 167 เล็ก 1 0 10 

49. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1,408 กลาง 1 0 74 
50. วัดราชาธิวาส 970 กลาง 1 0 58 

51. วัดนวลนรดิศ 2,244 ใหญ ่ 1 1 115 

52. วัดอินทาราม 1,524 ใหญ ่ 1 1 77 
53. วิมุตยารามพิทยากร 514 กลาง 1 0 31 

54. สวนอนันต์ 278 เล็ก 1 0 13 

55. วัดบวรมงคล 552 กลาง 1 0 30 
56. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ฯ 738 กลาง 1 0 38 

57. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 651 กลาง 1 0 39 
58. วัดบวรนิเวศ 260 เล็ก 1 0 21 

59. ศีลาจารพิพัฒน์ 574 กลาง 1 0 34 

60. โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 528 กลาง 1 0 28 
61. ฤทธิณรงค์รอน 739 กลาง 1 0 39 
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ล าดับ
ที ่

โรงเรียน จ านวน 
(นร.) 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวน 

ผอ. รอง.
ผอ. 

ครู 

62. มัธยมวัดดุสิตาราม 1,062 กลาง 1 1 53 

63. ปัญญาวรคุณ 1,721 ใหญ ่ 1 2 93 
64. ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 556 กลาง 1 1 35 

65. มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 828 กลาง 1 0 51 

66. บางปะกอกวิทยาคม 2868 ใหญ่พิเศษ 1 3 144 
67. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1,659 ใหญ ่ 0 1 86 

รวม (67 โรงเรียน) 108,950 - 66 80 5,540 
 

* ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

สุภาพร  บุญมาก ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐาน            
ด้าน การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ผลพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยรายด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะ
ด้านมโนภาพ ซึ่งทักษะการบริหารดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานด้านการบริหารและ                     
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01181 

นงลักษณ์  ฤทธิ์ค า ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียน                 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพในการท างานของครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อยู่ในระดับมาก พิจารณาระดับคุณภาพ
                                                           

181 สุภาพร  บุญมาก, "ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 73-74.  
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ชีวิตในแต่ละด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน                      
ด้านการรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคล ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ด้านความสมดุลในการด ารงชีวิต 
รองลงมาตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยทั้ง 8 องค์ประกอบ พบว่า คุณภาพด้านความสมดุลใน
การด ารงชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี มีความรู้สึกว่างานในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นยังกระทบกับชีวิตประจ าวันอยู่บ้าง182 

อ านวย  พลรักษา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะ                 
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีทักษะสูงสุดคือ 
ด้ านมนุษย์ รองมาคือ ด้ าน เทคนิ ค ส่ วนด้ านที่ มีพฤติกรรมต่ าสุ ด  ด้ านความคิดรวบยอด                                
2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมสูง
กว่าครูผู้สอน และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งภาพรวมและรายด้านเช่นเดียวกัน โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน                  
การท างานมากกว่า 20 ปี มีพฤติกรรมสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ 11 -20 ปี และต่ ากว่า 10 ปี 
ตามล าดับ183 

ธนพร  มากระจัน ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ

                                                           
182 นงลักษณ์  ฤทธิ์ค า, "คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี" (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555), ฆ.  

183 อ านวย  พลรักษา, "ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2" (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ.  
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รายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3) ทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01184 

สุ ริยา  ทองยั ง ได้ ศึ กษาวิจั ย เรื่ องทั กษะของผู้ บ ริห ารโรงเรียนวัดตะล่อม  สั งกั ด       
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อมสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะ
ของผู้บริหารด้านความรู้ความคิด ทักษะของผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน ทักษะของผู้บริหาร
ด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์ และทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ 2. แนวทาง                  
การพัฒนาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อมสังกัดกรุงเทพมหานครดังนี้ 1) ทักษะผู้บริหารด้าน             
มโนภาพ ควรพัฒนาวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามและก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนไว้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนประกอบกับต้องมี
แผนงานในการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน 2) ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์คือ การเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับในความสามารถของบุคลากรรวมถึง                   
การยกย่องให้เกียรติกันในฐานะของคนที่อยู่ในสายงานหรือเพ่ือนร่วมอาชีพ 3) ทักษะผู้บริหารด้าน
เทคนิค ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ใน
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร
โรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ทั้งยังสามารถใช้
วิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ185   

เพ็ญศิริ  ฤทธิกรณ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

                                                           
184 ธนพร  มากระจัน, "ทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของ

ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9" (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง.  

185 สุริยา  ทองยัง, "ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร    " 
(การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558), ง.  
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เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค 
ทักษะด้านนโยบาย ทักษะด้านการวินิจฉัย และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2. ความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และ
ระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือด้านระบบโครงสร้างและ
กระบวนการการท างานสนับสนุนวิสัยทัศน์  ด้านมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ                        
ด้านแบ่งปันอ านาจและการมีส่วนร่วม ด้านสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร ด้านให้
ความส าคัญต่อผู้รับบริการเป็นส าคัญ และด้านเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านการวินิจฉัยและทักษะด้านเทคนิค ส่งผลต่อ
ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2186 

ปิยฉัตร  มันจิตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียน
เกาะจันทร์ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                    
1. คุณภาพชีวิตในการท างานของของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ                       
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จ าแนกตามที่พักอาศัยของข้าราชการครู                
พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ187 

มูฮัมหมัด  มะลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยมีดังนี้ การศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                   

                                                           
186 เพ็ญศิริ  ฤทธิกรณ์ , "ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2559), ง.  

187 ปิยฉัตร  มันจิตร, "คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 
2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2" (งานนิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), ง.  
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(�̅� = 3.27) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1. ด้านความสัมพันธ์กับ

เพ่ือนร่วมงาน (�̅� =3.53) 2. ด้านการพัฒนาความสามารถ (�̅�= 3.50) 3. ด้านความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในงาน (�̅� = 3.33) 4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว                       

(�̅� = 3.25) 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (�̅�= 3.16) และ 6. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

(�̅� = 2.84) การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ทั้ง 
10 ปัจจัย พบว่า เพศ สถานภาพครอบครัว และวิชาเอกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนต าแหน่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเงินเดือน 
ปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้  อายุ การศึกษาสูงสุด 
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู และต าแหน่งระดับบริหาร 
ไม่มีความแตกต่างกัน188 

อรชา  อุดม ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว                 
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียน              
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้              
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ ด้านการบูรณาการ
ทางสังคม ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม        
ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่วนด้านจังหวะ
ชีวิตอยู่ ในระดับปานกลาง 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียน               
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 
ผู้บริหารควรมีการปรับเพ่ิมค่าตอบแทนในกรณีที่ท างานล่วงเวลาหรือวันหยุด ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบ
ขวัญและก าลังใจจากการปฏิบัติงานที่เป็นความรู้ ความสามารถพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย โรงเรียนควรรักษาความสะอาดและดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ                  
ด้านการพัฒ นาความสามารถของบุ คคล ครูควรได้ รับการอบรมที่ ตรงกับความรู้ตน เอง                             
ด้านความเจริญก้าวหน้าและสวัสดิภาพ ผู้บริหารควรมีการกระจายงานที่มีความเหมาะสมและ               
เท่าเทียมกันด้านการบูรณาการทางสังคมผู้บริหารควรมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของ
โรงเรียนกับชุมชน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในการท างาน ครูทุกคน
                                                           

188 มูฮัมหมัด  มะลี, "คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี " (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2560), 5.  
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ควรมีสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดและการท างานอย่างเต็มที่ ด้านจังหวะชีวิต ควรมีการจัดเวลาให้
เหมาะสมทั้งด้านการท างาน สังคม และครอบครัว ด้านความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับชุมชน ควรมี                 
การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในการท ากิจกรรมร่วมกัน189 

ก าชัย  เสนากิจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครูสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูโดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอยคือ ดานจิต
วิญญาณ ดานการท างาน ดานชีวิตสวนตัว ดานสังคม ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ 2. เปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูจ าแนกตามประสบการณการท างาน พบวา คุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูดานชีวิตสวนตัวและดานเศรษฐกิจแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนก
ตามต าแหนงพบวา ดานสุขภาพ ดานจิตวิญญาณ ดานชีวิตสวนตัว ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ                        
แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการท างานไมแตกตางกัน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาพบวา ดานจิตวิญญาณ ดานชีวิตสวนตัว ดานการท างาน ดานสังคม แตกตางกันอยาง                    
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานสุขภาพและดานเศรษฐกิจไมแตกตางกัน 3. ขอเสนอแนะ 
พบวาครูตองการเงินเดือนและคาตอบแทนที่ เหมาะสมมากขึ้น ตองการความเทาเทียมใน                          
การปฏิบัติงาน และตองการขวัญก าลังใจจากสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ              
ผูบริหารสถานศึกษาที่ใหความส าคัญกับบุคลากรของสถานศึกษาในดานตาง ๆ190 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 

เฮอร์เบอร์ต (Herbert) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต พบว่า คุณภาพชีวิตของ
บุคคลจะมีความสมบูรณ์ได้นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน คือ 1) มีการตอบสนองความต้องการ
ด้านร่างกาย 2) มีการพัฒนาตนเองและความเจริญของบุคคล 3) การมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของ
สมาชิกในสังคม 4) การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในฐานะท่ีตนเป็นสมาชิกในสังคม191 

                                                           
189 อรชา  อุดม, "คุณภาพการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 

จังหวัดกาญจนบุรี" (การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), ง.  

190 ก าชัย  เสนากิจ, "คุณภาพชีวิตการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 26," วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-กันยายน                          
(2561): 245.  

191 Herbert J., "Development of a Life Quality Inventory," Dissertaion 
Abstracts International 5, 3 (1974): 34-40.  
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ทิลลอทสัน (Tillotson) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย์ 
และทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาระดับสูงของ Texas 
Association of College and University Student Personnel Administrators (TACUSPA) ซึ่ง
ได้ศึกษาล าดับความส าคัญของทักษะทั้ง 3 ด้านของ แคทซ์ (Katz) ได้แก่ ทักษะทางเทคนิค ทักษะ
ทางมนุษย์ และทักษะทางความคิดรวบยอด ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่มีความส าคัญล าดับแรก คือ 
ทักษะทางมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านการจัดองค์การ 
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านการอ านวยการที่จ าเป็นในการท างาน รองลงมาได้แก่ ทักษะ
ทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิคตามล าดับ192 

ปาร์ดาค์ทชิ (Pardakhtchi) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตและความเหนื่อยล้าของผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนในเมือง Takestan ประเทศอิหร่าน พบว่าคุณภาพชีวิตและความเหนื่อยล้าของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็นธรรม และด้านการใช้ชีวิตทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง193 

โมสทาฟา, ฮาบิบ, ฟาร์ซัด และนาฮิด (Mostafa, Habib, Farzad and Nahid) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการจัดล าดับความส าคัญของทักษะการบริหารจากทฤษฎีของแคทซ์ (Katz) ส าหรับผู้บริหารด้าน
พลศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอิหร่าน ผลการศึกษาพบว่า ทักษะด้านมนุษย์มีความส าคัญมาก
ที่สุด รองลงมาคือทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค ตามล าดับ โดยการศึกษาครั้งนี้
ยังได้ศึกษาความส าคัญของหัวข้อย่อยในทักษะแต่ละด้าน ผลพบว่าทักษะด้านความคิดรวบยอดของ
ผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ ความมีวินัย 
การมีความคิดสร้างสรรค์ และการวางแผน ทักษะด้านมนุษย์ของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมี                    
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ การมีอารมณ์ดี การมีทักษะการสื่อสาร 
และการมีความเป็นผู้น าในที่ประชุม ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่าง

                                                           
192 Elizabeth Ann. Tillotson, "An Analysis of Technical, Human and 

Conceptual Skills among Student Affairs Affairs Administrators in Higher 
Education," Dissertation Abstracts International 23 (july, 1996): 64-A.  

193 M.H.Pardakhtchi, "Gh.A. Ahmadi Arezoumand Farideh. The Quality of 
Work Life and Burnout among Tearhers and Principals in Takestan Schools," 
Journal of educational leadership & Adminstration Volume 3(9),  (2009): 25-50.  
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อย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ การมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร                  
การประเมินผลการท างานของทีม และการจัดการกับความแตกแยก194 

โรเซฯ โฮลท์ซ (Roze Holtz) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับ
งานอาชีพครู และน าไปสู่การปรับปรุงความสามารถการบริหารโรงเรียน เช่น การเปิดโอกาส  
การไว้วางใจกัน การติดต่อสื่อสาร และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครู ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อ
ความพึงพอใจในงานและมีการปรับปรุงการท างานได้ดีขึ้น อีกทั้งแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
โรงเรียนที่มีคุณภาพในฐานะการเป็นการเพ่ิมหรือมุ่งเน้นให้มีคุณภาพมากขึ้น ให้แตกต่างจาก 
การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพ195 
 ฮายซุง (Hysong) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของทักษะทางด้านเทคนิคในความเข้าใจของ 
การบริหารแบบมุ่งผลงาน พบว่า ทักษะทางด้านเทคนิคที่เพ่ิมขึ้น ท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า
ส าหรับผู้บริหารชั้นต้น ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการบริหารที่มุ่งผลงานมากกว่าเรื่องทักษะ
การบริหาร ซึ่งเมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางด้านเทคนิคและทั้งในส่วนของการประเมินจาก
ผู้ ใต้บังคับบัญชาและความพึงพอใจในงานแล้ว พบว่า  ความเชี่ยวชาญในงานเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ เป็นความน่าเชื่อถือและเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญที่สุดในการเลือกผู้บริหาร
ชั้นต้น196 

ซาลิซ พาซา เมมเมสโซวกูล (Salih Pasa Memisoglu) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า ทักษะของ
ผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องในระดับคุณภาพมาก เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การก าหนด
เป้าหมายให้ครูที่ดีจะส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่อยู่บนพ้ืนฐานที่เกิดจาก
ความไว้วางใจในตัวผู้บริหาร ซึ่งทักษะที่จ าเป็นที่ต้องมีคือทักษะการบริหารจัดการมีความสามารถใน
การด าเนินการซึ่งจะท าให้กระบวนการบรรลุได้จริงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวินิจฉัยองค์กร 
                                                           

194 Honari Habib Afshari Mostafa, "Qafouri Farzad and Jabari Nahid, 
Prioritizing Managerial Skills Based on Katz’s Based on Katz’s Theory in Physical 
Education Offices of Universities in Iran, World Applied Sciences " Journal 20, 3 
(2012). 388-394. 

195 โรเซฯ โฮลท์ซ อ้างถึงใน นงลักษณ์  ฤทธิ์ค า, "คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี" (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555), 30.  

196 Sylvia J. Hysong, "The Role of Technical Skill in Perceptions of 

Managerial Performance,"  accessed February 2 1 , 2 0 1 3 , abstract from 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sylvia+J.+Hysong&showAll=true. 
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มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการจัดการซึ่งมีความส าคัญ
มากส าหรับความส าเร็จขององค์กรสถาบันการศึกษา197 
 

สรุป 

 
จากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารของผู้บริหารกับ

คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

ตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) ประกอบด้วย 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) 2. ทักษะ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) 3. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill)                 

4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnostic skill) และ 5. ทักษะด้านนโยบาย (political skill) และด้าน

คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ตามแนวคิดของ วอลตัน (Wolton) ประกอบด้วย                     

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation) 2. สภาพการท างาน

ที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (safe and healthy working conditions)                

3. โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน (immediate opportunity to use and 

develop human capacities) 4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า

มั่ น ค ง ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น  ( future opportunity for continued growth and security                          

5. ก า ร ย อ ม รั บ ท า ง สั ง ค ม ใน อ ง ค์ ก า ร  ( social integration in the work organization)                             

6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (constitutionalism in the 

work organization) 7. ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล 

(work and the total life space) และ 8. บ ทบาทที่ เป็ นป ระโยชน์ ต่ อสั งคม  (the social 

relevance of work life) 

 

                                                           
197 Salih Pasa Memisoglu, "The Perception of Teachers About Management 

Skills of School Principals," คณะศึกษาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การศึกษา Bolu / ตุรกี
Sümeyra Dilek Uylas, วารสารนานาชาติฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ฉบับที่  2 
กุมภาพันธ์  (2015). 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู              
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ                                           
1) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1              
2) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู                
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้                       
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในโรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) และคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton) เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีระบบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดยศึกษา
ปัญหา ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนแปลผลการวิเคราะห์ 
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 ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วปรับปรุง
ข้อบกพร่องตามค าแนะน าที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยอาศัยข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ที่มีแผนแบบการวิจัยลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง 
(The one shot non-experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 
 

           O 
 
 
 

        R ______________X 
 
  

เมื่อ   R   หมายถึง   กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 
       X   หมายถงึ   ตัวแปรที่ศึกษา 
       O   หมายถึง   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
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ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 รวมทั้งสิ้น 67 โรงเรียน  

 

กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan)198 ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 59 โรงเรียน แล้วเลือกตัวอย่างโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท 
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ขนาดเล็กและขนาดกลาง 2) ขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษ  
 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการ 
ในต าแหน่ง จ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 118 คน  
ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

198 Robert V. Krejicie and Daryle W. Morgan, "Determining Sample Size for 
Research Activities," Journal for Education and Psychological Measurement 3,  
(November, 1970): 608.  
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ตารางที่ 4 ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 

เขตพื้นที่
การศึกษา 

มัธยมศึกษา 

จังหวัด 
 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ผอ. หน.กลุ่ม
สาระฯ 

เขต 1 
 

กทม. ขนาดเล็กและ
กลาง 

31 27 27 27 54 

ขนาดใหญ่และ
ใหญ่พิเศษ  

36 32 32 32 64 

รวม 67 59 59 59 118 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ลักษณะ คือ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และต าแหน่ง 
2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารตามแนวความคิด

ของ ดูบริน (Dubrin) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
          2.1 ทักษะด้านเทคนิค (technical skill : X1) หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจถึง

ประสิทธิภาพและมีความช านาญในแต่ละกิจกรรมเฉพาะส่วนของงาน เช่น วิ ธี ระบบ กระบวนการ 
หรือเทคนิคต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท ากิจกรรม  

2.2 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skill : X2) หมายถึง 
ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ความสามารถท าให้สมาชิกในทีมร่วมมือร่วมใจมีความพยายามเป็น
หนึ่งเดียวกัน โดยการสื่อสารเป็นส่วนประกอบ รวมถึงการรวมวัฒนธรรมของคนที่หลากหลายไว้
ด้วยกันและจัดการอย่างเหมาะสม  
                     2.3 ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill : X3) หมายถึง ความสามารถใน              
การประสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้มองภาพรวมของสิ่งที่เป็นอยู่ขององค์กร รู้จักว่าหน่วยแต่ละ
หน่วยขององค์กรมีผลกระทบหรือส่งผลต่อกันอย่างไร มองเห็นความสัมพันธ์ของงานแต่ละภายใน
องค์กร และผลกระทบจากสิ่งอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อองค์กรได้ เช่น สังคม เศรษฐกิจ 
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                     2.4 ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnostic skill : X4) หมายถึง ความสามารถใน               
การสืบสวนปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งเทคนิค คน ความคิด หรือนโยบายต่าง ๆ และตัดสินใจ หา
วิธีแก้ไขให้ส าเร็จ รวมถึงการวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในองค์กร  
                     2.5 ทักษะด้านนโยบาย (political skill : X5) หมายถึง ทักษะผู้บริหารใช้ก าหนด 
หลักการ วิธีปฏิบัติและแนวด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ รวมไปถึงเพ่ือ
ก าหนดการสื่อสารที่ถูกต้องและถูกคน 

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน                  
ตามแนวความคิดของ วอลตัน (Walton) ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ประการ คือ 
  3.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation : 
Y1) หมายถึง รายได้หรือค่าตอบแทนที่เป็นจ านวนเงินที่ได้รับประจ าทุกเดือน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 
เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต ตามอัตภาพของ
แต่ละบุคคลและได้รับอย่างยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบต าแหน่งหน้าที่ อ่ืนในระดับเดียวกันหรือมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  3.2 สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย                      
(safe and healthy working conditions : Y2) หมายถึง สภาพทั่วไปทางกายภาพของที่ท างาน
เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานที่จัดตั้งไว้อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 
  3.3 โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา (immediate opportunity 
to use and develop human capacities : Y3) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ได้รับการเตรียมความรู้ หรือทักษะในการปฏิบัติเพ่ือหน้าที่สูงขึ้น มีโอกาสประสบความส าเร็จ
ในงานที่ได้รับมอบหมายตามความมุ่งหวัง เป็นที่ยอมรับในเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง             
มีความม่ันคงในรายได้ 
  3.4 โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่ 
ก า ร ง า น  ( future opportunity for continued growth and security : Y4) ห ม า ย ถึ ง                 
ความมากน้อยของโอกาสในการเสริมสร้างความสามารถในการท างานให้มีคุณภาพ โดยอิสระ
พอสมควร สามารถใช้ทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้ องตามระเบียบมีการวางแผนการปฏิบัติ         
ทุกขั้นตอน 
  3.5 ก ารย อ ม รั บ ท า งสั งค ม ใน อ งค์ ก า ร  (social integration in the work 
organization : Y5) หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การที่บุคคลได้รับมอบหมายงาน โดย
ได้รับพิจารณาจากความรู้ความสามารถไม่มีการแข่งขันในสังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตรง 
และอย่างเปิดเผย 
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  3.6 การก าหนดระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  ความเป็ นสิทธิส่ วนบุคคลในองค์การ 
(constitutionalism in the work organization : Y6) หมายถึง การท างานอย่างอิสระ มีความเป็น
ส่วนตัว ได้รับการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามสมควร และมี
การเคารพความเป็นมนุษย์ของเพ่ือนสมาชิกที่ท างานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบที่ยุติธรรม 
  3.7 ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล 
(work and the total life space : Y7) หมายถึง การแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสมระหว่างการใช้
เวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัว และเวลาของสังคมได้อย่างลงตัว 
  3.8 บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (the social relevance of work life : Y8) 
หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนให้มีความก้าวหน้า การมีส่วนร่วมทาง
สังคมร่วมกับชุมชนตลอดจนหน่วยงานเพ่ือสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ และเห็นถึงคุณค่าของงานที่ตน
ได้กระท า 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น     
3 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และต าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced choice) 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ตามแนวความคิดของ 
วอลตัน (Walton) 

ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert)                   
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด199 
 5  หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน   

4  หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน   

3  หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน   

                                                           
199 Rensis Likert, "A Technique for the Measurement of Attitudes," Archives 

of Psychology (1932): 1-55.  
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2  หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับน้อย ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน   

1  หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน   
 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถามจากผลงานวิจัย แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ 
ผู้รักษาการในต าแหน่ง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ไม่ใช่โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 โรง และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไม่ใช่โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 โรง รวมทั้งหมด 15 โรง                  
โรงเรียนละ 2 คน รวม 30 ฉบับ  
  ขั้นตอนที่  4 น าแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนมาแล้วมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (∝-coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.984 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. น าหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยศิลปากรถึง
ผู้ อ านวยการโรงเรียน ในสั งกัดส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 1 เพ่ื อขอ                     
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นโรงเรียนในในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวนผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ           
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ผู้รักษาการในต าแหน่ง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 118 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นภาพรวมในการตอบ
ค าถามการวิจัย ดังนี้คือ 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถ่ี (frequency) 
และร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารและระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูในโรงเรียน  สถิติที่ ใช้  คือ  มัชฌิมเลขคณิ ต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) มีรายละเอียดดังนี้200 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

                                                           
200 John W. Best, Research in Education, 4th ed. (New Jersey Prentice-Hall, 

Inc., 1981), 182.  
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ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น  ( Pearson’s product moment correlation coefficient)                             
มีรายละเอียด201 ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 – 0.29 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 – 0.69 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 – 1.00 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร/คุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

สรุป 
 

การวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน                  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ทักษะการบริหาร
ของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) คุณภาพชีวิต               
การท างานของครู ใน โรงเรียน สั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า เขต  1                        
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู                   
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้แบบแผนการวิจัยลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทั้งสิ้น 67 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 59 โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง จ านวน 1 คน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน ตัวแปรต้นที่ศึกษา คือ ทักษะ 
การบริหารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) ตัวแปรตามที่ศึกษา คือ คุณภาพชีวิต 
การท างานของครูในโรงเรียน ตามแนวความคิดของ วอลตัน (Walton) เครื่องมือที่ ใช้ เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency)  
ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient)  

                                                           
201 ศิริชัย กาญจนวสี และคณะ, การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย (กรุงเทพฯ 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555). 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน               
การวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 59 โรง ได้รับแบบสอบถาม
คืนกลับมา จ านวน 47 โรง คิดเป็นร้อยละ 80 โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
1 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
                       เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                     การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพ 
           ชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
           เขต 1 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งได้จากการตอบแบบสอบถามของ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 94 คน 
จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และต าแหน่งปัจจุบัน โดยหาค่าความถี่ (frequency) (f) 
และค่าร้อยละ (percentage) (%) 
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ตารางท่ี 5 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
             และต าแหน่งปัจจุบัน 

ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
      1. ชาย 
      2. หญิง 

 
48 
46 

 
51.06 
48.94 

รวม 94 100.00 
2. อาย ุ

      1. 20-30 ปี 
      2. 31-40 ปี 
      3. 41-50 ปี 
      4. 51-60 ปี 

 
5 
31 
13 
45 

 
5.34 
32.97 
13.82 
47.87 

รวม 94 100.00 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
       1. ปริญญาตรี 
       2. ปริญญาโท                         
       3. ปริญญาเอก 

 
25 
62 
7 

 
26.59 
65.95 
7.46 

รวม 94 100.00 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน 

       1. ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการในต าแหน่ง 
       2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
47 
47 

 
50.00 
50.00 

รวม 94 100.00 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06 
เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.87 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 
รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวนคน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82 น้อยที่สุด มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 คน ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท 
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มากที่สุด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 65.95 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 24 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 25.53 น้อยที่สุด ระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 ส าหรับ
ต าแหน่งปัจจุบันพบว่าผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง และหัวหน้ากลุ่มสาระ                     
การเรียนรู้ มีจ านวนเท่ากัน กลุ่มละ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 50  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

           การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  ในการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean �̅�) และ
ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation S.D.) จากกลุ่ มตั วอย่ าง 47 โรง แล้ วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตาราง            
ที่ 6 ถึงตารางที่ 11 
 
ตารางที่  6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับทักษะการบริหารของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและ 
รายด้าน 

(n=47) 

ข้อที่ ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

(Xtot) 

�̅� S.D. ระดับ 

1. ทักษะด้านเทคนิค (X1) 4.11 0.65 มาก 
2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X2) 4.17 0.70 มาก 

3. ทักษะด้านมโนภาพ (X3) 4.10 0.73 มาก 
4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (X4) 4.13 0.73 มาก 

5. ทักษะด้านนโยบาย (X5) 4.17 0.75 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.14 0.67 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.14 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา
จ าแนกตามรายด้าน พบว่า ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน จ านวน 5 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลข

คณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (𝑥 ̅= 4.17 , S.D. = 0.70) รองลงมา 

คือ ทักษะด้านนโยบาย (𝑥 ̅= 4.17 , S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ทักษะด้านการวินิจฉัย (𝑥 ̅= 4.13 , 

S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิค (𝑥 ̅= 4.11 , S.D. = 0.65) และรองลงมา คือ ทักษะ

ด้านมโนภาพ อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 4.10 , S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.65-0.75 แสดงว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
  
 เมื่อวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ในแต่ละด้านเป็นรายข้อได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 7 ถึงตารางที่ 11 
 
ตารางที่  7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านเทคนิค 
(X1) 

(n=47) 

ข้อที่ ทักษะด้านเทคนิค (X1) �̅� S.D. ระดับ 

1. ผู้ บ ริห ารมี ค วามสามารถและความช าน าญ ใน                     
การปฏิบัติงานแต่ละประเภทในโรงเรียน 

4.19 0.70 มาก 

2. ผู้บริหารใช้วิธีการต่ าง ๆ ในการบริหารงานหรือ                   
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

4.19 0.72 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถเลือกเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.12 0.73 มาก 

4. ผู้บริหารสามารถน านวัตกรรมการบริหารมาเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพ 

4.02 0.71 มาก 

5. ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.03 0.80 มาก 

ภาพรวม  4.11 0.65 มาก 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า ทักษะด้านเทคนิค (X1) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.11 , 
S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานแต่ละ

ประเภทในโรงเรียน  (𝑥 ̅= 4.19 , S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ผู้ บริหารใช้วิธีการต่าง ๆ ใน                  

การบริหารงานหรือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  (𝑥 ̅= 4.19 , S.D. = 0.72) รองลงมาคือ 
ผู้บริหารสามารถเลือกเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม (𝑥 ̅= 4.12 , S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือประเมินผล 

การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (𝑥 ̅= 4.03 , S.D. = 0.80) และรองลงมา คือ 
ผู้บริหารสามารถน านวัตกรรมการบริหารมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพ อยู่ในระดับ

ต่ าสุด (𝑥 ̅= 4.02 , S.D. = 0.71)  
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ตารางที่  8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X2)  

(n=47) 

ข้อที่ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X2) �̅� S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน                   
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.23 0.80 มาก 

2. ผู้บริหารปฏิบัติ งานด้วยความเป็ นกัลยาณมิตรกับ
บุคลากรในโรงเรียน 

4.26 0.85 มาก 

3. ผู้ บ ริ ห าร เปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ ร่ ว ม งาน มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน                       
การปฏิบัติงานตามความถนัดและความสามารถ 

4.22 0.79 มาก 

4. ผู้บริหารเป็นผู้น าการอภิปรายและจูงใจให้คนในองค์กร
เห็นคล้อยตามได้ 

4.07 0.79 มาก 

5. ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และ                     
ขอความร่วมมื อกับหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพ่ื อ ให้                   
การสนับสนุนการบริหารงาน 

4.18 0.80 มาก 

6. ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

4.17 0.85 มาก 

7. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ ดี ในองค์กรเพ่ือให้ เกิด              
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

4.16 0.85 มาก 

8. ผู้บริหารสามารถจูงใจการท างานของคนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมรวมไว้ด้วยกันและจัดการได้
อย่างเหมาะสม 

4.11 0.77 มาก 

ภาพรวม  4.17 0.70 มาก 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X2) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥 ̅= 4.17 , S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง
ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความเป็นกัลยาณมิตรกับ

บุคลากรในโรงเรียน (𝑥 ̅= 4.26 , S.D. = 0.85) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  (𝑥 ̅= 4.23 , S.D. = 0.80) รองลงมา คือ 
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ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามความถนัดและความสามารถ  

(𝑥 ̅= 4.22 , S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และขอ

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุนการบริหารงาน (𝑥 ̅= 4.18 , S.D. = 0.80) 

รองลงมา คือ ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  (𝑥 ̅= 4.17 ,  
S.D. = 0.85) รองลงมา คือ ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรเพ่ือให้ เกิดความร่วมมือใน 

การปฏิบัติงาน (𝑥 ̅= 4.16 , S.D. = 0.85) รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถจูงใจการท างานของคนที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมไว้ด้วยกันและจัดการได้อย่างเหมาะสม  (𝑥 ̅= 4.11 ,  
S.D. = 0.77) และรองลงมา คือ ผู้บริหารเป็นผู้น าการอภิปรายและจูงใจให้คนในองค์กรเห็นคล้อย

ตามได ้อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 4.07 , S.D. = 0.79) 
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ตารางที่  9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านมโนภาพ 
(X3) 

(n=47) 

ข้อที่ ทักษะด้านมโนภาพ (X3) �̅� S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานสิ่งต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของงานหรือมองเห็น
ภาพรวมของสิ่งที่เป็นอยู่ขององค์กร 

4.03 0.79 มาก 

2. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้ง
จุดแข็ง จุด อ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่             
การพัฒนาองค์กรได้ 

4.10 0.87 มาก 

3. ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ของงานแต่ละฝ่ายภายใน
องค์กร และผลกระทบจากสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อองค์กร
ได้ เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ 

4.05 0.83 มาก 

4. ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข สถานการณ์
ต่าง ๆ เป็นระบบได้อย่างเหมาะสม 

4.09 0.83 มาก 

5. ผู้บริหารมีความคิดและหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ใน                 
การปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.10 0.86 มาก 

6. ผู้บริหารมีแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน 

4.13 0.81 มาก 

7. ผู้บริหารสามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากการบริหารงาน
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4.19 0.79 มาก 

ภาพรวม  4.10 0.73 มาก 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า ทักษะด้านมโนภาพ (X3) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.10 
, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารสามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากการบริหารงานมาประยุกต์ใช้

ในการบริหารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  (𝑥 ̅= 4.19 , S.D. = 0.79) รองลงมา คือ 
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ผู้บริหารมีแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน (𝑥 ̅= 4.13 , S.D. = 0.81) 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความคิดและหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็น

รูปธรรม (𝑥 ̅= 4.10 , S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

โรงเรียนทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรได้  (𝑥 ̅= 4.10 ,  
S.D. = 0.87) รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นระบบ

ได้อย่างเหมาะสม (𝑥 ̅= 4.09 , S.D. = 0.83) รองลงมา คือ ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ของงาน
แต่ละฝ่ายภายในองค์กร และผลกระทบจากสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อองค์กรได้ เช่น  ด้านสังคม                         

ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ (𝑥 ̅= 4.05 , S.D. = 0.83) และรองลงมา คือ ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการประสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของงานหรือมองเห็นภาพรวมของสิ่ง

ที่เป็นอยู่ขององค์กร อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 4.03 , S.D. = 0.79) 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านการวินิจฉัย 
(X4) 

(n=47) 

ข้อที่ ทักษะด้านการวินิจฉัย (X4) �̅� S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความสามารถในการสืบสวนปัญหาในด้าน              
ต่าง ๆ ด้วยการใช้ทั้งเทคนิค คน ความคิด หรือนโยบาย
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.10 0.78 มาก 

2. ผู้บริหารมีวิธีตัดสินใจได้อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนอง                 
ความต้องการของโรงเรียน 

4.11 0.81 มาก 

3. ผู้บริหารใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาของโรงเรียน
ได้อย่างเหมาะสม 

4.02 0.82 มาก 

4. ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ หาวิธีแก้ไข รวมถึงการวินิจฉัยใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในองค์กรให้ส าเร็จ 

4.14 0.82 มาก 

5. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์นโยบายก่อนการท างานพร้อมทั้ง
วิ เคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับ โรงเรียนได้อย่างมี เหตุ               
มีผล 

4.16 0.78 มาก 

6. ผู้บริหารเข้าใจสภาพแวดล้อม พันธกิจ และวัฒนธรรม
การท างานของโรงเรียน 

4.19 0.90 มาก 

7. ผู้ บ ริ ห า รส าม ารถ ค้ น ห าแ น วท าง เพ่ื อ ป รั บ ป รุ ง                         
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 

4.20 0.84 มาก 

ภาพรวม  4.13 0.73 มาก 

 
จากตารางที่  10 พบว่า ทักษะด้านการวินิจฉัย (X4) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก  

(𝑥 ̅= 4.13 , S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารสามารถค้นหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น (𝑥 ̅= 4.20 , S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ผู้บริหารเข้าใจสภาพแวดล้อม  

พันธกิจ และวัฒนธรรมการท างานของโรงเรียน (𝑥 ̅= 4.19 , S.D. = 0.90) รองลงมา คือ ผู้บริหารมี
การวิเคราะห์นโยบายก่อนการท างานพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนได้อย่างมีเหตุมีผล 
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(𝑥 ̅= 4.16 , S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ หาวิธีแก้ไข รวมถึงการวินิจฉัยในเรื่อง

ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ส าเร็จ  (𝑥 ̅= 4.14 , S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีวิธี

ตัดสินใจได้อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของโรงเรียน (𝑥 ̅= 4.11 , S.D. = 0.81) 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการสืบสวนปัญหาในด้านต่าง ๆ ด้วยการใช้ทั้งเทคนิค คน 

ความคิด หรือนโยบายต่าง ๆ มาใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (𝑥 ̅= 4.10 ,  
S.D. = 0.78) และรองลงมา คือ ผู้บริหารใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาของโรงเรียนได้อย่าง

เหมาะสม อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 4.02 , S.D. = 0.82) 
 
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านนโยบาย 
(X5) 

(n=47) 

ข้อที่ ทักษะด้านนโยบาย (X5) �̅� S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารมีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ก าหนด 
หลักการ วิธีปฏิบัติ และแนวด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ 

4.21 0.82 มาก 

2. ผู้บริหารตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานในโรงเรียนร่วมกับคณะครู หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.21 0.76 มาก 

3. ผู้บริหารมีการระดมความคิดในการก าหนดหลักการ                         
วิธีปฏิบัติงานและแนวด าเนินการในโรงเรียน 

4.10 0.92 มาก 

4. ผู้บริหารใช้วิธีการให้ครูท างานโดยความสมัครใจ และ
ตรงกับความสามารถกับงานในโรงเรียน 

4.06 0.87 มาก 

5. ผู้บริหารใช้การบริหารจัดการภายในองค์กรแบบการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 

4.14 0.84 มาก 

6. ผู้บริหารมีการประชุมบุคลากรในองค์กร คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคคลต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนแบบการมีส่วนร่วม 

4.27 0.80 มาก 

ภาพรวม  4.17 0.75 มาก 
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จากตารางที่  11 พบว่า ทักษะด้านนโยบาย  (X5) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ ในระดับมาก  

(𝑥 ̅= 4.17  , S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการประชุมบุคลากรในองค์กร คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคคลต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนแบบการมีส่วนร่วม  

(𝑥 ̅= 4.27 , S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ผู้บริหารตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ                

การบริหารงานในโรงเรียนร่วมกับคณะครู หรือคณะกรรมการสถานศึกษา (𝑥 ̅= 4.21 , S.D. = 0.76) 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ก าหนด หลักการ วิธีปฏิบัติ และแนว

ด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายหรือจุดประสงค์  (𝑥 ̅= 4.21 , S.D. = 0.82) รองลงมา คือ 

ผู้บริหารใช้การบริหารจัดการภายในองค์กรแบบการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในโรงเรียน (𝑥 ̅= 4.14 
, S.D. = 0.84) รอ งล งม า  คื อ  ผู้ บ ริ ห ารมี ก า ร ระด ม ค ว าม คิ ด ใน ก ารก าห น ด ห ลั ก ก าร                         

วิธีปฏิบัติงานและแนวด าเนินการในโรงเรียน (𝑥 ̅= 4.10 , S.D. = 0.92) และรองลงมา คือ ผู้บริหาร
ใช้วิธีการให้ครูท างานโดยความสมัครใจ และตรงกับความสามารถกับงานในโรงเรียนอยู่ในระดับต่ าสุด 

(𝑥 ̅= 4.06 , S.D. = 0.87) 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

           การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  ในการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ โดยใช้ค่ ามัชฌิ มเลขคณิ ต (arithmetic mean �̅�) และ 
ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation S.D.) จากกลุ่ มตั วอย่ าง 47 โรง แล้ วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตาราง 
ที่ 12 ถึงตารางที่ 20 
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ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม และรายด้าน 

(n=47) 

ข้อที่ คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

(Ytot) 

�̅� S.D. ระดับ 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (Y1) 3.60 0.83 มาก 

2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย (Y2) 

3.71 0.74 มาก 

3. โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา (Y3) 4.03 0.62 มาก 

4. โอก าส ใน การ พั ฒ น าตน เอ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล ะ                     
มีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน (Y4) 

3.99 0.67 มาก 

5. การยอมรับทางสังคมในองค์การ (Y5) 3.99 0.65 มาก 

6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ในองค์การ (Y6) 

3.99 0.68 มาก 

7. ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงาน
และเวลาส่วนบุคคล (Y7) 

3.86 0.81 มาก 

8. บทบาทท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Y8)     4.10 0.71 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 3.91 0.61 มาก 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.91 , S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณา
จ าแนกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหา

น้อยดังนี้ บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (𝑥 ̅= 4.10 , S.D. = 0.71) รองลงมา คือ โอกาสในการใช้

ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา (𝑥 ̅= 4.03 , S.D. = 0.62) รองลงมา คือ การยอมรับทางสังคมใน

องค์การ (𝑥 ̅= 3.99 , S.D. = 0.65) รองลงมา คือ โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมี

ความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน (𝑥 ̅= 3.99 , S.D. = 0.67) รองลงมา คือ การก าหนดระเบียบ 

ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (𝑥 ̅= 3.99 , S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ความสมดุล

อันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (𝑥 ̅= 3.86 , S.D. = 0.81) 
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รองลงมา คือ สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (𝑥 ̅= 3.71 , 

S.D. = 0.74) และรองลงมา คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 3.60 , 
S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.62-0.83 แสดงว่ามี                   
การกระจายข้อมูลน้อยหมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 เมื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ในแต่ละด้านเป็นรายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 13-20 
 
ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
ธรรม (Y1) 

(n=47) 

ข้อที่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (Y1) �̅� S.D. ระดับ 

1. ครูมีรายได้หรือค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินที่ ได้รับ
ประจ าทุกเดือนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

3.62 0.82 มาก 

2. ครูได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินประจ าต าแหน่งที่
เหมาะสม และเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตตามอัตภาพ 

3.60 0.88 มาก 

3. ครูได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต าแหน่งงานและหน้าที่ อ่ืนในระดับเดียวกันหรือมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

3.59 0.94 มาก 

ภาพรวม 3.60 0.83 มาก 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (Y1) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥 ̅= 3.60 , S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง

ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ครูมีรายได้หรือค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินที่

ได้รับประจ าทุกเดือนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต (𝑥 ̅= 3.62 , S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ครูได้รับ

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตตามอัตภาพ               

(𝑥 ̅= 3.60 , S.D. = 0.88) และรองลงมา คือ ครูได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ต าแหน่งงานและหน้าที่อ่ืนในระดับเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 3.59 

, S.D. = 0.94) 

ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สภาพการท างานที่ค านึงถึง
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (Y2) 

(n=47) 

ข้อที่ สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย (Y2) 

�̅� S.D. ระดับ 

1. สภาพทั่ วไปทางกายภาพของที่ท างานมี อุปกรณ์ 
เค รื่ อ งมื อ  เค รื่ อ ง ใช้ ที่ ส ะด วก  เ อ้ื อ อ าน ว ยต่ อ                     
การปฏิบัติงาน และส่งเสริมต่อสุขภาพอนามัย 

3.70 0.82 มาก 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพต่อการปฏิบัติงาน 

3.67 0.78 มาก 

3. มีการก าหนด กฎ ระเบียบการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้อย่างชัดเจน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ และ
สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

3.78 0.78 มาก 

ภาพรวม 3.71 0.74 มาก 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

(Y2) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.71 ,  S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการก าหนด กฎ 

ระเบียบการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างชัดเจน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ และสามารถ

น ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง (𝑥 ̅= 3.78 , S.D. = 0.78) รองลงมา คือ สภาพทั่วไปทางกายภาพของที่

ท างานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่สะดวก เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมต่อสุขภาพ

อนามัย (𝑥 ̅= 3.70 , S.D. = 0.82) และรองลงมา คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีระบบป้องกัน

ความปลอดภัยที่มีคุณภาพต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 3.67 , S.D. = 0.78) 
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ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โอกาสในการใช้ความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนา (Y3) 

(n=47) 

ข้อที่ โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา 
(Y3) 

�̅� S.D. ระดับ 

1. ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ในการพัฒนาและรับผิดชอบงานมากขึ้น 

4.03 0.69 มาก 

2. ได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สูงข้ึน 

4.05 0.72 มาก 

3. มีการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องค่าตอบแทน และมีความมั่นคงในรายได้ 

4.01 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.62 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา (Y3) โดยภาพรวม

มีค่าอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.03 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียม

ความรู้และพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สูงขึ้น  (𝑥 ̅= 4.05 , S.D. = 0.72) 

รองลงมา คือ ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา

และรับผิดชอบงานมากขึ้น (𝑥 ̅= 4.03 , S.D. = 0.69) และรองลงมา คือ มีการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายจนส าเร็จ เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าตอบแทน 

และมีความมั่นคงในรายได้ อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 4.01 , S.D. = 0.61) 
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ตารางท่ี 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน (Y4) 

(n=47) 

ข้อที่ โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีความก้าวหน้าม่ันคงในหน้าที่การงาน (Y4) 

�̅� S.D. ระดับ 

1. ได้ รั บ โอ ก า ส ก า ร เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม ส าม า รถ ใน                         
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อ
องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.00 0.76 มาก 

2. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติงานอย่าง
อิสระ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน 

3.87 0.76 มาก 

3. มีการใช้ทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 4.09 0.73 มาก 

4. มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการทุกข้ันตอน 4.00 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.67 มาก 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงใน

หน้าที่การงาน (Y4) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.99 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  

มีการใช้ทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  (𝑥 ̅= 4.09 , S.D. = 0.73) รองลงมา คือ  

มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการทุกขั้นตอน (𝑥 ̅= 4.00 , S.D. = 0.74) รองลงมา คือ 

ได้รับโอกาสการเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อ

องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง (𝑥 ̅= 4.00 , S.D. = 0.76) และรองลงมา คือ ได้รับ 

การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 3.87 , S.D. = 0.76) 
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ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การยอมรับทางสังคมในองค์การ 
(Y5) 

(n=47) 

ข้อที่ การยอมรับทางสังคมในองค์การ (Y5) �̅� S.D. ระดับ 

1. มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การที่บุคคลได้รับ
มอบหมายงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือในองค์กร
ของตนเอง 

4.11 0.74 มาก 

2. มีการมอบหมายงานให้ทีมงาน โดยพิจารณางานให้ตรง
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรโดยไม่มี
การแข่งขันในสังคม 

3.91 0.79 มาก 

3. มีความสามารถสร้างทีมงานในองค์กร มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยตรงและอย่างเปิดเผย 

3.95 0.71 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 17 พบว่า การยอมรับทางสังคมในองค์การ (Y5) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับ

มาก (𝑥 ̅= 3.99 ,  S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง

ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การที่บุคคล

ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือในองค์กรของตนเอง (𝑥 ̅= 4.11 , S.D. = 0.74) 

รองลงมา คือ มีความสามารถสร้างทีมงานในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตรงและอย่าง

เปิดเผย (𝑥 ̅= 3.95 , S.D. = 0.71) และรองลงมา คือ มีการมอบหมายงานให้ทีมงาน โดยพิจารณา

งานให้ตรงความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรโดยไม่มีการแข่งขันในสังคม อยู่ในระดับต่ าสุด 

(𝑥 ̅= 3.91 , S.D. = 0.79) 
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ตารางท่ี 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ 
ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (Y6) 

(n=47) 

ข้อที่ การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ  
ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ (Y6) 

�̅� S.D. ระดับ 

1. มีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วน
บุคคลในองค์กร 

3.96 0.79 มาก 

2. มี ค ว า ม เป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ ค ว า ม เป็ น ส่ ว น ตั ว ใน                         
การปฏิบัติงาน 

3.93 0.82 มาก 

3. ได้รับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและผู้อ่ืนในการแสดง                      
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามสมควร 

3.96 0.71 มาก 

4. ได้รับการเคารพความเป็นมนุษย์จากเพ่ือนสมาชิกที่
ท างานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบที่ยุติธรรม 

4.11 0.70 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.68 มาก 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  

(Y6) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.99 , S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้รับการเคารพความ

เป็นมนุษย์จากเพ่ือนสมาชิกที่ท างานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบที่ยุติธรรม (𝑥 ̅= 4.11 , S.D. = 0.70) 

รองลงมา คือ ได้รับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและผู้อ่ืนในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  ตาม

สมควร (𝑥 ̅= 3.96 , S.D. = 0.71) รองลงมา คือ มีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วน

บุคคลในองค์กร (𝑥 ̅= 3.96 , S.D. = 0.79) และรองลงมา คือ มีความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 3.93 , S.D. = 0.82) 
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ตารางท่ี 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ความสมดุลอันเหมาะสม
ระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (Y7) 

(n=47) 

ข้อที่ ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลา 
ของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล (Y7) 

�̅� S.D. ระดับ 

1. สามารถแบ่งเวลาได้อย่างสมดุลและเหมาะสมระหว่าง
การใช้เวลาในการท างานและเวลาส่วนตัว 

3.88 0.82 มาก 

2. สามารถแบ่ งเวลาระหว่างการท างานกับเวลาของ
ครอบครัวได้อย่างสมดุลและเหมาะสม 

3.84 0.87 มาก 

3. สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับเวลาของสังคม
ได้อย่างสมดุลและเหมาะสม 

3.87 0.85 มาก 

ภาพรวม 3.86 0.81 มาก 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลา

ส่วนบุคคล (Y7) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.86 , S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ สามารถ

แบ่งเวลาได้อย่างสมดุลและเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาในการท างานและเวลาส่วนตัว  (𝑥 ̅= 3.88 , 

S.D. = 0.82) รองลงมา คือ สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับเวลาของสังคมได้อย่างสมดุลและ

เหมาะสม (𝑥 ̅= 3.87 , S.D. = 0.85) และรองลงมา คือ สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับเวลา

ของครอบครัวได้อย่างสมดุลและเหมาะสม อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 3.84 , S.D. = 0.87) 
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ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(Y8) 

(n=47) 

ข้อที่ บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Y8) �̅� S.D. ระดับ 

1. มีการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
สังคม และชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

4.11 0.74 มาก 

2. มีบทบาทส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ 

4.06 0.75 มาก 

3. เห็นคุณค่าของงานที่ตนได้ปฏิบัติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน สังคม และชุมชน 

4.14 0.76 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.71 มาก 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Y8) โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับ

มาก (𝑥 ̅= 4.10 , S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง

ตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  เห็นคุณค่าของงานที่ตนได้ปฏิบัติเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงาน สังคม และชุมชน (𝑥 ̅= 4.14 , S.D. = 0.76) รองลงมา คือ มีการปฏิบัติงานที่

มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า (𝑥 ̅= 4.11 , S.D. = 0.74) 

และรองลงมา คือ มีบทบาทส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานเพ่ือ

สาธารณประโยชน์อื่น ๆ อยู่ในระดับต่ าสุด (𝑥 ̅= 4.06 , S.D. = 0.75) 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน 

           โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิต            
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยใช้                   
การวิ เค ราะห์ ค่ าสั มป ระสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์ของเพี ยร์สั น  (Pearson’s product correlation-
coefficient) ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของทักษะการบริหารของผู้บริหารกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้าน 

(n=47) 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 .373** .593** .604** .630** .627** .495** .535** .532** .641** 
X2 .425** .509** .619** .619** .642** .589** .620** .601** .677** 

X3 .425** .569** .612** .639** .631** .548** .572** .536** .664** 

X4 .367** .522** .595** .584** .615** .530** .556** .508** .625** 
X5 .366** .510** .577** .609** .634** .564** .577** .568** .644** 

Xtot .414** .571** .636** .652** .666** .578** .606** .581** .688** 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียน (Xtot) กับคุณภาพชีวิต  
การท างานของครูในโรงเรียน  (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                       
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (rxy=0.688**)        
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน 
 เมื่อพิจารณาทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนรายด้าน (X1-X5) กับคุณภาพชีวิต    
การท างานของครูในโรงเรียนโดยภาพรวม (Ytot) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ในลักษณะคล้อยตามกันทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 5 ล าดับแรก 
ดังนี้  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.677**)                  
ล าดับรองลงมา คือ ทักษะด้านมโนภาพ (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.664**) รองลงมา คือ 
ทักษะด้านนโยบาย (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.644**) รองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิค 
(X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.641**) และรองลงมา คือ ทักษะด้านการวินิจฉัย (X4) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.625**) 
 เมื่อพิจารณาทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนรายด้าน (X1-X5) กับคุณภาพชีวิต 
การท างานของครูในโรงเรียนรายด้าน (Y1-Y8) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ในลักษณะคล้อยตามกันทุกคู่ โดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด 5 ล าดับแรก 
ดังนี้ ทักษะด้านเทคนิค (X1) กับการยอมรับทางสังคมในองค์การ (Y5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง (rxy=0.642**) ล าดับรองลงมา คือ ทักษะด้านมโนภาพ (X3) กับโอกาสใน 



  128 

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน (Y4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (rxy=0.639**) รองลงมา คือ ทักษะด้านนโยบาย (X5) กับการยอมรับ
ทางสังคมในองค์การ (Y5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (rxy=0.634**) รองลงมา 
คือ ทักษะด้านมโนภาพ (X3) กับการยอมรับทางสังคมในองค์การ (Y5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง (rxy=0.631**) รองลงมา คือ ทักษะด้านเทคนิค (X1) กับโอกาสในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน (Y4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง (rxy=.630**) และคู่ท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่                    
ทักษะด้ านนโยบาย (X5) (rxy=0.366**) กับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นธรรม (Y1) โดย                            
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.366**) 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1 จ านวน 59 โรง ผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ 
ผู้รักษาการในต าแหน่ง จ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหาร
ของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) และคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ตาม
แนวคิดของ วอลตัน (Walton) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา จ านวน 47 โรง จาก 
59 โรง คิดเป็นร้อยละ 80 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage)  มัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic mean �̅�) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
division S.D.) และการวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-
moment correlation coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะด้านนโยบาย ทักษะด้านการวินิจฉัย  ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมโนภาพ 
ตามล าดับ 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
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เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โอกาสใน
การใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การยอมรับทางสังคมในองค์การ โอกาสในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ  
ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและ
เวลาส่วนบุคคล สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ตามล าดับ 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารทุกด้านมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนทุกด้านในระดับ               
ปานกลาง  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการวิจัย เรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” มีประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัย
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นผล
เนื่องมาจากส่วนใหญ่ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีทักษะการบริหารและประสบการณ์ในการท างานมาก ผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีภาวะผู้น า มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการท างานอย่างเต็มความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนา
และบริหารงาน มีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาพร บุญมาก ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารที่
สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่
ในระดับมากอยู่ในล าดับแรก ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ สามารถท าให้สมาชิกในองค์กรและทีม
ร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีความเป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกัน โดยใช้การสื่อสารเป็นส่วนประกอบ รวมถึง  
การรวมวัฒนธรรมของคนที่หลากหลายไว้ด้วยกันและจัดการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 2 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานผ่านกระบวนการการร่วมมือและประสานงานกันระหว่างมนุษย์และ
ทรัพยากรทางการบริหารให้ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุเป้าหมายองค์กร ประกอบด้วย  ทักษะด้าน
เทคนิค ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการวินิจฉัย 
และทักษะด้านนโยบาย ดังนั้น จากการศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิต
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะ 
การบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในล าดับแรก แสดงให้เห็นว่าผู้อ านวยการโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในองค์กรร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีการสื่อสาร ประสานงาน 
รวมคนที่หลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกันและจัดการอย่างเหมาะสม มีหลักการกระบวนการบริหาร
และการจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบของกระบวนการบริหารที่หลากหลาย เช่น บริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารโดยใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA แบบมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ  
มีการก าหนดทิศทางในการบริหารตามโครงสร้างการบริหารงานทุกระดับอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป มีการวางแผนงาน
โดยก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง มีการกระจายงานและ
มอบหมายงานจัดวางบุคลากรตรงกับความรู้ความสามารถ มีบทบาทหน้าที่ตามต าแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายบนพ้ืนฐานของการท างานเป็นหมู่คณะที่มีความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน องค์กร สมาคมต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียนในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน ฉะนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่าผู้อ านวยการโรงเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะ 
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การบริหารขั้นพ้ืนฐานและจ าเป็นต้องมีทักษะด้านอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย เพ่ือให้การบริหาร โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องจากครู 
ส่วนใหญ่มีการท างานที่เน้นประโยชน์ต่อสังคม เน้นการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
สังคม และชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติงาน 
ได้รับการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงได้ใช้ความสามารถตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ท าให้ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งให้ความช่วยเหลือเป็น
อย่างดี จึงท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิด
ความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมทั้งสภาพทั่วไปทางกายภาพของที่ท างานเอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงานและส่งเสริมต่อสุขภาพอนามัย ส่งผลท าให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ  
สอดคล้องกับแนวคิดของ วอลตัน (Walton) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่า มีองค์ประกอบ  
8 ประการ คือ 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 3. โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน 4. โอกาสใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน 5. การยอมรับทางสังคมใน
องค์การ 6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  7. ความสมดุลอัน
เหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล และ 8. บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงลักษณ์ ฤทธิ์ค า ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตใน 
การท างานของข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พบว่า ระดับ
คุณภาพในการท างานของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อยู่ใน 
ระดบัมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ใน
ระดับมาก เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เกิดจากการสนับสนุนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ในด้านของการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน การท างานที่เน้น
ประโยชน์ต่อสังคม เน้นการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชน ให้มี 
ความเจริญก้าวหน้าตลอดจนหน่วยงานเพ่ือสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ และเห็นถึงคุณค่าของงานที่ตน
ได้กระท าเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอันเป็นเหตุส าคัญและส่งผลต่อ 
การบริหารและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรชา อุดม ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว  
“ปุญสิริวิทยา” จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน 
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3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทั้งนี้  เพราะผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1 มีทักษะการบริหาร 5 ประการ ตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องมี
ทักษะในด้านเทคนิค ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านมโนภาพ ด้านการวินิจฉัย และด้าน
นโยบาย นั่นคือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมีทักษะการบริหารมาก คุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนก็จะเพ่ิมข้ึนมากตามไปด้วย ซึ่งตรงกับสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ คือ ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนเป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับทักษะการบริหารการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานผ่านกระบวนการร่วมมือและประสานงานกันระหว่างมนุษย์และ
ทรัพยากรทางการบริหารให้ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ได้อย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด หากผู้อ านวยการโรงเรียนมีทักษะการบริหารที่ดีก็จะท าให้ผล  
การปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนดีตามไปด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ธนพร มากระจัน ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ทักษะการบริหาร
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ในระดับมากและเป็นความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ปาร์ดาค์ทชิ (Pardakhtchi) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตและความเหนื่อยล้าของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนในเมืองตะเกสตะน (Takestan) ประเทศอิหร่าน พบว่าคุณภาพชีวิตและ
ความเหนื่อยล้าของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน  
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และด้านการใช้ชีวิตทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากข้อค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะทั่วไปส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนะการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ทั กษะด้ านม โนภ าพมีค่ ามั ชฌิ ม เลขคณิ ตอยู่ ใน ระดั บมาก เป็ นล าดั บ สุ ดท้ าย  
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงควรศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ศึกษาทักษะการบริหารด้านต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน 
การประสานงานต่อไป 
 2. ส่วนค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นล าดับ
สุดท้าย ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต 
การท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยเพ่ิมรายได้ 
หรือค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินที่ได้รับประจ าทุกเดือนให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกินเวลาราชการ ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตตามอัตภาพ ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่ง
งานและอายุราชการ รวมทั้งหน้าที่ อ่ืนในระดับเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงเพิ ่ม
ผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ การเลื ่อนขั ้นเงินเดือนควร
พิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการ หรือได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศติดต่อกันอย่างต่อเนื ่อง ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่สูงขึ ้นในแต่ละปี 
ผลส าเร็จของนักเรียน และพิจารณาจากอายุราชการแทนการท าเอกสาร 

3. จากผลการศึกษา พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การท างานของครูในโรงเรียน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรส่งเสริมให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้เพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะการบริหาร ทั้ง 5 ด้าน ให้สูงยิ่งขึ้นไป ได้แก่ ทักษะ
ด้านเทคนิค ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านมโนภาพ ทักษะด้านการวินิจฉัย และ
ทักษะด้านนโยบาย เพ่ือท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนดียิ่งขึ้นต่อไปตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แพร่หลายออกไป เพื่อเป็นประโยชน์
ในการศึกษาค้นคว้าต่อผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นักวิชาการ และผู้สนใจ
ทั่วไป จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
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 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กับผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 2. ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2556. 

 

 

 



 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัยและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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  151 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
1. ชื่อ-สกุล  ดร.อารีย์   วีระเจริญ 
   วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ดอน มาเรียโน มาร์คอส เมโมเรียน สเตท ประเทศฟิลิปปินส์ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

2. ชื่อ-สกุล  ดร.วทัญญ ู  ขลิบเงิน 
   วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต าแหน่ง - รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

3. ชื่อ-สกุล  ดร.จิระ   ดีช่วย   
   วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ต าแหน่ง          ครูช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

4. ชื่อ-สกุล  ดร.กรวิทย์   เลิศศิริโชติ 
   วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ดอน มาเรียโน มาร์คอส เมโมเรียน สเตท ประเทศฟิลิปปินส์ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

5. ชื่อ-สกุล  ดร.วิทยา   เกริกศุกลวณิชย์      
   วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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ภาคผนวก ข  
ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
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การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 
(ตัวแปร X) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร : Executive management skills 

ข้อ 
ทักษะการบริหาร 

ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skill : X1) 

1 ผู้ บ ริห ารมี ความสามารถและความ
ช านาญในการปฏิบัติงานแต่ละประเภท
ในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 

 

ใช้ได้ 
 
 

2 ผู้ บ ริ ห า ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร ต่ า ง  ๆ  ใ น                    
การบริหารงานหรือการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

3 ผู้บริหารสามารถเลือกเทคนิคและวิธีการ             
ต่ า ง  ๆ  ม า ใช้ ใน ก า ร บ ริ ห า ร ห รื อ                  
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

4 ผู้บริหารสามารถน านวัตกรรมการบริหาร
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้มี
คุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

5 ผู้ บ ริ ห ารส าม ารถ ใช้ เค รื่ อ งมื อ เพ่ื อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skill : X2)  

6 ผู้บริหารมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
ทักษะการบริหาร 

ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
7 ผู้ บ ริห ารปฏิ บั ติ งาน ด้ วยความ เป็ น

กัลยาณมิตรกับบุคลากรในโรงเรียน 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

 
ใช้ได้ 

 

8 ผู้ บ ริห าร เปิ ด โอกาส ให้ ผู้ ร่ วม งาน มี                 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามความถนัด
และความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

 

ใช้ได้ 
 
 

 

9 ผู้บริหารเป็นผู้น าการอภิปรายและจูงใจ
ให้คนในองค์กรเห็นคล้อยตามได้ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.6 
 

ใช้ได้ 
 

10 ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงาน และขอความร่วมมือกับ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พ่ื อ ใ ห้                   
การสนับสนุน การบริหารงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

11 ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสารทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 

ใช้ได้ 
 

12 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 
 

ใช้ได้ 
 

13 ผู้บริหารสามารถจูงใจการท างานของคน
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวม
ไว้ด้วยกันและจัดการได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

3. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill : X3) 

14 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสาน
สิ่ งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้มองเห็น
ความสัม พันธ์ของงานหรือมองเห็ น
ภาพรวมของสิ่งที่เป็นอยู่ขององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

15 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
องค์กรได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
ทักษะการบริหาร 

ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
16 ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ของงาน

แต่ละฝ่ายภายในองค์กร และผลกระทบ
จากสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อองค์กรได้ เช่น 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

17 ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไข สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นระบบได้
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

18 ผู้บริหารมีความคิดและหลักการบริหาร
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

19 ผู้บริหารมีแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ใน                 
การบริหารและพัฒนาโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 

ใช้ได้ 
 

20 ผู้บริหารสามารถน าประสบการณ์ที่ได้
จากการบริหารงานมาประยุกต์ใช้ ใน            
ก ารบ ริห าร ได้ อย่ า ง เหม าะสมและ                  
มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (diagnostic skill : X4) 

21 ผู้บริหารมีความสามารถในการสืบสวน
ปัญ หาในด้านต่ าง ๆ  ด้วยการใช้ทั้ ง
เทคนิค คน ความคิด หรือนโยบายต่าง ๆ 
ม า ใช้ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 
 

22 ผู้บริหารมีวิธีตัดสินใจได้อย่างหลากหลาย                   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของโรงเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

23 ผู้บริหารใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ปัญหาของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
ทักษะการบริหาร 

ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
24 ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ หาวิธีแก้ไข รวมถึง    

การวินิ จฉั ยใน เรื่องต่ าง ๆ  ที่ เกิดขึ้ น
ภายในองค์กรให้ส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

25 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์นโยบายก่อน                 
การท างานพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึนกับโรงเรียนได้อย่างมีเหตุมีผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

26 ผู้บริหารเข้าใจสภาพแวดล้อม พันธกิจ 
และวัฒนธรรมการท างานของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

27 ผู้บริหารสามารถค้นหาแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
ให้ดีขึ้น 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

5. ทักษะด้านนโยบาย (political skill : X5) 

28 ผู้บริหารมีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ
น าไปใช้ก าหนด หลักการ วิธีปฏิบัติ และ
แนวด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย
หรือจุดประสงค์  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

29 ผู้บริหารตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ใน             
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานใน
โ ร ง เ รี ย น ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ค รู  ห รื อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

30 ผู้ บ ริ ห า รมี ก า ร ร ะ ด ม ค ว าม คิ ด ใน                 
การก าหนดหลักการ วิธีปฏิบัติงานและ
แนวด าเนินการในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

31 ผู้บริหารใช้วิธีการให้ครูท างานโดยความ
สมัครใจ และตรงกับความสามารถกับ
งานในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
ทักษะการบริหาร 

ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

32 ผู้บริหารใช้การบริหารจัดการภายใน
อ ง ค์ ก ร แ บ บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น                    
การแก้ปัญหาในโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

33 ผู้บริหารมีการประชุมบุคลากรในองค์กร 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลต่าง ๆ 
รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนแบบการมีส่วนร่วม 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

 
(ตัวแปร Y) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน  
               : Quality of work life of school teachers 

ข้อ 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของครูในโรงเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (adequate and fair compensation : Y1) 

34 ครูมีรายได้หรือค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงินที่ได้รับประจ าทุกเดือนเพียงพอต่อ                        
การด ารงชีวิต 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

35 ครูได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินประจ า
ต าแหน่งที่ เหมาะสม และเพียงพอต่อ                  
การด าเนินชีวิตตามอัตภาพ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

36 ครูได้ รับค่าตอบแทนที่ ยุติ ธรรม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับต าแหน่งงานและหน้าที่
อ่ืน ในระดับ เดี ยวกันหรือมี ลั กษณ ะ
คล้ายคลึงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของครูในโรงเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
(safe and healthy environment : Y2) 

37 สภาพทั่วไปทางกายภาพของที่ท างานมี
อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ที่สะดวก 
เอ้ืออ าน วยต่ อการปฏิ บั ติ งาน  และ
ส่งเสริมต่อสุขภาพอนามัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

38 อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้  มีระบบ
ป้องกันความปลอดภัยที่มีคุณภาพต่อ  
การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

39 มีการก าหนด กฎ ระเบียบการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างชัดเจน เพ่ือ                  
ความปลอดภัยของผู้ ใช้ และสามารถ
น ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

3. โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา  
(immediate opportunity to use and develop human capacities : Y3) 
40 ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานต้น

สังกัดให้ ใช้ความรู้  ความสามารถ ใน      
การพัฒนาและรับผิดชอบงานมากขึ้น  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

41 ได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียม
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะ                
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

42 มีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จ เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
ค ร อ บ ค รั ว  ผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เรื่ อ ง
ค่าตอบแทน และมีความมั่นคงในรายได้ 
 
 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 
 
 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของครูในโรงเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน  
(future opportunity for continued growth and security : Y4)   

43 ได้รับโอกาสการเสริมสร้างความสามารถ                     
ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพต่อองค์กร และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

44 ได้ รั บ ก ารส่ ง เส ริ ม  สนั บ สนุ น  ให้ มี                           
การปฏิบัติงานอย่างอิสระ รวมทั้งโอกาส
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิด
ความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

45 มีการใช้ทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 
 

ใช้ได้ 
 

46 มี ก ารว างแผน การป ฏิ บั ติ ง าน ต าม
กระบวนการทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 

ใช้ได้ 
 

5. การยอมรับทางสังคมในองค์การ (social integration in the work organization : Y5) 

47 มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การที่
บุคคลได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงาน               
ต้นสังกัด หรือในองค์กรของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

 
 

48 มีการมอบหมายงานให้ทีมงาน โดย
พิจารณางานให้ตรงความรู้ ความสามารถ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใน อ ง ค์ ก ร โ ด ย ไม่ มี                    
การแข่งขันในสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
 
 
 

49 มีความสามารถสร้างทีมงานในองค์กร                      
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตรงและ
อย่างเปิดเผย 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของครูในโรงเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

6. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  
(constitutionalism in the work organization : Y6) 
50 มีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความ

เป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์กร 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
 

ใช้ได้ 
 
 

51 มีความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวใน               
การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 

ใช้ได้ 
 

52 ได้รับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและผู้อ่ืน
ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
ตามสมควร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

53 ได้รับการเคารพความเป็นมนุษย์จาก
เพ่ือนสมาชิกที่ท างานร่วมกันภายใต้
กฎระเบียบที่ยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

7. ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล  
(work and the total life space : Y7) 
54 สามารถแบ่ งเวลาได้อย่างสมดุลและ

เห ม าะส ม ระห ว่ า งก า ร ใช้ เว ล า ใน                  
การท างานและเวลาส่วนตัว  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

55 สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับ
เวลาของครอบครัวได้อย่างสมดุลและ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

56 สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับ
เวล าขอ งสั งคม ได้ อ ย่ า งสมดุ ล แล ะ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของครูในโรงเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

8. บทบาทท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (social relevance of work life : Y8)                         

57 มีการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
ห น่ วย งาน  สั งคม  และชุ ม ชน  ให้ มี                        
ความเจริญก้าวหน้า  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

58 มีบทบาทส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานเพ่ือ
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 
 

ใช้ได้ 
 
 

59 เห็นคุณค่าของงานที่ตนได้ปฏิบัติเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน สังคม และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
 

ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
และรายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือวิจัย 
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                                             (ส าเนา) 
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รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือวิจัย 
จ านวน 15 โรงเรียน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

1. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่ง 
ประเทศไทย 

เลขที่ 23 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ  
เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 

2. โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน เลขที่ 694/123 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 

3. โรงเรียนธนบุรรีวรเทพีพลารักษ์ เลขที่ 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู  
เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600     

4. โรงเรียนโยธินบูรณะ 2  
(สุวรรณสุทธาราม) 

เลขที่ 1 บ้าน 279 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10800 

5. โรงเรียนวัดพุทธบูชา เลขที่ 218 หมู่ 3 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด  
เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 

6. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เลขที่ 942 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ  
เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 

7. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เลขที่ 212 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ  
เขตบางซ่ือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800 

8. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เลขที่ 201 ถนนกาญจนาภิเษก  
(เลียบทางด่วนสายบางขุนเทียน-พระประแดง) 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 

9. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 

10. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง  
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 

11. โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่ 139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

12. โรงเรียนบางกะปิ เลขที่ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 

13. โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 2 

เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240  

14. โรงเรียนหอวัง เลขที่ 16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 

15. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เลขที่ 119 หมู่ 1 ซอยสายไหม 43  
ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 
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ภาคผนวก ง  
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย (reliability) 
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Reliability 
 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases     Valid 
             Excludeda 
             Total 

30 100.0 

0 .0 
30 100.0 

 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.984 59 

 

Item Statistics 

Variable Mean Std. Deviation N 
X1 4.23 .898 30 

X2 4.30 .952 30 

X3 4.23 .935 30 
X4 4.13 .776 30 

X5 4.27 .828 30 

X6 4.37 .765 30 
X7 4.53 .776 30 

X8 4.50 .731 30 
X9 4.13 .900 30 

X10 4.50 .572 30 

X11 4.23 .728 30 
X12 4.33 .959 30 

X13 4.20 .887 30 

X14 4.23 .935 30 
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Variable Mean Std. Deviation N 

X15 4.30 .952 30 
X16 4.10 .885 30 

X17 4.13 .973 30 

X18 4.27 .907 30 
X19 4.07 .944 30 

X20 4.17 .913 30 

X21 4.27 .828 30 
X22 4.37 .669 30 

X23 4.23 .858 30 
X24 4.37 .718 30 

X25 4.30 .915 30 

X26 4.23 .898 30 
X27 4.23 .971 30 

X28 4.30 .952 30 

X29 4.23 .935 30 
X30 4.13 .973 30 

X31 4.13 .937 30 

X32 4.30 .877 30 
X33 4.40 .770 30 

Y34 3.53 .937 30 
Y35 3.63 .850 30 

Y36 3.60 .894 30 

Y37 3.80 .997 30 
Y38 4.10 .845 30 

Y39 3.83 .874 30 

Y40 4.17 .874 30 
Y41 4.20 .714 30 

Y42 4.07 .640 30 

Y43 4.30 .651 30 
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Variable Mean Std. Deviation N 

Y44 4.23 .817 30 
Y45 4.20 .761 30 

Y46 4.23 .626 30 

Y47 4.30 .651 30 
Y48 4.20 .551 30 

Y49 4.30 .596 30 

Y50 4.27 .740 30 
Y51 4.27 .785 30 

Y52 4.20 .664 30 
Y53 4.40 .621 30 

Y54 4.13 .730 30 

Y55 3.97 .964 30 
Y56 4.07 .868 30 

Y57 4.40 .621 30 

Y58 4.30 .596 30 
Y59 4.47 .571 30 

 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
Item-total Statistics 

Item-Total Statistics 

Variable Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1 16.933 10.961 .887 .960 
X2 16.867 10.326 .949 .950 

X3 16.933 10.478 .939 .952 

X4 17.033 11.964 .833 .969 
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Variable Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X5 16.900 11.266 .916 .956 

X6 30.433 22.668 .864 .935 
X7 30.267 22.478 .878 .934 

X8 30.300 22.838 .883 .934 

X9 30.667 21.540 .862 .935 
X10 30.300 26.769 .413 .959 

X11 30.567 23.633 .760 .941 

X12 30.467 21.016 .865 .935 
X13 30.600 21.421 .894 .932 

X14 25.033 27.964 .912 .978 

X15 24.967 27.757 .916 .977 
X16 25.167 28.420 .918 .977 

X17 25.133 27.223 .954 .975 
X18 25.000 27.862 .958 .974 

X19 25.200 27.890 .910 .978 

X20 25.100 28.231 .906 .978 
X21 25.733 17.995 .885 .914 

X22 25.633 20.861 .587 .940 

X23 25.767 18.185 .816 .920 
X24 25.633 20.585 .582 .940 

X25 25.700 17.183 .906 .911 
X26 25.767 17.771 .835 .919 

X27 25.767 16.875 .887 .914 

X28 21.200 17.200 .910 .955 
X29 21.267 17.444 .893 .957 

X30 21.367 16.861 .937 .952 
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Variable Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X31 21.367 17.689 .853 .961 

X32 21.200 17.752 .917 .954 
X33 21.100 19.197 .816 .965 

Y34 7.233 2.806 .907 .914 

Y35 7.133 3.085 .911 .912 
Y36 7.167 3.040 .862 .947 

Y37 7.933 2.754 .867 .927 

Y38 7.633 3.206 .891 .904 
Y39 7.900 3.128 .881 .908 

Y40 8.267 1.513 .855 .784 

Y41 8.233 1.978 .810 .813 
Y42 8.367 2.309 .719 .896 

Y43 12.667 3.885 .806 .867 
Y44 12.733 3.444 .747 .892 

Y45 12.767 3.495 .809 .863 

Y46 12.733 3.995 .795 .873 
Y47 8.500 1.086 .635 .787 

Y48 8.600 1.214 .705 .716 

Y49 8.500 1.155 .673 .740 
Y50 12.867 3.223 .443 .828 

Y51 12.867 2.809 .578 .766 
Y52 12.933 2.754 .794 .656 

Y53 12.733 3.099 .668 .723 

Y54 8.033 3.206 .709 .949 
Y55 8.200 2.234 .842 .848 

Y56 8.100 2.369 .924 .765 
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Variable Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y57 8.767 1.220 .844 .882 

Y58 8.867 1.223 .900 .835 
Y59 8.700 1.390 .778 .933 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
247.900 1229.748 35.0678 59 
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ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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(ส าเนา) 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

จ านวน 59 โรงเรียน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

1. เตรียมอุดมศึกษา เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 

2. วัดราชโอรส เลขที่ 4 ซอยเอกชัย 4 แขวงบางค้อ  
เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10150 

3. โพธิสารพิทยากร เลขที่ 120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1  
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 

4. ทวีธาภิเศก เลขที่ 505/5 ซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10600 

5. สวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10200 

6. สันติราษฎร์วิทยาลัย เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

7. ศึกษานารี เลขที่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 

8. บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เลขที่ 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 

9. รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69  
แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

10. เทพศิรินทร์ เลขที่ 1466 ถนนกรุงเกษม  
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร10100 

11. มัธยมวัดสิงห์ เลขที่ 35 หมู่ 3 เอกชัย 43  
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 

12. มหรรณพาราม 
 

เลขที่ 68/5 หมู่ 2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 

13. สตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10200 

14. ราชวินิต มัธยม เลขที่ 181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา 
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 

15. สุวรรณารามวิทยาคม เลขที่ 512/1 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 

16. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เลขที่ 111 ซอยเพชรเกษม 48  
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

17. มัธยมวัดหนองแขม เลขที่ 443  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 
แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

18. วัดราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย    
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 

19. แจงร้อนวิทยา เลขที่ 1 แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10140 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

20. ศึกษานารีวิทยา เลขที่ 1122 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10150 

21. ราชวินิตบางแคปานข า เลขที่ 253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7 
แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

22. วัดน้อยนพคุณ เลขที่ 2/1 ถนนพระราม 5 แขวงนครไชยศรี 
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 

23. บางปะกอกวิทยาคม เลขที่ 31/1 ซอยสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10140 

24. พิทยาลงกรณ์พิทยาคม เลขที่ 16 เลียบคลองพิทยาลงกรณ์  
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 

25. เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ แขวงส าราญราษฎร์ 
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10200 

26. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  เลขที่ 151 ถนนปากน้ าฝั่งเหนือ  
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 

27. มัธยมวัดนายโรง เลขที่ 658/2 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 

28. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เลขที่ 70 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

29. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

เลขที่ 136/1 ถนนเลียบคลองปทุม  
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 

30. มัธยมวัดดาวคนอง เลขที่ 162 ซอยเจริญนคร 65 ถนนเจริญนคร 
แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 

31. นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 

32. วัดรางบัว เลขที่ 6 แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

33. ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เลขที่ 6 ซอยโชติวัฒน์ 18 ถนนประชาชื่น 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800 

34. สตรีวัดระฆัง เลขที่ 248/9 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 

35. ไชยฉิมพลีวิทยาคม เลขที่ 40 บางแวก 69 แขวงบางแวก  
เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10160 

36. วัดประดู่ในทรงธรรม 
 
 

เลขที่ 1160/3 ซอยเพชรเกษม 15  
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 

37. สตรีวัดอัปสรสวรรค์ เลขที่ 250 ถนนรัชมงคลประสาธน์ 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

38. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

39. ไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100 



  179 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

40. มักกะสันพิทยา เลขที่ 846/17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

41. โยธินบูรณะ เลขที่ 1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800 

42. ชิโนรสวิทยาลัย เลขที่ 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10700 

43. สามเสนวิทยาลัย เลขที่ 132/11 ถนนพระราม 6 สามเสนใน 
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

44. มัธยมวัดเบญจมบพิตร เลขที่  69  ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 

45. วัดสระเกศ เลขที่ 344 แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100 

46. วัดสังเวช เลขที่ 108 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 

47. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 1598 ถนนกรุงเกษม  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100 

48. วัดราชาธิวาส เลขที่ 4 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 

49. วัดอินทาราม เลขที่ 258 ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ  
เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 

50. วัดนวลนรดิศ เลขที่ 77 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ 

51. สวนอนันต์ เลขที่ 65 ซอยอิสรภาพ 39 ถนนอิสรภาพ 
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 

52. วัดบวรมงคล เลขที่ 1121 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46  
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 

53. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

เลขที่ 12 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 

54. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม เลขที่ 94 ต าบลบางพรม เขตตลิ่งชัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 

55. วัดบวรนิเวศ เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10200 

56. ฤทธิณรงค์รอน เลขที่ 554 ซอยเพชรเกษม 2  
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 

57. มัธยมวัดดุสิตาราม เลขที่ 1/13 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 

58. ปัญญาวรคุณ เลขที่ 857 ซอยเพชรเกษม 63   
ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง  เขตบางแค 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

59. มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม  
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
__________________________________________ 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ             
การวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้ อ านวยการโรงเรียนหรือ                             
ผู้รักษาการในต าแหน่ง จ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตัวแทนครู ) จ านวน 1 คน 
โดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบ
แบบสอบถาม คนละ 1 ฉบับ 
 3. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน จ านวน 63 ข้อ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม    จ านวน     4   ข้อ 
 ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร                               จ านวน   33   ข้อ 
 ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน                      จ านวน   26   ข้อ 

4. ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็น
ความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโรงเรียนของท่านแต่ประการใด โดย
ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใน
โอกาสต่อไป จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อค าถามตามสภาพ               
ความเป็นจริง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 5. เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนให้กับเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนที่รับแบบสอบถามจากผู้วิจัย เพ่ือที่จะได้รวบรวมใส่ซองที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้ แล้วจัดส่งคืน
ให้กับผู้วิจัยทางไปรษณีย์ต่อไป 
 ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

       นางสาวอันธิกา   บุญเลิศ 
                                                            นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทรศัพท์ 083-3225011 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
_________________________________________________________________________ 
ตอนที่ 1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

□ ชาย                                □ หญิง 

 
( ) 01 

2 อายุ 

□ 20-30 ปี                          □ 31-40 ปี 

□ 41-50 ปี                          □ 51-60 ปี 

 
( ) 02 

3 วุฒิการศึกษาสูงสุด 

      □ ปริญญาตรี 

      □ ปริญญาโท                         

      □ ปริญญาเอก 

 
( ) 03 

4 ต าแหน่งปัจจุบัน 

□ ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการในต าแหน่ง 

□ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
( ) 04 
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ตอนที่ 2  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ค าชี้แจง  ในการตอบค าถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาตัดสินใจว่า ตัวท่าน (กรณีผู้ตอบเป็น 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง / ครู) ผู้อ านวยการโรงเรียนมีทักษะ 
              การบริหารตามที่บรรยายไว้ในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับของทักษะ 
              การบริหารเพียงช่องเดียว โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้  
  ระดับ 5 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
 

ระดับทักษะ 
การบริหาร 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ทักษะด้านเทคนิค  

1 ผู้ บ ริ ห ารมี ค ว าม ส าม ารถ แล ะค วาม ช าน าญ ใน                 
การปฏิบัติงานแต่ละประเภทในโรงเรียน 

     ( ) 05 

2 ผู้บ ริห ารใช้วิ ธีการต่ าง ๆ  ในการบริหารงานหรือ               
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

     ( ) 06 

3 ผู้บริหารสามารถเลือกเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ใน                  
การบริหารหรือการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

     ( ) 07 

4 ผู้บริหารสามารถน านวัตกรรมการบริหารมาเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพ 

     ( ) 08 

5 ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ( ) 09 

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

6 ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     ( ) 10 

7 ผู้บริหารปฏิบัติ งานด้วยความเป็ นกัลยาณมิตรกับ
บุคลากรในโรงเรียน 

     ( ) 11 
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ข้อ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
 

ระดับทักษะ 
การบริหาร 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

8 ผู้ บ ริ ห าร เปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ ร่ ว ม งาน มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน                     
การปฏิบัติงานตามความถนัดและความสามารถ 

     ( ) 12 

9 ผู้บริหารเป็นผู้น าการอภิปรายและจูงใจให้คนในองค์กร
เห็นคล้อยตามได้ 

     ( ) 13 

10 ผู้บริหารมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และ                     
ขอความร่วมมือกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพ่ื อให้               
การสนับสนุนการบริหารงาน 

     ( ) 14 

11 ผู้บริหารมีทักษะในการสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

     ( ) 15 

12 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

     ( ) 16 

13 ผู้บริหารสามารถจูงใจการท างานของคนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมรวมไว้ด้วยกันและจัดการได้
อย่างเหมาะสม 

     ( ) 17 

ทักษะด้านมโนภาพ  

14 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานสิ่งต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของงานหรือมองเห็น
ภาพรวมของสิ่งที่เป็นอยู่ขององค์กร 

     ( ) 18 

15 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่ 
การพัฒนาองค์กรได้ 

     ( ) 19 

16 ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ของงานแต่ละฝ่ายภายใน
องค์กร และผลกระทบจากสิ่ งอ่ืน ๆ ที่ จะส่งผลต่อ      
องค์กรได้ เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ 

     ( ) 20 

17 ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข สถานการณ์
ต่าง ๆ เป็นระบบได้อย่างเหมาะสม 

     ( ) 21 
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ข้อ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
 

ระดับทักษะ 
การบริหาร 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

18 ผู้บริหารมีความคิดและหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ใน                 
การปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

     ( ) 22 

19 ผู้บริหารมีแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน 

     ( ) 23 

20 ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ น า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ไ ด้ จ า ก                    
การบริหารงานมาประยุกต์ใช้ในการบริหารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     ( ) 24 

ทักษะด้านการวินิจฉัย  
21 ผู้บริหารมีความสามารถในการสืบสวนปัญหาในด้าน 

ต่าง ๆ ด้วยการใช้ทั้งเทคนิค คน ความคิด หรือนโยบาย
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ( ) 25 

22 ผู้บริหารมีวิธีตัดสินใจได้อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนอง                 
ความต้องการของโรงเรียน 

     ( ) 26 

23 ผู้บริหารใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ เป็นปัญหาของ
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 

     ( ) 27 

24 ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ หาวิธีแก้ไข รวมถึงการวินิจฉัยใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในองค์กรให้ส าเร็จ 

     ( ) 28 

25 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์นโยบายก่อนการท างานพร้อมทั้ง

วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับ โรงเรียนได้อย่างมี เหตุ            

มีผล 

     ( ) 29 

26 ผู้บริหารเข้าใจสภาพแวดล้อม พันธกิจ และวัฒนธรรม
การท างานของโรงเรียน 

     ( ) 30 

27 ผู้ บ ริ ห ารส าม ารถ ค้ น ห าแน วท าง เพ่ื อป รั บ ป รุ ง 
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 
 
 

     ( ) 31 
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ข้อ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
 

ระดับทักษะ 
การบริหาร 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ทักษะด้านนโยบาย 

28 ผู้บริหารมีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ก าหนด 
หลักการ วิธีปฏิบัติ และแนวด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ 

     ( ) 32 

29 ผู้บริหารตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานในโรงเรียนร่วมกับคณะครู หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

     ( ) 33 

30 ผู้บริหารมีการระดมความคิดในการก าหนดหลักการ                         

วิธีปฏิบัติงานและแนวด าเนินการในโรงเรียน 

     ( ) 34 

31 ผู้บริหารใช้วิธีการให้ครูท างานโดยความสมัครใจ และ
ตรงกับความสามารถกับงานในโรงเรียน 

     ( ) 35 

32 ผู้บริหารใช้การบริหารจัดการภายในองค์กรแบบ 
การมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 

     ( ) 36 

33 ผู้บริหารมีการประชุมบุคลากรในองค์กร คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคคลต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนแบบการมีส่วนร่วม 

     ( ) 37 
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ตอนที่ 3  คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 
ค าชี้แจง  ในการตอบค าถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาตัดสินใจว่า ตัวท่าน (กรณีผู้ตอบเป็น 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง / คร)ู คุณภาพชีวิตการท างานของครูใน 
              โรงเรียนของท่าน ตามที่บรรยายไว้อยู่ในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับ 
              ของคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนเพียงช่องเดียว โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้  

ระดับ 5 หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ระดับคุณภาพชีวิต 
การท างาน 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม  
34 ครูมีรายได้หรือค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินที่ ได้รับ

ประจ าทุกเดือนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
     ( ) 38 

35 ครูได้รับ เงินเดือน เบี้ ยเลี้ยง เงินประจ าต าแหน่งที่
เหมาะสม และเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตตามอัตภาพ 

     ( ) 39 

36 ครูได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต าแหน่งงานและหน้าที่ อ่ืนในระดับเดียวกันหรือมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

     ( ) 40 

สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย  

37 สภาพทั่ ว ไปทางกายภาพของที่ ท างานมี อุปกรณ์ 
เค รื่ อ งมื อ  เค รื่ อ ง ใช้ ที่ ส ะ ด ว ก  เ อ้ื อ อ า น ว ย ต่ อ                  
การปฏิบัติงาน และส่งเสริมต่อสุขภาพอนามัย 

     ( ) 41 
 

38 อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้  มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพต่อการปฏิบัติงาน 

     ( ) 42 

39 มีการก าหนด กฎ ระเบียบการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้อย่างชัดเจน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ และ
สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

     ( ) 43 



  189 

ข้อ คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ระดับคุณภาพชีวิต 
การท างาน 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

โอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา 

40 ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ในการพัฒนาและรับผิดชอบงานมากขึ้น 

     ( ) 44 

41 ได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
สูงขึ้น 

     ( ) 45 

42 มีการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องค่าตอบแทน และมีความมั่นคงในรายได้ 

     ( ) 46 

โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าม่ันคงในหน้าที่การงาน  
43 ได้ รั บ โอ ก าส ก าร เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม ส าม าร ถ ใน                    

การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อ
องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

     ( ) 47 

44 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติงานอย่าง
อิสระ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน 

     ( ) 48 

45 มีการใช้ทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ      ( ) 49 
46 มี ก ารวางแผนการปฏิ บั ติ งานตามกระบวนการ                 

ทุกขั้นตอน 
     ( ) 50 

การยอมรับทางสังคมในองค์การ  

47 มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การที่บุคคลได้รับ
มอบหมายงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือในองค์กร
ของตนเอง 

     ( ) 51 

48 มีการมอบหมายงานให้ทีมงาน โดยพิจารณางานให้ตรง
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรโดยไม่มี         
การแข่งขันในสังคม 

     ( ) 52 
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ข้อ คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน ระดับคุณภาพชีวิต 
การท างาน 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

49 มีความสามารถสร้างทีมงานในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันโดยตรงและอย่างเปิดเผย 

     ( ) 53 

การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  

50 มีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นสิทธิส่วน
บุคคลในองค์กร 

     ( ) 54 

51 มีความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติงาน      ( ) 55 
52 ได้รับการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและผู้อ่ืนในการแสดง                      

ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามสมควร 
     ( ) 56 

53 ได้รับการเคารพความเป็นมนุษย์จากเพ่ือนสมาชิกที่
ท างานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบที่ยุติธรรม 

     ( ) 57 

ความสมดุลอันเหมาะสมระหว่างเวลาของหน้าที่การงานและเวลาส่วนบุคคล  
54 สามารถแบ่งเวลาได้อย่างสมดุลและเหมาะสมระหว่าง

การใช้เวลาในการท างานและเวลาส่วนตัว 
     ( ) 58 

55 สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับเวลาของ
ครอบครัวได้อย่างสมดุลและเหมาะสม 

     ( ) 59 

56 สามารถแบ่งเวลาระหว่างการท างานกับเวลาของสังคม
ได้อย่างสมดุลและเหมาะสม 

     ( ) 60 

บทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม      
57 มีการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สังคม 

และชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
     ( ) 61 

58 มีบทบาทส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ 

     ( ) 62 

59 เห็นคุณค่าของงานที่ตนได้ปฏิบัติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน สังคม และชุมชน 

     ( ) 63 

 
ผู้วิจัยขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านในการตอบแบบสอบถาม 

จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อการวิจัย  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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ที่อยู่ปัจจุบัน 57 หมู่ 5  บ้านหัวเมือง ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120   
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