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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคประกอบองคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) พัฒนาตัวบงชี้องคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 3) ทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธ 
โครงสรางตัวบงชี้องคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ วิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน 1) การศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับองคประกอบและตัวบงชี้ องคกรสมรรถนะสูง เคร่ืองมือ ไดแก แบบศึกษาเอกสารจาก
การสังเคราะหเอกสารไดองคประกอบหลักขององคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) การพัฒนาตัวบงชี้องคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณปลายเปด มี 
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 และแบบสอบถาม มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล 3) การทดสอบความสอดคลอง
ของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้องคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ เคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 มีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.92  
กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 460 คน 
โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 20 ตอ 1 ตัวแปร โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน วิเคราะหขอมูลโดยหา 
คาไคสแควร คาชั้นแหงความเปนอิสระ คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว และคาดัชนีรากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคา 

ผลการวิจัยพบวา 
1) องคประกอบองคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 19 องคประกอบยอย ดังนี้ 1) การเปนองคกรแหง
การเรียนรู มี 7 องคประกอบยอย ไดแก การบริหารจัดการสารสนเทศ การมีวิสัยทัศนรวมกัน  
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล การเรียนรูรวมกันเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการบริหาร และการจัดการความรู 2) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร มี 3 องคประกอบยอย 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ การพัฒนาตัวบงชี้ องคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชื่อนักศึกษา จรัสศรี  ฮะฮวด
รหัสประจําตัว 5555555555BBBBB777774444466666555550000011111000000333333
ปริญญา คคคคครรรรรุุุุุศศศศศาาาาาสสสสสตตตตตตรรรรรดดดดดุุุุษษษษษฎฎฎฎฎีีีีีบบบบบัณณณณณณณฑฑฑฑฑฑิิิตตตต
สาขาวิชา กกกกกาาาาารรรรรบบบบบรรรรริหหหหหาาาาารรรรรกกกกกาาาาารรรศศศึึึึึกกกกกกษษษษษษาาาาาา
ประธานท่ีปรึกษาวิทททททยยยยยาาาาานนิพพพพพนนนนนธธธธธธ อาจจจจจจจจารรรรรยยยยย ดดดดดดดดดรรรรรรร.ศัััักกกกกดดดดดดดดดาาาาา   สสสสสถถถถถาาาาาพพพพพรรรรรรววววววจจจนนนนนาาาาา
กรรมการท่ีปรึกษษษษษาาาาวววววิิิิทททททททยยยยยาาาาานนนนนนิิิิิิพพพพพนนนนนธธธธธ อาาาาาจจจจจจจจาาาาาาาาาาาารรรรยยยย ดดดดดดดดรรรรรรร.เนนนนนนนนนตตตตตตตตติิิิิิ  เฉฉฉฉฉฉฉลลลลลลลลลยยยยยวววววาาเเรรรรรศศศศศศศ

บบบบบททททททคคคคคััััดดดดดดดดดดยยยยยยยยยยยอออออออ
กาาาารรรรรวจิัััััยคคคคคครรรรร้้้้้ััััังงนนนนน้้้้้ีีีีีมมมมมมมีีีีีวววััััััตตตตตตตตถถถถถถถถถุุุุุปุปปปปปรรรรรรรระะะะะะะะสสสสสสสสงงงคคคคคคคคคคคคเเเเเพพพพพพ่่่่ือออออ 11111))))) ศศศศศึกกกกกษษษษษาาาาาาาออออองงงงงงคคคคคคคคคปปปปปปรรรรรรรรระะะะกกกกกกกกออออออออบบบบบบบบบออองงงงงงงคคคคคกกกกกรรรสสสสสสมรรถถถถถนนนนะสูงของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงงงงาาาาานเเเเเขขขขขตตตตตตพพ้ืนนนนนททททท่่่ีีีีีกกกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรรศศศศศศศศึึึึึึึึกกกกกกกกษษษษษษษาาาาปปปรรระะะะะะะถถถถถถถถถมมมมมมมมศศศศศึึึึึกกกกกษษษษษษาาาาาา 22222))))) พพพพพพพััััััััฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนาาาตตตตตััััััััวววบบบบบบบบบงงงงงงงงชชชชชชชีีีีีีี้อออออออองงงงงงงงคคคคคคคคคกกกกกรสสสสมมมมมมรรรรรรรรรรถถนนนนนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงงงงาาาาานเขตพ้ืนนนนนททททท่่่ีีีีกกกกกกาาาาาารรรรรรรรรศศศศศศศึึึึึึึกกกกกกกษษษษษษษาาาาปปปรรรรรรรรรรรระะะะะถถถถถถมมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศึึึึึึึึึึกกกกกกกกษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาาาา  แแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลละะะะะะ 33333333333333))))))) ททททททดดดดดดดดดดสสสสสสอออบบบบบบคคคคคคควววววววาาาาาาาาามมมมมมมสสสสสสอออออดดดดดคลองขออออองงงงโมเดลความสัมพันธ
โครงสรางตััววววบบบบงชี้ออองงงงคกกกกกรรรรรสสสสสสสสสมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรรถถถถถถนนนะะะสสสสสสสููููงงงงงขขขขขอออออออองงงงงสสสสสสถาานนนนนนนนนนนนนนศศศศศศศศศึึึึึึึึกกกกกกกกษษาาาาาาาา  สสสสสสสสสสสััััััังงงงงกกกกกัััััดดดดดดดดดสสสํํําาานนนนนนัักกกกกกกกงงงงงงงงาาาาาาานนนนนนนนนนเเเเเขขขขขตตพพพพพ้ืนนนนนทที่กาาาาารรรรศึกษาประถมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นกกกกััับบบบบขอออออมมมมมููลลลลเชชชชชิิิิิงงงงงปปปปปปปปรรรรรรรระะะะะะะะะจจจจจจจจจจัััักกกกกกกกกษษษ ววววววววิิิิิิิธธธธธธธีีดดดดดดํํํํําาาาาเเเเเเเเนนนนนนนนิิิิินนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรวววววววววิิิิิิิิิจจจจจจจจจจจจจจััััััยยยยยยมมมมมีีีีี 33333 ขขขขขขขััั้้นนนนนนนนนนตตตออออออนนนนนนนนนน 111111111))))))) กกกกกกกกาาาาารรรรรศึกกกกกษษษษษาเอออออกกกกสาร ตํารา งานวิจัย
ที่เกี่ยวของกัััับบบบบอองคคคคคปปประะะกกกกกออออออออออบบแแแแแแแแลลลลลละะะะะะะะตตตตตตตตตัััวววบบบงงงงงงงงงงชชชชชชชชชชีีีีี้้้้้้ อออออองงงงงคคคคคคกกกกกกกกกรรรรรรรรสสสสสสสสสสมมมมมรรรรรรรรรรถถถถถถถถนนนนนนนนนนนะะะสสสููููููงงงงงงง เเเเเเเคคคคคคครรรรรรรร่่่่่ือองงงงงงงงมมมมมืืืืืือออออ ไไดดดดดแแแแแก แแแแแบบบบบศึกษาเอกสารจาก
การสังเคราะหหหหเเเอออออกสสสสสาาาาาารรรรรไไดดดดดอออออองงงงงงคคคคคคคปปปปปปปปปปรรรรรรรระะกกกกกกกกอออออออออบบบบหหหหหหหหหหหลลลลลลััักกกกขขอออองงงงงอออออองงงงคคคกกกกรรรรรรสสสสสมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรถถถถถถถถนนนนนนนนะะะะะะะะสสสสสสสสููููููงขขขขขขขขออออองงงงงสถถถถถถาาาาานนนนนนศศึึกกกกกษษษษษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปปปปปปรรรรระถถถถถมมมมมศึกษษษษษาาาาา 222222) กกกกกาารพัััััฒฒฒนนนนนาาาาาตตตตตััััวววววบบบบบงงงงชีีีีี้้้้้ ออออองคกกกกกกรรรรรรรรรรสสสมมมมมมมรรรรรรรรรรถนนนนนะะะะสสสสสูงขขขขขอออองสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนนนนทททททททีีีีี่กกกกการรรรรศศศศศึึึึึกกกกกกษษาาาาาปปปปปรรรรรรระะะะะถมศศึึึึึกกกกกกกษษษษษษาาาาา โโโโดดดดยยยยกกกกาาาาารรรรรรววววววิิิิจจจจจจััััยยดวยยยยยเเเเเเทททททคคคคคนิคคคคคเเเเเดดดดดลลฟฟฟฟฟาาาาายยยยจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
17 คน โดยการเลลลลลืืืืืออออออกกกกกแแบบบบบบบบบบบเเเเเจาาะะะะะจจจจจงงงงง เเเเเเเคคคครรรรื่อออองงงงงมมมมมือออออททททที่ใใใใใชชชชชใใใใใใใในนนนนนนนนนนกกกกกกาาาาารรรรรวววววิิิิิจัยยยยยย ไไไไไดดแกกกกก แแแแบบสัมภาษณปลายเปด มี
คาดัชนีความสอดคลองงงงงเเเเเททททททาาาาากกกััััับบบบบ 11111..0000000 แแแลลลลละะะะะแแแแแบบบบบบบบบบสสสสสอออออบบบบบบถถถถถาาาาามมม มมีคคคคคาาาาาดดดดดดัััััชชชชชนนีีีีีีคคคคควววววววาาาาามสอดคลองระหวาง 0.80-1.00
วิเคราะหขอมูลโดยหาคามมมมมััััธธธธธยยยยยฐฐฐฐฐาาานนนนน แแแแแลลลลลละะะะะคคคคคาาาาาพพิสสสสสสัยยยยยรรรระะะะะหหหหหวววววาาาาางงงงงคคคคคววอออออไไไไไไทททททล 3) การทดสอบความสอดคลอง
ของโมเดลความสัมพันธเเเชชชชชชิิิงงงงงโโโโโคคคคครงสสสสรรรรราาาางงงงงงงตตตตตัวววววบบบบบงงงงงชชชี้อองงงคคคคคกกกกกรรรรรสสสสสมมมมมมรรรรรรรรรรถถถถนะสสสสสูููงงงงงงขขขขขขขอองสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากกกกัััับบบบบบขขขขขอออออออมมมมมููููลลลลลเเเชชชชชิงงงงงปปปปปรรรระะจจักษษษษษ เเเเคคคคครรรรรื่ออออองงงงงงมมมมืืืืือออออ ไไไไดแก แบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดดดดคคลอองระะะะหหหวาง 0.80-1.00 มีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.92
กลุมตัวอยางเปนผูููบบบรรริหหหารรรสสสถถถานศึกษษษาาาสังกกกัดดดสสสํานักงานเเเขขขตพ้ืนนนททที่กกกาาารรรศศึกษษษาาาประะะถถถมศึกษา จํานวน 460 คน
โดยการกําหนดขนนนาาาดกกลลุมมตตัััวววอออยยยาง 222000 ตตตอ 11 ตัวแแแปปปร โดยกกกาาารรรสสสุุุมมมแแแบบบบบหหหลาายยยขั้นตอน วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาไคสแควร คาชชชััั้นนนแแแหหหงงงคคควววามมมเเเปปปนนนอิิิสรรระะะ คคาาารรระะะดับนัยสําคคคัญญญทาาางงงสถถถิิิตตติิิ คคคาาาดดดัััชชชนนนีีีวัดระดับความกลมกลืน
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว และคาดัชนีรากที่สองเฉล่ียของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคา

ผลการวิจัยพบวา
1) องคประกอบองคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 19 องคประกอบยอย ดังนี้ 1) การเปนองคกรแหง
การเรียนรู มี 7 องคประกอบยอย ไดแก การบริหารจัดการสารสนเทศ การมีวิสัยทัศนรวมกัน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล การเรียนรูรวมกันเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการบริหาร และการจัดการความร 2) การบริหารคณภาพท่ัวทั้งองคกร มี 3 องคประกอบยอย 



ข 

ไดแก การใหความสําคัญกับลูกคา การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมของบุคลากร 3) การวาง 
แผนกลยุทธ มี 5 องคประกอบยอย ไดแก การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดทิศทางขององคกร 
การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ และ 4) ความรับผิดชอบตอสังคม 
มี 4 องคประกอบยอย ไดแก การสนับสนุนทรัพยากร การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การประกอบกิจการ
อยางเปนธรรม และการประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม 

2) ตัวบงชี้องคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก 19 องคประกอบยอย และ 49 ตัวบงชี้ ไดแก 
1) หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู มี 18 ตัวบงชี้ 2) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร มี 10 ตัวบงชี้ 
3) การวางแผนกลยุทธ มี 12 ตัวบงชี้ และ 4) ความรับผิดชอบตอสังคม มี 9 ตัวบงชี้ 

3) ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้องคกร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา การทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก โดยมีคาไคสแควรเทากับ 
118.64 คาชั้นแหงความเปนอิสระเทากับ 80 คาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.31 คาดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืนเทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลวเทากับ 0.94 
และคาดัชนีรากที่สองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาเทากับ 0.02 

 
คําสําคัญ :  ตัวบงชี้  องคกรสมรรถนะสงู  สถานศึกษา 
 
  

ข

ไดแก การใหความสําคัญกับลูกคา การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมของบุคลากร 3) การวาง
แผนกลยุทธ มี 5 องคประกอบยอย ไดแก การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดทิศทางขององคกร 
การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ และ 4) ความรับผิดชอบตอสังคม
มี 4 องคประกอบยอย ไดแก การสสสสสนนนนนับบบบบสสสสสสนนนนนุนนนนนทททททรรรรััพพพยยยยยาาาาากกกกกรรรรร กกกกกาาาารรรรคคคคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การประกอบกิจการ
อยางเปนธรรม และการประะะะะกกกกกอออออบบบบบกิิิิจจจจกกกกกาาาาารรรรรเเเเเพพพพพ่ืืืืือออออพพพพพััััฒฒฒฒฒฒนนนนนาาาสสสสสััััังงงงงคคคคคมมมมม

2) ตัวบงชี้ออออองงงงงงคคคคคกรรรรสสสสสมมมมมมรรรรรรรรรรถถถถถนนนะะะะะสสสสสููููู งงงงงขขขขขออออองงงงงสสสสสถถถถถาาาาานนศศศศศึึึึึกกกกกษษษษษษาาาาา สสสสสังกกกกกััััดดดดดดดดสสสสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกกกกกอออออบบบไไไปปปปปดดดดดววววววยยยย 44444 อออออองงงงงงงงงคคคคคปปปปปปประะะะะะะะกอออออบบบบบหหหหหหหหหลลลลลลลััััััััก 11111111199999999 ออออองงงงงคคคคคปปปปปรรรรระะะะะะกกกอบบบบบยยยยอย และ 49 ตัวบงชี้ ไดแก 
1) หลักการเปนองงงงงคคคคคกกกกกกกรรรรรแแแแแแหหหหหงงงงงงกกกาาาาารรรรรเเเเเรรรรรรรรรรีีีีียยยยยยยยนรรรรรรรรู มมมมมมมมมมี 188888888 ตตตตตตตตัััััววววบบบบบบงงงงงงงงชชชชชชชีีีีีี้้้้้้ 222222)))))))) กกกกกกกกการบบบบบบบบบรรรรรรรริิิิิหหหหหาาาาารรคคคคคุุุุุณณณณณณภภภภภาพพพพพทททททท่ัวทั้งองคกร มี 10 ตัวบงชี้
3) การวางแผนนกกกกลลลลลยุุุทททททธธธธธ มมมมมีีีีี 11111122222 ตตตตตตตตัััววววววววบบงงงงงงงชชชชชชชชีีีีีีี้ แแแแแแแลลลละะะะ 4444))))) คคคคววววาาาามมมมมมรรรรรรรรััััััับบบบบบผผผิดดดดดดดดชชชชชชชชอบบบบบบบบตตตตตตตตตตตอออออออสสสสสััังงงงคคคคคมมมมม มมมมมมีีีีี 99 ตตตตัััวบงชี้

3) ผผผผผลกกกกกกาาาาารรรรรทททททดดดดดดสสสสสอออออออออบบบบบบบบบคคคคคคคคววาาาาาาาาามมมมมมมมสสสสสสสสสอออออออออดดดดดดดดดดดคคคคคคลลลลลออออองงงงงขขขขขขออออองงงงงโโโโโโโโโโมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเดดดลลลลลลลลลคคคคคควววววววาาาาาาาามมมมมมมมสสสสสสสสััััััััมมมมมมมมพพพพพััันนธธธธธธเเเเเชชชชชิิิิงงงงงโคคคคครรรรรงสรางตัวบงชี้องคกร
สมรรถนะสูงขขขขอออองสสสสสถถถาาาาาานนศศศศศึึึึึกกกกกกษษษษษษษษาาาาาาาา  สัััััังงงงงงงกกกกกกกกัััััััดดดดดดดดสสสสสํํํํํํํําาาาาาาานนนนนนััััักกกกกงงงงงาาาาานนนนนเเเเขขขขตตตตตตพพพพพ้้้้ืืืืนนนนนนททททททีีีีี่่่่กกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรศศศศศศศศศึึึึึึึกกกกกษษษษษษษษาาาาาาาาปปปปปปปปปรรรรรรระะะะะถถถถถมมศศศศศศึึึึึกกกกกกษษาา กกกการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยพบบบบบวววววา โโโโโมมมมมมเดลลลลลมมมมมมมมมมมีีีีีีีคคคคคคคควววววววาาาาาาามมมมมมมสสสสสสสสสออออออออดดดคคคลลลลลลลลลลอออออออองงงงงกกกกกัับบบบบขขขขขขอออออมมมมมูููููลลลลลลลลลเเเเเเเเเชชชชชชชชชชิิงงงงปปปปปรรรรรรรระะะะะจจจจจจจจัััักกกกกกกกษษษษษษษษดดดดดดดดดีีีีีีีมมมมมาาาาาก โโโโโโดดดดดยมมมมมีีีีีคคคคาไคสแควรเทากับ
118.64 คาาาชชชชชััััั ้้้้้นแหงคคววววาาาาาามมมมมมมมเเเเเเเเปปปปปปปปปนนนนนนนนนออออออออิิสสสสรรระะะะะะะะะเเเเเททททททาาาาาาาาาาากกกกกกกกััััััััััับบบบบบบบ 888888888888888800000000000000 คคคคคคาาาาาาาาาาาาารรรรระะะะะดดดดดดดดดดััััััับบบบบนนนััยยยยยยยสสสสสสสํํํํํํํําาาาาาาคคคคคคคคคััััััััญญญญญญญญทททททาางสถิิิติเเททททากับ 0.31 คาดัชนี
วัดระดับคววววาาาาามกลมกกกกกลลลลลืืืืืนนนนนนนเเเเทททททททททาาาาาาาากกกกกกััับบบ 0000000000..99999999999999 คคคคคาาดััชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนีีีีีีีีววววววววัดรรรรรรระะะะะดดดดดดดดดดดดัััับบบบบคคคคคคควววาาามมมมกกกกกกกลลลลลลลลมมมมมมมกกกกกกกกกลลลลลืืืืนททททที่ปรับแแแแกแลวเทากับ 0.94
และคาดัชนนนนีีีีรรรรรากกทททททีีีีี่่่่่สสสสสองงงงงเเฉฉฉฉฉฉฉฉฉลลลลลลลลีีีี่่่ยยยยยยยยยขขขขขขขขขขออออออออองงงคคควววววววววววววาาาาามมมมมคคคคคคคคคคคคคลลลลลาาาาาาาาาาาดดดดดดดดดดเเเเเเเเคคคคคคคคคคคคคคลลลลลลลลลลลลืืืืืืืื่่่่่่ออออออออออนนนนนนนนนใใใใใใในนนนนนนนนนกกกกกาาาาารรรรรรรปปปปปปปรรระะะะะะมมมมมมมมมาาาาาาาณณณณณณณณคคคคคคคาาาาาเเเทททาาากกกกกกััััับบบบบ 00..00002

คําสําคัญ :  ตตตตัััวววววบงงงงงชชชชชีีีีี้้้้้  องงงงงคคคคคกกกกกกกกกกกรรรรรรรรสสสสสสสสสมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรถถถถถถถถถนนนนะะะะะะะะะะสสสสสูููููงง  สสสสสสสสถถถถถถถถถาาาาาาานนนนนนนนศศศศศศศึึึึึกกกษษษษษาาาาาาาาาา
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the components of high 

performance organizations of the schools under the Primary Educational Service Area 
Office, 2) develop indicators for the high performance organizations of the schools 
under the Primary Educational Service Area Office, and 3) verify the structural equation  
modeling of the indicators for the high performance organizations of the schools 
under the Primary Educational Service Area Office which were developed to be 
compared with the empirical data. The research was divided into 3 steps; step 1: 
study documents and do a literature review on the components and indicators 
of high performance organizations. The research tools included the documents studied  
and the synthesis of the core components for the high performance organizations of 
the schools under the Primary Educational Service Area Office. Step 2: develop 
indicators for the high performance organizations of the schools using the Delphi 
technique with 17 experts who were selected by purposive sampling. The tools used 
in this study were open-ended interviews with an IOC of 1.00, and a questionnaire 
with an IOC of 0.80-1.00. The data were analyzed to find the median and inter-quartile  
range. Step 3: verify the structural equation modeling of the indicators for the high 
performance organizations of the schools under the Primary Educational Service Area 
Office using a 5-level rating scale questionnaire with an IOC of 0.80-1.00 and a reliability  
level at 0.92. The research sample consisted of 460 respondents who were school 
administrators, with sample groups of 20 respondents per variable. They were 
selected using multi-stage sampling. The data analysis used Chi-square, df, p-value, 
GFI, AGFI and RMSEA. 

The results of the study revealed that: 
1) The components of high performance organizations of the schools under 

the Primary Educational Service Area Office consisted of 4 core components which 
included 19 sub-components, as follows: 1) being a learning organization comprised 
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compared wwwwwwithhhhh tttttthhhhheee eeeeeemmmmmmmpppppppiiiiiiirriccccccccaaaaaaalllllll ddddddddddddaaaaattttaaaa. TTTTTTTThhhhhhhe rreeeeeessssseeeeeeeeeeeaaaaarrrcccccccchhhhhhhhhh wwwwwwwwaaaaaaaasss dddddiiiiividdddddeeeeedddddd innnnnttttto 3 steps; step 1: 
study docummmmeeeeentttttsssss anddddd dddddddddo aaaaa llliteeeeeratttttuuuuurrrreeee rrrreeeeevvieeeeew onnnn thhhhhheeeee cccooommmmmppppponnnnneeeeents and indicators
of high performmmmmaaaaanncceeeee oooooorrgaaaaannnnniiiiizzzzzzzaaaaationsssss. TTTTTTTTTThhhhheeee rrrreeeesssseeeeeaaaaaarrrrrcccccchhhhh toooooollllllsssss iiiiinnnnccllllluuuuudddddeeed  ttttthhhhhe documents studied
and the synthesiiiisssss oooooff tttttthhhhheeeee cooooorrrrreeeee ccccccccccccoooooooooommmmppppooooonnnnneeeeennnnntttttsssss fffffooooooooorrrrrrrrrr tttttthhhhheeeee higggggghhhhhh pperrrfffffooooorrrmance organizations of 
the schools underrrr tttttthhhhhee PPPPPrrrrriiiiimmmmmaryy EEEEEddddduuuuucccccaaaaatttttiiiiioooooonnnnnaaaaalllll Seerrrvvvvviiiiicccccceeeee AAAArrrrreeeeeeeaaaaa Office. Step 2: develop
indicators for the highhhhh ppppppppeeeeerfffffoooorrrrrmmmmmaaaaannnnnnccccceeeee  ooorrrrrrgggggaaannnnniiiizzzaaaaatttttiiiiiooooonnnns ooooofffffff tttthe schools using the Delphi 
technique with 17 expppppppeeeeerrrrrtttttsss whhhhhoooo wwwwweeeeerrrrreeeee ssseeellleeeecccccttttteeeeeddddd bbbbbbyyyyyy ppppurrrpppppoooooossssssive sampling. The tools used 
in this study were open-eeeennnnndddddeeeeeddddd iiiiinnnnntttteeeerrrrvvviiewssss wwwwiiiiittttthhhhh aaaaaannnn IIIIOOOOOCC of 1.00, and a questionnaire
with an IOC of 0.80-1.00. The data were analllllyzzzzeeeed to find the median and inter-quartile 
range. Step 3: veeerrriiifffyyy ttthhheee strucccttturalll eeeqqquation mmmodeeellliinnnggg of ttthhhe iiinnndicators for the high 
performance ooorrrgaaanniizzaatttiiooonnnss ooofff ttthhhe sschooooools undddeeerrr ttthhheee PPPrrriiimmmaaryyy Edduuucational Service Area 
Office using a 555-llleeevvveeelll rrraaatinnnggg ssscccale qqquuueessstttiiiooonnaire wwwiiittthhh annn IOOOCCC ooofff 000.8880-1.00 and a yreliability 
level at 0.92. TThe research sample consisted of 460 respondents who were school 
administrators, with sample groups of 20 respondents per variable. They were
selected using multi-stage sampling. The data analysis used Chi-square, df, f p-value, 
GFI, AGFI and RMSEA.

The results of the study revealed that: 
1) The components of high performance organizations of the schools under 

the Primary Educational Service Area Office consisted of 4 core components which 
included 19 sub-components, as follows: 1) being a learning organization comprised
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7 sub-components, namely information management, shared vision, personnel ability 
development, team learning, systematic thinking, adaptation of the administrative 
culture, and knowledge management, 2) total quality management comprised  
3 sub-components, namely customer prioritization, continuous improvement, and 
personnel participation, 3) strategic planning comprised 5 sub-components: situation 
analysis, organization direction, strategy formulation, strategy implementation, and 
strategy control, and 4) corporate social responsibility comprised 3 sub-components, 
namely resource support, human rights consideration fair entrepreneurship, and 
operations for social development. 

2) The development of the indicators for the high performance organizations  
of the schools under the Primary Educational Service Area Office consisted of 4 core 
components which included 19 sub-components and 49 indicators. The core components  
were: 1) being a learning organization comprised of 18 indicators, 2) total quality 
management comprised of 10 indicators, 3) strategic planning comprised of  
12 indicators, and 4) corporate social responsibility comprised of 9 indicators. 

3) The verified results of the structural equation modeling of the indicators 
for the high performance organizations of the schools under the Primary Educational 
Service Area Office revealed that the model was congruent with the empirical data at  
a high level, supported by a chi-square = 118.64, a value of degrees of freedom = 80, 
the statistical significance level = 0.31, GFI = 0.99, AGFI = 0.94, and RMSEA = 0.02.  

 
Keywords:  Indicators,  High Performance Organizations,  Schools 

ง

7 sub-components, namely information management, shared vision, personnel ability 
development, team learning, systematic thinking, adaptation of the administrative 
culture, and knowledge management, 2) total quality management comprised  
3 sub-components, namely cccccuuuussssttttttooooommmmmeeeeerrr pprrriiiiiooooorrrrriiiiitttttiiiiiizzzzzaaaatttttiiiiooon, continuous improvement, and 
personnel participationnnnn,, 33333))))) sttrrrraaaaattttteeeeegggggiiiiiccccc ppppppllaaaaaannnnnnnniiiiinnnnnggggg cccccoooooommmmmmpprrrrriiiiissssseeeeeeddddd 5 sub-components: situation 
analysis, organizatiooooonnnnnnnn ddirrrreeeeecccccttttttiiiiiooooonnnnn, ssssstttttrrrrraaaaattttteeeeegggggyyyyy fffffooooorrrrrmmmmuuuuullllllaaaaatttttiiiiiooooonnnnn,,, sstttttrrrrraaaaaattttegy implementation, and 
strategy control, aaaaannnnndd 44444))))) cccccoorrrrpppppoooooorrrrraaaaaaaaattttteee sssoooooooociiaaaaal rrrrrrrreeeeeespooooooonnnnnnnnnsssssiiiiibbbbbbiiiiilliiitttttyyyyy  ccccccoooooommmppppprrrriiiissssed 3 sub-components, 
namely resourrrrccccceeeee  ssssssuuuuupppppppppppooooorrrrrttttt,,,,,, hhhhhummmmmmmmmmaan rrrrrrriiiiiiiggggghhhhtttttttsssssss cccoooooooonnnnnnnnnsideeeeeeeerrrrrrraaaaatttttiiiiionnnnn fffffaaaaaiir eeeeennnnnntrepreneurship, and 
operations fooooorrr  ssooccccciiiiiaaaaalllll dddddeeeeevvvvvvveeeeeeeeeellllllloooooooopppmmmmmmmmennnnnnnttttttt.. 

2) TTTTTheeeeee  dddddeeeeevvveeeeeellllloooooooooppppppppmmmmmmmmmeennnnnnnnnttttttt  oooooooofffffffff  ttttttttttthhhhhhhhheeeee iiiinnnnnnddddddiiiicccccaaaaattttttoooooooooooorrrrrrrsssssssss ffffffffooooooooorrrr  tthhhhhhhheeeeeeeee hhhhhhhhiiiiiggggghh ppppppeeeeerrrrrrfforrrrrmmmmance organizations  
of the schoooooooools unnnnnnddeeeeerrrrr ttttttthhhhhhhheeeeeee PPPPPPPPrrrrrrriiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrryyyyy  EEEEEddddduuuuuccccaaaattttttiiiiiooooonnnnnnaaaaallllll SSSSSSSSSeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiccccccceeeeee AAAAAAAAAArrrrreeeeeaaaaa OOOOOOfffffffffffiiiiice cccconsisted of 4 core 
componenttttsssss wwwhhhhhiiicch iiinnnnnccccccccccclllllllluuuuuuuuddddddddeeeeeeeddddddd  111111119999 sssuuuuuuuuuubbbbbbbbb-cccccooooommmmmppppppooooonnnnneeeeeennnnnnnttttttttttssssssss aaaannndddddddd 444444499999999 iiiiiinnnnnnnndddddddddiiiiicccccaaaaattorrssssss.  Thheeee  core components  
were: 1) bbbbeeeeeing a leeeeeaaaaarrrrrrnnnnnnnniiiiiinnnnnnnnggggggggg ooooooooorrrrgggaaaaaaannnnnnniiiizzzzzzaaaaaaaaaaattttttttttiiiioooooonnnnnnnnn ccccccccccccccoooooooooooommmmmpppppppppppprrrrriiiiissssseeeeeeeeeeddd  oooooooffffffff 1111111888888888 iiiiiinnnnnddddddicatorsssss,, 2) total quality 
managemmmmeeeeent commmmmppppppppprrrriiiiiiiissssssssseeeeeeeedddddd ooofffffffff 111110000000000000 iiiinddddddiiiiiiiicccccccccccaaaaaaaaattttttorrrrrrrrsssss,, 33333)) ssstttrrraaaaaaatttttttteeeeeeeegggggggiiiiiiiiccccc plllllaanninnnng comprised of  
12 indicatoooorrrrrs, aaaaannnnnd 44444))))  ccccccccooooooooorrrrrrrrrpppppppppooorrraaaaaaattttttteeeeee  ssssssssssssoooooccccccccciiiiiiiiiiaaaaaaaaallllllll rrrrrrrrrrrrreeeeeesssssssssspppppppppooooonnnnnnnnnnnnnsssssiiiiibbbbbbbbiiiiiiiillliitttyyyyyy ccccccccoooooooommmmmmmmppppprrrrriiiiiseeedddddd ooof 9999 indicators. 

3)))) TThhhhheeeee vveerrrrriiiiifffffiiieeeeeeeeedddddd rrrrrreeeeeeessssssssuuullltttsssss oooooofffff  ttttthhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeee sssssssttttttttttttrrrrrrrrruuuuuuuuccccctttttuuuuurrrrrrrrrraaaaaaaalll eeeqqqqqqqqquuuuuuaaaaaaattttttttiooooooooonnnnnn mmmmooooodddddeeeeelinnnnngggg of the indicators 
for the highhhh ppppperrrrrfffffoooooorrrmmmmmaaaaannnnnnnnnccccceeeeeeeee ooooooorrrrrrrrgggggggaaaaaaaaannniiizzzzzzzzzzaaaattiiiioooonnnnnssssssss oooooooffffffff ttttthhhheeeee ssscccccccchhhhhhhhoooooooooooooooolllllllllssssssss uuuuuuuunnnnnddddderrrrrr tttttthhhhhhe PPPPPrimary Educational 
Service Area OOOOOOfffiiccccceeeee revvvvveeeeeaaaaaaaaaledddddddddddd tttttttttttthhhhhhhat tttttthhhhheeeee mmmmmooooodddddeeeeeelllll wwwwass ccccccooooooooooonnggggggrrrrrrruuuuueeeeentttt wwwwwiiiitthh tttthhhhe empirical data at  
a high level, suuuuupppppppooooorrrrrttttteeeeedd bbbbbyyyyy aaaaa chi--sssssssqqqqquuuuuuaaaaarrrreeee ==== 1111111111188888.666664, a vvvvvvaaaaallllluueee  oooooffffff  ddeeeeegggggrrrrrees of freedom = 80, 
the statistical sigggnnnnniiiiiffffficaaaaaannnnnccccceeee llleeeeevvvvveeeeellllll  ==== 0000...333331111,,,, GGGGFFFFFFIIIII ==== 00000.....99999999999999999,,,,, AAAAAGGGGGFFIIIIII ===== 00000.9999444444,, and RMSEA = 0.02.
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