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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) พัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ 
โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิธีด าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน 1) การศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ องค์กรสมรรถนะสูง เครื่องมือ ได้แก่ แบบศึกษาเอกสารจาก
การสังเคราะห์เอกสารได้องค์ประกอบหลักขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด มี 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 3) การทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 460 คน 
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 ต่อ 1 ตัวแปร โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา 
ค่าไคสแควร์ ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่า 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 19 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การบริหารจัดการสารสนเทศ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการบริหาร และการจัดการความรู้ 2) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย 
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ได้แก่ การให้ความส าคัญกับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3) การวาง 
แผนกลยุทธ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดทิศทางขององค์กร 
การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การประกอบกิจการ
อย่างเป็นธรรม และการประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

2) ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 19 องค์ประกอบย่อย และ 49 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ 2) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 10 ตัวบ่งชี้ 
3) การวางแผนกลยุทธ์ มี 12 ตัวบ่งชี้ และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม มี 9 ตัวบ่งชี้ 

3) ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา การทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากับ 
118.64 ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระเท่ากับ 80 ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.31 ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืนเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วเท่ากับ 0.94 
และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าเท่ากับ 0.02 
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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 



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 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 
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ค าแนะน า สนับสนุน ส่งเสริม และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการวิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัย 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ข้อมูลและตรวจคุณภาพเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพส าหรับการวิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และตอบ
แบบสอบถามจนท าให้การเก็บข้อมูลในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ รวมทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผู้วิจัยน าเครื่องมือไปทดลองใช้ 
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กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และที่ส าคัญได้ให้ข้อเสนอแนะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส าหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ท้ายสุด ขอขอบคุณครอบครัวที่รักยิ่งซ่ึงเป็นก าลังใจเสมอมา  
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทัน 
กับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย 
จากกระแสโลก ด้วยการเร่งรัดพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ รู้จักคิด วิเคราะห์ จักแก้ปัญหา               
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในขณะที่
สังคมไทยในปัจจุบันก าลังมีปัญหาวิกฤตทางภูมิปัญญา นั่นคือ คนขาดคุณภาพ ส่งผลให้ระบบต่าง ๆ  
เปราะบางไปหมดทุกระบบ เช่น วินัยของคน ระบบราชการ การเมืองไม่มีคุณภาพ คนไทยเกลียดการ
เรียนรู้ เป็นทาสยาเสพติด ศีลธรรมตกต่ า บริโภคเทคโนโลยีต่างชาติ คิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ตนเองไม่ได้  ไม่รักษาสิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม บ้าพนัน เล่นกีฬ าเน้นแต่ชัยชนะ ไม่ เน้น 
การพัฒนา และยังคงเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเกิดวิกฤตเรื่องคนขาดคุณภาพ   
การแก้ปัญหาที่ให้ได้มาซึ่งคุณภาพของคนนั้น ปัจจัยส าคัญที่จะสามารถพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวได้ก็คือ การศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อตัวคน นั่นคือ การจัด 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็น “การศึกษาที่มีคุณภาพ”  
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศต้องให้ความส าคัญต่อคุณภาพ
การศึกษา โดยก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างจริงจัง  
และจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  
แต่โดยภาพรวมที่ผ่านมา กลับพบปัญหาว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยยังคงเป็นที่วิพากษ์ 
วิจารณ์ว่า มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นที่ พึงพอใจของสังคม ซึ่งสภาพดังกล่าว มีสาเหตุ
ส าคัญ ๆ หลายประการด้วยกัน เช่น บุคลากรทางการศึกษาขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน สถานศึกษาขาดปัจจัยสนับสนุน ด้านบุคลากร และงบประมาณที่เหมาะสม  
นักเรียนขาดคุณภาพ วัฒนธรรมและจริยธรรมเสื่อมโทรมลง การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร 
ของกระทรวงศึกษาไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม การปฏิรูปการศึกษาที่ล่าช้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ฯลฯ  
และสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจาก การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าที่ควร โดยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเป็นองค์กรทางการศึกษาที่จะต้องด าเนินการด้านการศึกษา
ให้กับสมาชิกในสังคม และต้องอาศัยหลักการบริหารการศึกษาในการบริหารจัดการ เนื่องจาก  
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการด าเนินงานของบุคคลหลายคน ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หรือการร่วมมือกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งที่เป็นระเบียบแบบ
แผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน เพ่ือจัดการศึกษาแก่นักเรียน ให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
บรรลุตามความมุ่งหมาย เป็นสมาชิกที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคม (เอกพงษ์ วรรณพงษ์, 2550) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น วิธีการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยได้
ประกอบด้วย แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ แนวคิดที่หนึ่ง การบริหารการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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ในการด าเนินงานของสถานศึกษา เนื่องจาก สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและจะด าเนินงาน
ไปให้ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ฝ่ายบริหารในอันที่จะจัดกลุ่มคนให้ร่วมมือกันท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
การบริหารจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ในการก าหนดแนวทางให้กับการท างานของหมู่คณะ ให้สามารถ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าปราศจากการบริหารแล้วกลุ่มต่าง ๆ ที่รวมกันขึ้น ก็จะไม่มีความหมาย
และไม่สามารถท าอะไรได้ส าเร็จ (ธงชัย สันติวงษ์, 2553) สอดคล้องกับค ากล่าวของบุญชม ศรีสะอาด 
และสุริทอง ศรีสะอาด (2552) ที่กล่าวว่า การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการและกิจกรรมที่ผู้บริหารของ
องค์กรทางการศึกษาใช้ภาวะผู้น าในการระดมทรัพยากร และเทคนิคในการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ทาง 
การบริหารมาใช้ในกิจการทางการศึกษา แนวคิดที่สอง คือ แนวคิดเรื่อง องค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) เนื่องจาก ในปัจจุบัน แนวโน้มขององค์กรจะเปลี่ยนไปให้ความ
สนใจกับการเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง
การท างานในรูปแบบใหม่ มีการมอบความรับผิดชอบให้กับบุคลากรแต่ละคน ให้มีส่วนร่วมในแต่ละ
งานทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร ขณะเดียวกันองค์กรจะมีการว่าจ้างบุคลากรในลักษณะของพนักงานชั่วคราวมากขึ้น  
ซึ่งองค์กรลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็นองค์กรเสมือนจริง ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ผู้น าหรือผู้ก าหนดทิศทาง
องค์กรต่างแสวงหาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการต่อกรและแนวทางที่จะ
ตอบสนองต่อความท้าทาย และน าพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ องค์กรที่สามารถเข่งขันและอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า องค์กร
สมรรถนะสูง คือการเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการท างานจากรอบด้านทุกมุมมอง  สร้างผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ตรงตามเวลา
และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ (Blanchard, 2007; Collins, 2001) และแนวคิดที่สาม 
ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ (Indicators) ตามแนวคิดของศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ที่กล่าวถึงประโยชน์
ของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้เป็นสิ่งตัดสินความส าเร็จหรือคุณค่าของการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน
ที่ได้รับ และแนวคิดของแบล็งค์ Blank (1993) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้ใช้บรรยาย 
สภาพและลักษณะของการด าเนินงานได้อย่างแม่นย า ตัวบ่งชี้ท าให้เข้าใจการท างานของการด าเนินงาน 
ได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนการศึกษาผลการด าเนินงาน ณ จุดใดจุดหนึ่ง ตัวบ่งชี้ใช้ศึกษาลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการด าเนินงานในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งได้อย่างแม่นย า 
เปรียบเสมือนการศึกษาผลการด าเนินงานในระยะยาว และตัวบ่งชี้ใช้ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงาน 
ได้ ทั้งการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การเปรียบเทียบระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน หรือการเปรียบเทียบ
ภายในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ หากน าแนวคิดทั้ง 3 ประการ มาสร้างและพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้
การบริหารองค์กรสมรรถนะสูงส าหรับสถานศึกษา ย่อมน ามาซึ่งตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพผ่านทางการบริหารงานอย่างชาญฉลาดและมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่รับผิดชอบทุกระดับ 
ร่วมกันวางแผนและก าหนดนโยบายที่ละเอียดรอบคอบเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น
ที่พึงพอใจของสังคมโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมที่สุดประกอบการตัดสินใจเลือกด าเนินการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้ 
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สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่
ในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีพันธกิจคือ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพระดับสากล โดยก าหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า 1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 3) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ตามศักยภาพ 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 5) การศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดเขตชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรมีความ
ปลอดภัยมั่นคง พร้อมทั้ง ก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่า มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มุ่งปลูกฝัง
คุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งขยาย 
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มุ่งพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมุ่งพัฒนาการศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นองค์กรที่ส าคัญยิ่งต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยโดยผ่าน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด นั่นคือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงให้จงได้ 
โดยเฉพาะการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ท างาน
เป็นและครองชีวิต อย่างสงบสุข (กรมวิชาการ, 2535) 

อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยังไม่มีตัวบ่งชี้
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในสังกัดแต่
อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดประเด็นที่น่าสนใจว่า ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาตัวบ่งชี้
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
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1.2  ค าถามการวิจัย 
1.2.1 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา มีองค์ประกอบใดบ้าง 
1.2.2 ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามีตัวบ่งชี้ใดบ้าง 
1.2.3 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม ่
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.3.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

1.3.2 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

1.3.3 เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ องค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 
 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย  

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
1.5  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) จากแนวคิดทฤษฎี ดังนี้ 

1.5.1 แนวคิดเก่ียวกับตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
1.5.1.1 ความหมายของตัวบ่งชี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีความหมายและ

ลักษณะส าคัญของตัวบ่งชี้ทางการศึกษาของ วรรณี แกมเกตุ (2540) นงลักษณ์  วิรัชชัย (2541) 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) สุวิมล ติรกานันท์ (2550) พิสณุ ฟองศรี (2551) ศิริชัย กาญจนวาสี  
(2554) Johnstone (1981) Burstein, Oakes & Guiton (1992) Davis (1997) ได้ความหมายของ
ตัวบ่งชี้ว่าหมายถึง ค่าที่สังเกตได้ซึ่งใช้บ่งบอกสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัด ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลาหนึ่ง  ๆ  
ให้สารสนเทศเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ โดยน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่
ก าหนดไว้ตามตัวบ่งชี้นั้น ๆ เพ่ือมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

1.5.1.2 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา จากแนวคิดทฤษฎีของ วรรณี แกมเกตุ 
(2540) บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2543) นงลักษณ์ วิรัชชัย และคนอ่ืน ๆ (2551) และ Johnstone 
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(1981) สรุปได้ว่า การพัฒนาตัวบ่งชี้มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดหรือนิยามตัวบ่งชี้ 2) การเลือก 
ตัวแปรที่จะใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ 3) การรวมตัวแปรให้เป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม และ 4) การก าหนด
น้ าหนักให้กับตัวแปร แต่ละตัวที่จะน ามารวมเป็นตัวบ่งชี้ 

1.5.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง 
1.5.2.1 ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง จากแนวคิดทฤษฎีของ ลินเดอร์ และ 

บรูคส (Linder & Brooks, 2004) ฮอลเบกี้ (Holbeche, 2005) บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) 
บลังชาร์ด (Blanchard, 2007) วาล (Waal, 2007) พสุ เดชะรินทร์ (2549) กระทรวงพลังงาน 
(2550) ธงชัย สมบูรณ์ (2551) ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553)  
พรทิพย์ สุพรรณกุล (2553) และนิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) ได้ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง
ว่าหมายถึง องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบการบังคับบัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป  มีความคล่องตัวและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีแผนรองรับสภาวการณ์ต่าง ๆ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีกระบวนการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้ มีขีด
ความสามารถเหนือผู้อ่ืน สร้างมาตรฐานการท างานที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
สร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรอย่างยั่งยืน มีเกณฑ์ในการพิจารณา เพ่ือก้าวเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประกอบด้วย 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3) การวางแผน
กลยุทธ์ 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 5) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.5.2.2 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง จากแนวคิดทฤษฎีของเชอร์มาฮอร์น และ 
คนอื่น ๆ (Schermerhorn & et al., 2000) บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) American 
Management Association (2007) สถาบันรอฟเฟย์ พาร์ค (Roffey Parks Institute, 2007 
อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) Resource Development Systems (2009) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) และนิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) ได้องค์ประกอบหลัก
ขององค์กรสมรรถนะสูง 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และองค์ประกอบย่อย 23 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบย่อยของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากแนวคิดทฤษฎีของ 
เพดเลอร์, เบอร์กูล และบอยเดล (Pedler, Burguyne & Boydell, 1988) เชงเก้ (Senge, 1990)  
มิเชล (Michel, 1995) มาร์ควอตส์ (Marquardt, 1996) เกพาร์ท และคนอื่น ๆ (Gephart & et al., 
1996) เชอร์มาฮอร์น และคนอ่ืน ๆ (Schermerhorn & et al., 2000) และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  
(2551) ได้องค์ประกอบย่อยของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 5) การคิดอย่างเป็นระบบ 6) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร  
7) การจัดการความรู้ 

องค์ประกอบย่อยของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จากแนวคิดทฤษฎี
ของโกทส์ (Goeesch, 1994) วิลเลี่ยม (Williams, 1994) เดล (Dale, 1994) เวนทรับ (Weintraub,  
1993) เจมส์ (James (1996) เชอร์มาฮอร์น และคนอื่น ๆ (Schermerhorn, et. al., 2000)  
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคนอ่ืน ๆ (2545) และสุนทร โคตรบรรเทา (2554) ได้องค์ประกอบย่อย
ของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า 2) การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

องค์ประกอบย่อยของการวางแผนกลยุทธ์ จากแนวคิดทฤษฎีของ คอตเลอร์ 
และเมอร์ฟี (Kotler & Murphy, 1981) กูดสไตน์ และคนอ่ืน ๆ (Goodstein, et al., 1993) มาสเซน 
และแวน วูจท์ (Maassen & Van Vught, 1992) วีเลน และฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger) 
แดส และมิลเลอร์ (Dess & Miller) จอห์นสัน และสโคล์ (Johnson & Scholes, 1997) เซอร์โต 
และปีเตอร์ (Certo & Peter) ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) ธงชัย สันติวงษ์ (2533) สมยศ นาวีการ 
(2551) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2545) ได้องค์ประกอบย่อยของการวางแผนกลยุทธ์ มี  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การก าหนดทิศทางขององค์กร 3) การก าหนด 
กลยุทธ์ 4) การด าเนินกลยุทธ์ และ 5) การควบคุมกลยุทธ์ 

องค์ประกอบย่อยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิดทฤษฎีของ
ลาคิช ลองเกรส และดาร์ (Rakich, Longest, & Darr, 1994) โรเบิร์ต และเดวิด (Robert & David, 
2001) มอนดี้ และโน (Mondy & Noe, 2004) อีวานชีวิช (Ivancevich, 2007) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) และจิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556) ได้องค์ประกอบย่อยของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์และ 3) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคม จากแนวคิดทฤษฎีของ  
คอตเลอร์ และลี (Kotler & Lee, 2005) ไอ เอส โอ (ISO 26000, 2551) รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ 
(2550) สถาบันไทยพัฒน์ (2552) พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) และคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือ
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนามาตรฐาน (2555) ได้องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคม มี  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนทรัพยากร 2) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 3) การประกอบ
กิจการอย่างเป็นธรรม และ 4) การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ 
ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  

องค์กร 
สมรรถนะสูง 

องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ 

การบริหารคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร 

การวางแผน 
กลยุทธ์ 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน 

การพัฒนาขีดความสามารถบุคคล 

การเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

การคิดอย่างเป็นระบบ 

การเปลีย่นวัฒนธรรมการบริหาร 

การจัดการความรู ้

การให้ความส าคัญกับลูกค้า 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ความรับผิดชอบของฝ่ายบรหิาร 

การวิเคราะหส์ถานการณ ์

การก าหนดทิศทางขององค์กร 

การก าหนดกลยุทธ์ 

การด าเนินกลยุทธ์ 

การควบคุมกลยุทธ์ 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์

การสนับสนุนทรัพยากร 

การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม  

การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้



 8 

1.6  ขอบเขตของการวิจัย   
การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของวิจัยด้านเนื้อหา ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเท่านั้น 

1.6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้  แบ่งเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ 
1) ประชากร คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

รวมจ านวนทั้งหมด 28,281 แห่ง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, 2558) 
2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

2.1) ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ จ านวน 17 คน ในขั้นตอนการหาองค์ประกอบ
โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น กลุ่มผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มผู้บริหารการศึกษา และกลุ่มนักวิชาการ และขั้นตอนการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการหาตัวบ่งชี้ เลือกจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มผู้บริหารการศึกษา และกลุ่มนักวิชาการ 

2.2) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในปี
การศึกษา 2558 โดยเลือกตามเขตภูมิศาสตร์ ทั้ง 6 ภูมิภาค ได้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 460 คน โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การเป็นตัวแทนประชากรที่ดีของ Schumaker & Lomax (1996 
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 311) และยุทธ  ไกยวรรณ์ (2556) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 100-150 เพื่อให้ผลการวิจัย 
ที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
10-20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ในการวิจัยนี้มีตัวแปรทั้งสิ้น 23 ตัวแปร ใช้กลุ่มตัวอย่าง  
20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ดังนั้นจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 460 คน ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

1.6.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
23 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

1.6.3.1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
3) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
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5) การคิดอย่างเป็นระบบ 
6) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร 
7) การจัดการความรู้ 

1.6.3.2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า 
2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
4) ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

1.6.3.3 การวางแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์สถานการณ ์
2) การก าหนดทิศทางขององค์กร 
3) การก าหนดกลยุทธ์ 
4) การด าเนินกลยุทธ์ 
5) การควบคุมกลยุทธ์ 

1.6.3.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

1.6.3.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การสนับสนุนทรัพยากร 
2) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
3) การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
4) การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

1.6.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2558-2560 
 

1.7  ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย  
1.7.1 ตัวบ่งชี้ หมายถึง ค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอกสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัด ณ จุดเวลาหรือ

ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ให้สารสนเทศเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ โดยน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือที่ก าหนดไว้ตามตัวบ่งชี้นั้น ๆ 

1.7.2 องค์กรสมรรถนะสูง หมายถึง องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบการบังคับบัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป  
มีความคล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีแผนรองรับสภาวการณ์ต่าง ๆ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
มีกระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถสูงไว้ได้ มีขีดความสามารถเหนือผู้อ่ืน สร้างมาตรฐานการท างานที่เป็นเลิศ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรอย่างยั่งยืน มีเกณฑ์ในการพิจารณา 
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เพ่ือก้าวเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 5) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

1.7.3 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสมาชิก
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลผลิต ส่งเสริมแบบแผนความคิดใหม่ 
มีการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกให้บุคลากรเพ่ิมขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน โดยใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จ ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย องค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 4) การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม 5) การคิดอย่างเป็นระบบ 6) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร และ 7) การจัดการความรู้ 

1.7.4 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หมายถึง ระบบคุณภาพหรือเทคนิคการบริหารเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพขององค์กร ซึ่งบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย องค์ประกอบของการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ 1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า 2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3) การมี
ส่วนร่วมของบุคลากร และ 4) ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

1.7.5 การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการทางด้านการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ 
ในการวางแผนงานระยะยาว อันน าไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดยการใช้ทรัพยากรและศักยภาพ
ตลอดจนยุทธวิธีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ องค์ประกอบของการ
วางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การก าหนดทิศทางขององค์กร 3) การก าหนด
กลยุทธ์ 4) การด าเนินกลยุทธ์ และ 5) การควบคุมกลยุทธ์ 

1.7.6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในองค์กร 
พร้อมทั้งด ารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 1) การ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 3) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

1.7.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง พันธสัญญาขององค์กรที่ต้องมีความรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมสังคมและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยสมัครใจ เป็นข้อผูกพันแท้จริงขององค์กรในการ
ด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม เพ่ือให้สังคมที่องค์กรตั้งอยู่
มีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  
1) การสนับสนุนทรัพยากร 2) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 3) การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม     
และ 4) การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

1.7.8 สถานศึกษาสมรรถนะสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพ 
ให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นโรงเรียนที่มี
คุณลักษณะสามประการ คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.8.1 ได้องค์ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้

สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สร้างและพัฒนาขึ้น 
สามารถน าสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนและนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 

1.8.2 ผู้บริหารทุกระดับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นสารสนเทศทาง
การศึกษาอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง หรือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสถานศึกษา
สมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

1.8.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 



 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรรถนะสูง  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 

2.1.1 ความหมายและลักษณะสําคัญของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
2.1.2 ประเภทของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
2.1.3 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
2.1.4 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
2.1.5 ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
2.1.6 เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง 
2.2.1 ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง 
2.2.2 องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง 

2.3 แนวคิดสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.3.1 ความเป็นมาของการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.3.2 ความหมายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.4 การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
2.4.1 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
2.4.2 รูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 
2.4.3 ขั้นตอนของเทคนิคเดลฟาย 

2.5 โมเดลลิสเรล 
2.5.1 ลักษณะของโมเดลลิสเรล 
2.5.2 วิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
2.5.3 ข้อดีของโมเดลลิสเรล 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะสูง 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางการศึกษา  

2.1.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ (Indicators) เป็นสิ่งที่แสดงสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง

ไป หรือสะท้อนลักษณะการดําเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในภาษาไทยมีคํานํามาใช้ในความหมาย
เดียวกับคําว่า ตัวบ่งชี้ อยู่หลายคํา เช่น ดัชนี ตัวชี้นํา ตัวชี้วัด และเครื่องชี้วัด เป็นต้น ซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของตัวชี้วัดได้ต่าง ๆ กัน เช่น 
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วรรณี  แกมเกตุ (2540) ได้ให้ความว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง สารสนเทศหรือค่าที่สังเกต
ได้เชิงปริมาณหรือสารสนเทศเชิงคุณภาพซึ่งใช้บ่งบอกสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดหรือสะท้อนลักษณะ
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานอย่างกว้าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

นงลักษณ์  วิรัชชัย (2541) ได้กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือ
องค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณสภาพการศึกษา ปัจจัย การดําเนินงาน หรือผลผลิต
จากระบบการศึกษา ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลาหนึ่ง  ๆ ให้สารสนเทศเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ แต่มี
ความแม่นยําไม่มากก็น้อยและชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือใช้ในการ
ประเมินหรือบอกความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการศึกษาได้ 

สุวิมล  ติรกานันท์ (2550) ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ว่า หมายถึง สิ่งต่าง ๆ หรือ
ลักษณะต่าง ๆ ที่ระบุถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

พิสณุ  ฟองศรี (2551) ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ว่า หมายถึง สิ่งที่บอกคุณลักษณะ
ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งที่ต้องการจะวัด โดยนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพจริงด้วย
เครื่องมือที่กําหนดไว้ตามตัวบ่งชี้นั้น ๆ เพ่ือมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2554) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือ
ค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะของทรัพยากรการดําเนินงานหรือผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของตัวบ่ งชี้ ท า ง
การศึกษาไว้ โดยมีผู้ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ไว้หลากหลาย Johnstone ได้สรุปเป็นลักษณะ
ของตัวบ่งชี้ซึ่งช่วยให้เข้าใจความหมาย หรือนิยามของตัวบ่งชี้ได้ดีขึ้น 5 ประการ 

1. ตัวบ่งชี้ต้องระบุสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอย่างกว้าง ตัวบ่งชี้ต้อง
ให้สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยําไม่มากก็น้อย (More or Less Exactness) แต่ไม่จําเป็นต้องถูกต้อง
แม่นยําแน่นอนอย่างละเอียกถ่ีถ้วน 

2. ตัวบ่งชี้แตกต่างจากตัวแปร แม้ว่าตัวบ่งชี้และตัวแปรจะให้สารสนเทศเกี่ยวกับ  
สิ่งหรือสภาพที่ศึกษาเหมือนกัน แต่ตัวแปรจะให้สารสนเทศของสิ่งหรือสภาพที่ต้องการศึกษาเพียง
ด้านเดียว (Facet) ไม่สามารถสรุปสภาพโดยรวมทุกด้านได้ ในขณะที่ตัวบ่งชี้เป็นการรวมตัวแปร 
ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันนําเสนอเป็นภาพรวมของสิ่งหรือสภาพที่ต้องการศึกษา 

3. ค่าของตัวบ่งชี้ (Indicator Value) แสดงถึงปริมาณ (Quantity) ตัวบ่งชี้ต้อง
แสดงสภาพที่ศึกษาเป็นค่าตัวเลขหรือป็นปริมาณเท่านั้น ไม่ว่าสิ่งที่ศึกษาจะเป็นสภาพเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพและการแปลความหมายค่าของตัวบ่งชี้ต้องมีการกําหนดไว้ ดังนั้น การสร้างตัวบ่งชี้ต้องมีการ
กําหนดความหมายและเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบ่งขี้อย่างชัดเจน 

4. ค่าของตัวบ่งชี้แสดงสารสนเทศ ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลา (Time Point/Time 
Period) ตัวบ่งชี้แสดงค่าของสิ่งหรือสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาที่กําหนด เมื่อเวลา
เปลี่ยนไปค่าตัวบ่งชี้อาจจะเปลี่ยนไปได้ 

5. ตัวบ่งชี้หน่วยพ้ืนฐาน (Basic Units) สําหรับการพัฒนาทฤษฎี นักวิจัยควรเก็บ
รวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้เป็นหน่วยพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยเพ่ือสร้างทฤษฎี
ใหม่หรือพัฒนาทฤษฎี 
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Johnstone (1981) กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง สารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณ  
เชิงสัมพันธ์ หรือสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่จํา เป็นต้องบ่งบอกสภาวะที่เจาะจง
หรือชัดเจน แต่บ่งบอกหรือสะท้อนของสถานการณ์ที่เราสนใจเข้าไปตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ หรือให้
ภาพเชิงสรุปโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

Brustein, Oakes & Guiton (1992) ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ว่า หมายถึง ค่าสถิติ 
หรือตัวแปรประกอบที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) คุณภาพ (Quality) 
และผลการดําเนินงาน (Performance) 

Davis (1997) ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ไว้ว่า หมายถึง ข้อความที่บ่งบอก หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดําเนินงาน หรือสภาวะของระบบ 

จากความหมายของ ตัวบ่งชี้ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของตัวบ่งชี้
หมายถึง ค่าที่สังเกตได้ซึ่งใช้บ่งบอกสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัด ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลาหนึ่ง  ๆ ให้
สารสนเทศเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ โดยนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่กําหนด
ไว้ตามตัวบ่งชี้นั้น ๆ 

2.1.2 ประเภทของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้อาจมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวิธีและเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งอาจแบ่งโดยอาศัย

วิธีการนําไปใช้ หรืออาศัยแนวคิดของวิธีการสร้างตัวบ่งชี้ และมีนักวิชาการหลายท่านได้แบ่งไว้ ดังนี้ 
ศักดิ์ชาย  เพชรช่วย (2541) แบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแทน เป็นการเลือกเอาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาเป็นตัวแทน  

เพ่ือช่วยชี้สภาพใดสภาพหนึ่ง หรือสะท้อนให้เห็นแง่มุมของระบบการศึกษา หรืออาจจะกล่าวได้ว่า 
เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่บ่งชี้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดในระบบการศึกษา ตัวบ่งชี้ประเภทนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้
กันมากในงานวิจัย งานบริหาร และงานวางแผน เช่น อัตราการเรียนต่อของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
ในระดับต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งช่วยชี้ให้เห็นถึงสภาพการศึกษาต่อ หรือสภาพการออกไปประกอบอาชีพ
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ประเภทนี้มีจุดด้อยคือ ความลําเอียงขาดเหตุผลในการเลือกตัวแปร 
และตัวแปรเพียงตัวเดียวก็ไม่เหมาะสมกับลักษณะของระบบการศึกษาซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อน 

2. ตัวบ่งชี้เดี่ยว เป็นตัวบ่งชี้ที่นําข้อมูลมาแยกเป็นส่วน ๆ แทนที่จะใช้ตัวแปรตัวใด 
ตัวหนึ่งอธิบายคุณลักษณะหรือมโนทัศน์หนึ่ง ๆ ตัวบ่งชี้ประเภทนี้ต้องอาศัยคํานิยามของแต่ละตัวแปร
เพ่ืออธิบายแต่ละส่วน หรือแต่ละองค์ประกอบของระบบ ซึ่งถ้านําไปอธิบายเพียงบางส่วน ก็เกิดปัญหา
ความไม่ถูกต้อง ดังนั้น ลักษณะของตัวบ่งชี้ประเภทนี้จึงไม่ ช่วยอธิบายคุณลักษณะหรือระบบ
การศึกษาที่ต้องการศึกษาได้ถูกต้อง 

3. ตัวบ่งชี้รวม เป็นตัวบ่งชี้ที่เกิดจากการรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุ่งศึกษา
จํานวนหนึ่งเข้าด้วยกันด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือบ่งบอกสภาวะของสิ่งนั้น ตัวบ่งชี้ประเภทนี้
สามารถอธิบายสภาวะหรือคุณลักษณะของสิ่งที่มุ่งศึกษาได้ดีกว่าการใช้ตัวบ่งชี้เดี่ยว 

สุวิมล  ติรกานันท์ (2550) แบ่งประเภทของตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 
1. แบ่งตามลักษณะของตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

1.1 ตัวบ่งชี้โดยตรง เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงในประเด็นที่
ต้องการประเมิน 
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1.2 ตัวบ่งชี้ใกล้เคียง เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะอ่ืนที่ใกล้เคียงกับประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน อาจใช้ตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว หรือชุดของตัวบ่งชี้ในลักษณะเดียวกัน 

1.3 ตัวบ่งชี้ผสม ลักษณะตัวบ่งชี้นี้เป็นชุดของตัวบ่งชี้หลาย ๆ สาขาที่นํามาใช้
ร่วมกัน เพ่ือระบุถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นที่ต้องการประเมิน 

2. แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม ประกอบด้วย 
2.1 ตัวบ่งชี้ด้านเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟูอ การลงทุน การออม อัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2.2 ตัวบ่งชี้ทางสังคม เช่น อัตราการอ่านออกเขียนได้ อัตราการเจ็บปุวย อัตรา

การเกิด 
2.3 ตัวบ่งชี้ทางการเมือง เช่น ร้อยละของประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน

พรรคการเมือง สถิติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
3. แบ่งตามลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย 

3.1 ตัวบ่งชี้ที่สังเกตได้โดยตรง เช่น จํานวนผู้คนสัญจรผ่านสะพานที่สร้างขึ้น 
อัตราการว่างงาน คะแนนสอบ น้ําหนัก ส่วนสูง 

3.2 ตัวบ่งชี้ด้านความรู้สึกและอารมณ์ เช่น ความพึงพอใจ การยอมรับ 
4. แบ่งตามกระบวนการ ประกอบด้วย 

4.1 ตัวบ่งชี้สิ่งนําเข้า เช่น อัตราส่วนระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลที่ได้ 
4.2 ตัวบ่งชี้กระบวนการ เช่น ปริมาณงานที่เสร็จในแต่ละช่วงเวลา 
4.3 ตัวบ่งชี้ผลสุดท้าย เช่น อัตราส่วนระหว่างครัวเรือนที่ได้รับบริการทาง

สาธารณสุขกับคัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่โครงการ 
บัณฑิตา  วงษ์วุฒิภัทร (2551) แบ่งตัวบ่งชี้โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงระบบ 

(System Analysis Indicators) เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย (Input Indicators) เป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ใน

การศึกษา เช่น อาคารสถานที่ อัตรากําลังคน และงบประมาณ 
2. ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (Process Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการดําเนินงาน

หรือการใช้กระบวนการของสถานศึกษาหรือองค์กร 
3. ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลผลิตของ

การศึกษาใน 2 ความหมาย คือ ผลผลิต หมายถึง ความรู้และทักษะ อีกความหมายหนึ่ง คือ ผลผลิต  
หมายถึง ความพึงพอใจในระบบการศึกษา 

Johnstone (1981) จําแนกประเภทของตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 
1. จําแนกตามตัวแปรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ตัวแทน

ตัวบ่งชี้เดี่ยว  และตัวบ่งชี้รวม 
1.1 ตัวบ่งชี้ตัวแทน เป็นตัวแปรเดี่ยวที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมของระบบการศึกษา 

หรือกล่าวได้ว่า เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่บ่งชี้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดในระบบการศึกษา ตัวบ่งชี้ประเภทนี้
ใช้มากในการวิจัย งานบริหารและงานวางแผน 
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1.2 ตัวบ่งชี้เดี่ยว เป็นตัวบ่งชี้ที่ถูกนํามาจําแนกออกเป็นตัวเดี่ยว ๆ แต่ละตัว
แทนที่จะใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพ่ืออธิบายเรื่องหนึ่ง ตัวบ่งชี้ประเภทนี้ต้องอาศัยความหมายของ 
แต่ละตัวแปร เพ่ืออธิบายแต่ละส่วนหรือแต่ละองค์ประกอบของระบบการศึกษา ซึ่งถ้าจะนําไปอธิบาย
เพียงบางส่วนก็จะเกิดปัญหาในความไม่ถูกต้อง 

1.3 ตัวบ่งชี้รวม เป็นการรวมตัวแปรทางการศึกษาจํานวนหนึ่งเข้าด้วยกันมีการ
ถ่วงน้ําหนักของแต่ละตัวแปรเพราะตัวแปรแต่ละตัวนั้นอาจมีค่าน้ําหนักไม่เท่ากัน แล้วคํานวณหา
ค่าตัวแปรชี้รวมออกมา ตัวบ่งชี้ประเภทนี้จึงสามารถอธิบายลักษณะ หรือสถานการณ์ของการศึกษาได้
ดีกว่าตัวแปรเพียงตัวเดียว 

2. จําแนกตามวิธีการแปลผล ได้แก่ การแปลผลแบบอิงกลุ่ม การแปลผลแบบ 
อิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) และการแปลผลแบบอิงตนเอง 

3. จําแนกตามลักษณะและสเกลการวัด ได้แก่ วัดเป็นค่าสัมบูรณ์ และวัดเป็นค่า
สัมพันธ์ 

4. จําแนกตามช่วงเวลา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่แสดงค่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและตัวบ่งชี้
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา 

5. จําแนกตามระดับในการวัดได้แก่วัดลักษณะสภาพรวม ๆ ทุกระดับ และวัด
ลักษณะการแจกแจงหรือการกระจาย (Measurement of Distribution) 

6. จําแนกตามตัวบ่งชี้ เชิงระบบ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ตามทรัพยากรนําเข้า ตัวบ่งชี้
กระบวนการ และตัวบ่งชี้ผลผลิต 

นงลักษณ์  วิรัชชัย และคนอ่ืน ๆ (2551) ได้สังเคราะห์สรุปการจัดแยกประเภทของ
ตัวบ่งชี้ออกได้ 8 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทที่จัดตามทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย  ( Input 
Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงปัจจัยปูอนของระบบการศึกษา เช่น ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับ
ประถมศึกษา ความเสมอภาคของการเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (Process 
Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงวิธีการดําเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบการศึกษา เช่น ร้อยละ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเทียบระดับประถมศึกษา การมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลลัพธ์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระบบการศึกษา เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจต่อระบบการศึกษา 

2. ประเภทที่จัดตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้  การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้
จะต้องมีการให้นิยามตัวบ่งชี้ ด้วยลักษณะของการให้นิยามที่แตกต่างกันจึงทําให้มีนักวิชาการแบ่ง 
ตัวบ่งชี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้แบบอัตนัย (Subjective Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
กรณีที่นักการศึกษายังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาไม่มากนัก หรือใช้ในสถานการณ์ที่มีการนิยาม 
ตัวบ่งชี้ไว้หลวม ๆ ยังไม่ชัดเจน ใช้ในการศึกษาเฉพาะเรื่อง การนิยามตัวบ่งชี้แบบอัตนัยนี้มีส่วนน้อย  
ที่นักการศึกษาต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาตัดสินใจ และ 2) ตัวบ่งชี้แบบปรนัย (Objective Indicators)  
เป็นตัวบ่งชี้ที่มีการให้นิยามไว้ชัดเจน และไม่มีส่วนที่ต้องใช้วิจารณญาณของนักการศึกษาแต่อย่างใด 
ตัวบ่งชี้ประเภทนี้มักใช้ในการประเมิน ติดตาม และการเปรียบเทียบระบบการศึกษาที่เป็นการศึกษา
ระดับนานาชาติ 
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3. ประเภทที่จัดตามวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้  ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้ตัวแทน 
(Representative Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียวให้เป็นตัวแทนตัวแปร
อ่ืน ๆ ที่บอกลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษาได้ เช่น สัดส่วนจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา อัตราการไม่รู้หนังสือ ตัวบ่งชี้ประเภทนี้มักใช้กันมาในการวิจัย การวางแผนและการ
บริหารการศึกษาในระยะแรก ๆ แต่ปัจจุบันนี้ ใช้กันน้อยลง เนื่องจากตัวบ่งชี้ประเภทนี้มีความเที่ยง
และความตรงต่ํา เพราะเป็นการใช้ตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียวในการแสดงลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ประเภทนี้แยกเป็นตัวบ่งชี้ที่มีสถานะคล้ายกับตัวแปร 2) ตัวบ่งชี้แยกย่อย (Disaggregative 
Indicators) โดยที่ตัวบ่งชี้ย่อยแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และชี้วัดลักษณะหรือปริมาณของสภาพ 
ที่ต้องการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว การที่จะชี้วัดองค์รวม จะต้องใช้ตัวบ่งชี้ย่อย 
ทุกตัวรวมกันทั้งชุด การวิเคราะห์และนําเสนอตัวบ่งชี้ประเภทนี้จึงค่อนข้างยุ่งยากเสียเวลา เนื่องจาก
ตัวบ่งชี้ทั้งชุดมีตัวบ่งชี้ย่อยเป็นจํานวนมาก จึงเป็นการชี้วัดลักษณะซ้ําซ้อนกัน และ 3) ตัวบ่งชี้รวม 
(Ordinal Indicators) หรือตัวบ่งชี้ประกอบเป็นตัวบ่งชี้ที่เกิดจากการรวมตัวแปรทางการศึกษาหลาย ๆ 
ตัวเข้าด้วยกัน ให้น้ําหนกัความสําคัญของตัวแปรตามจริง ประกอบด้วยชนิดนี้ให้สารสนเทศที่มีคุณค่า 
มีความเท่ียง และความตรงสูงกว่าประเภทแรก จึงเป็นประโยชน์ต้องการวางแผนการศึกษา การกํากับ 
ติดตามดูแล และการประเมินทางการศึกษา ทั้งนี้ตัวบ่งชี้รวมหรือตัวบ่งชี้ประกอบเป็นที่นิยมใช้กันมาก
ในปัจจุบัน 

4. ประเภทที่จัดตามลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งชี้รวมได้หลายวิธี คือ 
4.1 การจัดแยกตัวบ่งชี้ตามระดับการวัดตัวแปร การจัดแยกตัวบ่งชี้ประเภทนี้

แบ่งเป็น ตัวบ่งชี้นามบัญญัติ ตัวบ่งชี้เรียงอันดับ ตัวบ่งชี้อันตรภาค และตัวบ่งชี้อัตราส่วน ถ้าตัวบ่งชี้
สร้างจากตัวแปรระดับใด ตัวบ่งชี้ที่ได้จะมีระดับการวัดตามตัวแปรนั้นด้วย โดยทั่วไป ตัวบ่งชี้ทาง
การศึกษาที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้เรียงอันดับ ตัวบ่งชี้อันตรภาค และตัวบ่งชี้อัตราส่วน 

4.2 การจัดแยกตัวบ่งชี้ตามประเภทของตัวแปรการจัดแยกตัวบ่งชี้ประเภทนี้
แบ่งเป็น ตัวบ่งชี้สต๊อก และตัวบ่งชี้การเลื่อนไหล โดยตัวบ่งชี้สต๊อกแสดงถึงสภาวะหรือปริมาณของ
ระบบการศึกษา ณ จุดเวลาจุดใดจุดหนึ่ง ส่วนตัวบ่งชี้เลื่อนไหลแสดงถึงสภาวะที่เป็นพลวัตรในระบบ
การศึกษา ณ ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง 

4.3 การจัดแยกตัวบ่งชี้ตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร การจัดแยกตัวบ่งชี้
ประเภทนี้แยกได้เป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการแจกแจง และตัวบ่งชี้ไม่เกี่ยวกับการแจกแจง โดยตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับการแจกแจงสร้างจากตัวบ่งชี้ที่ เป็นค่าสถิติบอกลักษณะการกระจายของข้อมูล เช่น 
สัมประสิทธิ์การกระจาย เป็นต้น ส่วนตัวบ่งชี้ไม่เกี่ยวกับการแจกแจงสร้างจากตัวบ่งชี้ที่เป็นปริมาณ
หรือค่าสถิติบอกลักษณะค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือค่าสถิติประเภทร้อยละ 

5. ประเภทที่จัดตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้สมบูรณ์ (Absolute 
Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี้บอกปริมาณที่แท้จริง และมีความหมายในตัวเอง เช่น 
จํานวนโรงเรียน จํานวนครู 2) ตัวบ่งชี้สัมพัทธ์หรือตัวบ่งชี้อัตราส่วน (Relative or Ratio Indicators) 
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี้เป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอ่ืน เช่น จํานวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน 
สัดส่วนของครูวุฒิปริญญาโท ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งสองประเภทนี้ ตัวบ่งชี้สมบูรณ์ ใช้เปรียบเทียบได้เฉพาะ
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ระบบที่มีขนาดหรือศักยภาพเท่าเทียมกัน แต่ถ้าเป็นระบบที่มีขนาดหรือศักยภาพต่างกัน ควรใช้ตัว
บ่งชี้สัมพัทธ์ในการเปรียบเทียบ 

6. ประเภทที่จัดตามมาตรฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบ่งได้เป็น
ตัวบ่งชี้อิงกลุ่ม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มีการแปลความหมายเทียบกับกลุ่ม ตัวบ่งชี้อิงเกณฑ์ หมายถึง     
ตัวบ่งชี้ที่มีการแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และตัวบ่งชี้อิงตน หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มีการ
แปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม ณ จุดหรือช่วงเวลาที่ต่างกัน 

7. ประเภทที่จัดตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้แสดง
ความหมาย และตัวบ่งชี้ทํานาย 

8. ประเภทที่จัดตามเนื้อหาหรือสาขา จัดได้หลายประเภท โดยมีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับความสนใจ และจุดหมายในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เช่น ตัวบ่งชี้การศึกษา 
(Education Indicators) ตัวบ่งชี้สังคม (Social Indicators) ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต (Quality of Life 
Indicators) ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบโรงเรียน  แต่ยังมีการจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ที่สําคัญอีกแบบ
หนึ่งคือ การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระ เนื่องจากตัวบ่งชี้มีความสําคัญต่อ 
การบริหารจัดการในศาสตร์ทุกสาขา เมื่อจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระแล้ว  
ได้เป็นตัวบ่งชี้ประเภทต่าง ๆ อีกหลายประเภท เช่น ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา ตัวบ่งชี้ทางสังคม ตัวบ่งชี้
คุณภาพชีวิต ตัวบ่งชี้การพัฒนา ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับประถมศึกษา ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการ
จัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับ
ความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่จะกําหนดว่าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมตัวบ่งชี้
ย่อยประเภทใด ต้องพิจารณาจากการกําหนดนิยาม และการใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้เป็นสําคัญ 

สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้มีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งนี้แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น
ตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระ ซึ่งการแบ่งประเภทตัวบ่งชี้ตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระนั้นไม่มีเกณฑ์ 
ที่แน่นอนหรือตายตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่จะกําหนดว่า 
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยประเภทใด อีกทั้งต้องพิจารณาจากการให้นิยาม และการใช้
ประโยชน์จากตัวบ่งชี้เป็นสําคัญ 

ตัวบ่งชี้แบ่งออกตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย การแบ่งตาม
ลักษณะของตัวบ่งชี้ แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม แบ่งตามลักษณะของข้อมูล แบ่งตามกระบวนการ 
แบ่งโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงระบบ แบ่งตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้ แบ่งตามวิธีการสร้าง  
แบ่งตามลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งชี้  แบ่งตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี้ แบ่งตามมาตรฐานการ
เปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ และแบ่งตามสาขาวิชาหรือ
เนื้อหาสาระ 

2.1.3 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
Johnstone (1981) ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ มี

หลักการพัฒนาอยู่ 2 วิธี ดังนี้ 
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1. จัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะที่ต้องการแสดงโดยยึดหลักเหตุผลทาง
ทฤษฎี แล้วดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรเหล่านั้นตามหลักเกณฑ์เพ่ือสังเคราะห์ขึ้นเป็น
ตัวบ่งชี้ 

2. สร้างตัวบ่งชี้โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นํามาวิเคราะห์แล้วจัดกลุ่มตัวแปรใช้
หลักเกณฑ์ทางสถิติเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง 

วรรณี  แกมเกตุ (2540) กล่างถึงการสร้างตัวบ่งชี้จะพิจารณาตัดสินใจใน 4 ประเด็น 
คือ 

การกําหนดนิยามตัวบ่งชี้ การคัดเลือกตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มุ่งศึกษา 
การกําหนดวิธีการรวมตัวแปร และการกําหนดน้ําหนักตัวแปร ทั้งนี้ การตัดสินใจแต่ละประเด็นย่อมมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการนําตัวบ่งชี้ไปใช้  ตัวบ่งชี้ทางการศึกษาที่สร้างขึ้นจะมีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในขั้นตอนการสร้าง โดยต้อง
คํานึงถึงหลักการทางทฤษฎีควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอย ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจึงมีประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

นงลักษณ์  วิรัชชัย และคนอ่ืน ๆ (2551) ได้สรุปขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี้
ว่ามี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Statement of Purposes) ขั้นตอนที่ 2 
การนิยามตัวบ่งชี้ (Definition) ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ขั้นตอนที่ 4 
การสร้างตัวบ่งชี้ (Construction) ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ (Quality Check) 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดเข้าบริบทและการนําเสนอรายงาน (Contextualization and Presentation) 
ซึ่งในแต่ละข้ันตอนนั้นสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Statement of Purpose) เป็นการกําหนด
ล่วงหน้าว่าจะนําตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไร และอย่างไร  เนื่องจากวัตถุประสงค์
สําคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นได้ ให้ตัวบ่งชี้
จะนําไปใช้ประโยชน์ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การบรรยายสภาพของระบบ 2) การแสดงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของระบบ และ 3) การเปรียบเทียบระบบกับเกณฑ์ รวมทั้งการเปรียบเทียบระหว่าง
ระบบ การกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน จะส่งผลให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพสูงและ
เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวบ่งชี้ (Definition) กําหนดขึ้น จะเป็นตัวชี้นําวิธีการที่จะ 
ต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ และวิธีการนิยามตัวบ่งชี้ทําได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1) การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic Definition) ใช้ในกรณี
ที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ไว้พร้อมแล้ว มีฐานข้อมูลหรือมีการ
สร้างตัวแปรประกอบจากกตัวแปรย่อยหลายตัวไว้แล้ว นักวิจัยเพียงแต่ใช้วิจารณญาณคัดเลือกตัวแปร
จากฐานข้อมูลแล้วนํามาพัฒนาตัวบ่งชี้โดยกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย  และกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวแปรย่อย วิธีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนี้อาศัยการตัดสินใจและประสการณ์
ของนักวิจัยเท่านั้น จึงอาจได้นิยามที่ลําเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหรือการใช้กรอบทฤษฎีประกอบวิจารณญาณในการเลือกตัวแปร และกําหนดนิยาม 
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2) การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) ทําได้  
2 แบบ ได้แก่ แบบแรกใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนทั้งกําหนดตัวแปรย่อย 
การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการกําหนดน้ําหนักตัวแปรย่อย แบบที่สองใช้ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนการคัดเลือกตัวแปรย่อย และการกําหนดตัวแปรย่อยแต่ละตัวจะ
ใช้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ 

3) การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) นิยาม 
เชิงประจักษ์มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎี เพราะเป็นนิยามที่นักวิจัยกําหนดว่าตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยอะไร และกําหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตามตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎี 
เอกสารวิชาการหรืองานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่จะนํามารวมกัน
ในการพัฒนาตัวบ่งชี้นั้นไม่ได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แต่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึ่งนิยามแบบนี้มีความเหมาะสม และเป็นที่นิยมกันมาจนถึงทุกวันนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นการดําเนินการวัดตัวแปรย่อย  
ประกอบด้วย การสร้างเครื่องมือสําหรับวัด การทดลองใช้การปรับปรุงเครื่องมือ การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกภาคสนามเพ่ือใช้เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เป็นตัวแปรย่อยซึ่งจะนํามารวมเป็นตัวบ่งชี้ 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวบ่งชี้ (Construction) นักวิจัยสร้างสเกล (Scaling) ตัวบ่งชี้
โดยนําตัวแปรย่อยที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์รวมให้ได้ตัวบ่งชี้โดยวิธีการรวม  
ตัวแปรย่อย และการกําหนดน้ําหนักตัวแปรย่อยตามที่ได้นิยามตัวบ่งชี้ไว้ 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ (Quality Check) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปร
ย่อย และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นด้วย โดยจะตรวจสอบความเที่ยง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) 
ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Appropriateness)  
ความเชื่อถือได้ (Credibility) ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพนั้นควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสมกับเวลา และสถานที่ สารสนเทศ 
ที่ได้จากตัวบ่งชี้ต้องสามารถบอกถึงสถานะ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง หรือสภาพปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ทันเวลา สามารถแก้ปัญหาทันท่วงที 

2) ควรตรงกับความต้องการ หรือจุดมุ่งหมายของการใช้งาน ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการกําหนดนโยบายไม่ควรจะมีลักษณะเป็นแบบเดียวกับตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการบรรยาย
สภาพของระบบ แต่อาจมีตัวบ่งชี้ย่อยบางตัวเหมือนกันได้ 

3) ควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัด คือ มีความเที่ยง ความตรง ความเป็น
ปรนัยและใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้มีความสําคัญมาก 

4) ควรมีเกณฑ์การวัด (Measurement Rules) ที่มีความเป็นกลาง มีความเป็น
ทั่วไปและให้สารสนเทศเชิงปริมาณที่ใช้เปรียบเทียบกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
จังหวัด เปรียบเทียบระหว่างเขตในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเปรียบเทียบประเทศ 

ขั้นตอนที่ 6 การนําเสนอรายงาน (Contextualization and Presentation) เป็น
ขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเพราะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาตัวบ่งชี้กับผู้ใช้ตัวบ่งชี้ หลังจากที่ได้
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สร้างและตรวจสอบตัวบ่งชี้แล้ว นักวิจัยต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ค่าของตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับบริบท 
(Content) โดยอาจวิเคราะห์ตีความแยกตามระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด อําเภอ โรงเรียน หรือ
ยากตามประเภทบุคลากร หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดับมหภาค แล้วจึงรายงานค่าของตัวบ่งชี้ให้
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทราบและใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้การศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2543) กล่าวถึงการพัฒนาตัวบ่งชี้ไว้ว่า ในการพัฒนาตัวบ่งชี้
จําเป็นต้องอาศัยความรู้และความครอบคลุม วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้  วิธีการคัดเลือกตัวแปร 
องค์ประกอบที่จะนํามากําหนดตัวบ่งชี้ วิธีการรวมตัวแปร และวิธีกําหนดน้ําหนักตัวแปร องค์ประกอบ
โดยวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้มี 3 วิธีหลัก ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือการนําผลไปใช้ (Pragmatic Reduction) ทําได้ 2 แนวทาง 
ด้วยกัน คือ 

1.1 การคัดเลือกตัวแปรมาจํานวนหนึ่งที่ผู้ พัฒนาพิจารณาแล้วว่ามีความ
เหมาะสมที่จะนํามากําหนดตัวบ่งชี้  ซึ่งการพัฒนาแนวทางนี้  จะได้ตัวบ่งชี้ที่ เป็นตัวแทนที่ดี 
(Representative Indication) 

1.2 การคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมาทําการรวมเข้าด้วยกันเพ่ือลด
จํานวนตัวแปรลง ซึ่งการพัฒนาตัวบ่งชี้แนวทางนี้ จะได้ตัวบ่งชี้ที่มีความชัดเจนในการบ่งชี้ถึงลักษณะ
ของสถานการณ์นั้น ๆ 

2. การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยยึดหลักทฤษฎี (Theoretical Method) เป็นวิธีการนําตัวแปร 
จํานวนหนึ่งที่ได้มาจากการคัดเลือกตามหลักทฤษฎีมาพิจารณากําหนดน้ําหนักตัวแปรตามความสําคัญ
ของตัวแปร จากนั้นนํามาคํานวณค่าตัวบ่งชี้รวมด้วยวิธีการตามหลักคณิตศาสตร์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
โดยยึดหลักทฤษฎีเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ จําเป็นต้องอาศัยหลักการ ได้แก่ 

2.1 หลักการคัดเลือกตัวแปรองค์ประกอบ (Selecting the Component 
Variables) เพ่ือให้ได้ตัวแปรองค์ประกอบที่คัดเลือกมามีความเหมาะสมในการกําหนดตัวบ่งชี้ในกรณี
ที่ตัวแปรองค์ประกอบมีจํานวนมาก ต้องลดจํานวนตัวแปรให้เหลือน้อยลง  เพ่ือลดปัญหาในการ
เกี่ยวพันของตัวบ่งชี้และความยุ่งยากในการแปลความหมายของตัวบ่งชี้ 

2.2 หลักการกําหนดน้ําหนักตัวแปร (Defining the Weights) กระทําได้ 3 วิธี 
ดังนี้ 

2.2.1 การกําหนดน้ําหนักตัวแปรโดยใช้ความคิดเห็น ทําได้โดยการกําหนด
ช่วงระดับต่าง ๆ กัน เช่น 1-5 หรืออาจใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับการ
ยอมรับมากกว่า 

2.2.2 การกําหนดน้ําหนักตัวแปรโดยพิจารณาจากระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 
ที่ใช้ในการได้มาซึ่งการผลิตค่าของตัวแปรนั้น ๆ 

2.2.3 การกําหนดน้ํ าหนักของตัวแปรโดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานที่ ได้มี 
ผู้ทําการศึกษาและกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว 

2.3 หลักการรวมค่าดัชนี (Determining the Method of Combination) จําแนก 
ได้เป็น 2 วิธี ดังนี้ 

2.3.1 วิธีบวก โดยการรวมค่าตัวแปรเข้าด้วยกัน 
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2.3.2 วิธีการคูณตัวแปร โดยการรวมค่าตัวแปรเข้าด้วยกันด้วยการคูณ 
3. การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยวิธีเชิงประจักษ์ จําแนกได้เป็น 2 วิธี ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีทฤษฎีมารองรับ  
มีการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสัมพันธ์กัน นอกจากนั้น  
การวิเคราะห์องค์ประกอบยังต้องใช้หลักการทางสถิติมาร่วมด้วย 

3.2 การวิเคราะห์จัดกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์โดยการจัดแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่ม 
แล้วใช้สถิติมาวิเคราะห์ตัวแปร 

สรุปได้ว่า การพัฒนาตัวบ่งชี้มีวิธีการในการพัฒนาหลายแนวทาง แต่ทุกวิธีจะมี
หลักการสําคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดหรือนิยามตัวบ่งชี้ 2) การเลือกตัวแปรที่จะใช้ในการ
สร้างตัวบ่งชี้ 3) การรวมตัวแปรให้เป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม และ 4) การกําหนดน้ําหนักให้กับตัวแปร 
แต่ละตัวที่จะนํามารวมเป็นตัวบ่งชี้ 

2.1.4 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
วรรณี  แกมเกตุ (2540) กล่าวว่า การพัฒนาตัวบ่งชี้สามารถดําเนินการควบคุมและ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
1. การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องตัวแปรและคัดเลือกตัวแปร ผู้พัฒนาตัวบ่งชี้จะต้อง

มีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน และมีคุณภาพ มีนิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้องรัดกุมสอดคล้องกับ
เปูาหมายในการนําตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงลักษณะ ประเภท ระดับการวัด กรอบแนวคิดน
การเลือกตัวแปรและการสร้างโมเดล หรือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่
จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้ มีคุณภาพ และได้ตัวบ่งชี้ที่มีความตรงภายใน (Internal Validity) มากขึ้น โดยมี
แหล่งอิทธิพลอย่างน้อย 3 แหล่ง ที่จะทําให้ความตรงภายในลดลง หากดําเนินการขาดการตรวจสอบ
หรือระมัดระวัง ได้แก่ 

1.1 ความครอบคลุมในการวัดตัวแปร การตัดตัวแปรเพียงบางส่วนซึ่งไม่ครอบคลุม 
มิติต่าง ๆ ของมโนทัศน์ที่ต้องการศึกษา อาจเกิดจากการนิยามเชิงปฏิบัติการไม่รัดกุมเพียงพอหรือ
เครื่องมือวัดไม่สามารถวัดสิ่งที่นิยามไว้ได้ 

1.2 ความหมายของมโนทัศน์ที่ต้องการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ของเวลาหรือระบบการศึกษาของแต่ละสังคม 

1.3 ความเป็นตัวแทนของตัวแปร กล่าวคือ นิยามของตัวแปรที่ใช้ไม่ได้เป็น 
ตัวแทนที่ดีของมโนทัศน์ที่ต้องการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องการตรวจสอบเพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนในการวัดและให้ได้ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ เช่น ความสอดคล้องระหว่างนิยามเชิง
ปฏิบัติการไปใช้ในการวัดตัวแปร กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ
และกระบวนการการจัดการกระทําข้อมูล รวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของมโนทัศน์ต่าง ๆ 
ที่อาจจะมีตัวแปรบางตัวร่วมกันอยู่เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีความตรงมากขึ้น 

2. การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องการรวบรวมหรือการสังเคราะห์ตัวแปรที่มีอยู่ 
หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีมีเงื่อนไขและความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน การศึกษาและ
พิจารณารายละเอียดเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเปูาหมายการ
นําไปใช้ 
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3. การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแม้ว่า
จะไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว แต่การเลือกวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปร และเปู าหมายในการ
นําไปใช้ประโยชน์เป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบ 

ศักดิ์ชาย เพชรช่วย (2541) กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ คือ การตรวจสอบ 
คุณภาพตัวบ่งชี้ซึ่งประกอบด้วยหลักการกว้าง ๆ 2 อย่าง คือ 

1. การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือ
ว่ามีความสําคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพ
แล้ว ไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติที่ดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย 

2. การตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความสําคัญน้อยกว่าขั้นตอน
แรกท่ีกล่าวมา เพราะเป็นเพียงการนําข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น 

2.1.5 ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 
ยุทธนา  แซ่เตียว (2547) กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้เป็นสิ่งต้องมา

ควบคู่กับการดําเนินงาน เพราะตัวบ่งชี้จะบอกได้ว่า สิ่งที่วัดนั้นมีสถานะเช่นใด และให้คําแนะนําหรือ
กําหนดสิ่งที่จะปฏิบัติต่อไป 

วิลาวัลย์  มาคุ้ม (2549) กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ ดังนี้ 
1. ใช้ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
2. ใช้ในการวางแผนการดําเนินงานทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลตามต้องการ 
3. ใช้ในการกํากับดูแล และประเมินระบบการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
4. ใช้ในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดเ พ่ือการเทียบเคียง 

(Benchmarking) 
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคนอื่น ๆ (2551) ได้สรุปประโยชน์ของตัวบ่งชี้ว่าการใช้ 

ตัวบ่งชี้มีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
1. การบรรยาย นักวิชาการสามารถใช้ตัวบ่งชี้ในการบรรยายสภาพ และลักษณะ

ของระบบได้อย่างแม่นยําเพียงพอที่จะทําให้เข้าใจการทํางานของระบบได้เป็นอย่างดี 
2. การแสดงแนวโน้ม หรือการเปลี่ยนแปลง ตัวบ่งชี้ค่าสมบูรณ์ หรือตัวบ่งชี้อิงตนจะ

เป็นประโยชน์ในการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบใน
ช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนการศึกษาระยะยาว 

3. การเปรียบเทียบตัวบ่งชี้สัมพันธ์หรือตัวบ่งชี้อิงเกณฑ์ เป็นประโยชน์ในการศึกษา
เปรียบเทียบระบบ ทั้งการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ การเปรียบเทียบระหว่างระบบของประเทศต่าง  ๆ 
หรือการเปรียบเทียบสภาพระหว่างภูมิภาคในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานทั้ง 3 ประการ ดังกล่าวนี้ 
นักวิชาการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 7 ด้าน คือ ด้านการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
การดําเนินงานด้านการกํากับประเมินผลการดําเนินงาน ด้านการจัดลําดับ/ระดับ/ประเภทระบบ ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และ
ด้านการกําหนดเปูาหมายที่ตรวจสอบได้ 
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บัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร (2551) กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้เป็น
ตัวกําหนดสิ่งที่ต้องการวัดหรือชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึน และตัวบ่งชี้จะเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอก
ระดับการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลศรี (2551) กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้เป็น 
สิ่งแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกทั้งเป็นส่วนช่วยขยายเหตุผลองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการดําเนินงาน 

สัณห์  สิงห์ฉาย (2551) กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ ดังนี้ 
1. เพ่ือวัดความก้าวหน้า วัดประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพผลกระทบของ

กระบวนการพัฒนา ชี้ให้ทราบว่าเปูาหมายที่ได้กําหนดไว้ใกล้จะบรรลุผลสําเร็จแล้วหรือยัง 
2. ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งบอกสถานะของสิ่งที่ต้องการในระดับผู้กําหนด

นโยบาย 
3. ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งบอกว่าโครงการหรือบริการที่ให้ประชาชนเหมาะสม

ดีหรือไม่ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจสังคมหรือไม่ สําหรับผู้ดําเนินงานตามแผน 
ศิริชัย  กาญจนวาสี (2554) กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้เป็นสิ่งตัดสิน

ความสําเร็จหรือคุณค่าของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ได้รับ 
Blank (1993) กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ใช้บรรยายสภาพและลักษณะของการดําเนินงานได้อย่างแม่นยํา ตัวบ่งชี้

ทําให้เข้าใจการทํางานของการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนการศึกษาผลการดําเนินงาน  
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

2. ตัวบ่งชี้ใช้ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการดําเนินงาน 
ในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งได้อย่างแม่นํายํา เปรียบเสมือนการศึกษาผลการดําเนินงานในระยะยาว 

3. ตัวบ่งชี้ใช้ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานได้ ทั้งการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
เปรียบเทียบระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน หรือการเปรียบเทียบภายในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

สรุปถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี้ได้ว่า ตัวบ่งชี้เป็นสิ่งตัดสินความสําเร็จหรือคุณภาพของ
ผลการดําเนินงาน เป็นตัวกําหนดสิ่งที่ต้องการวัดหรือชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่
ใช้บ่งบอกระดับการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ และใช้สําหรับวัดความก้าวหน้า 
วัดประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

2.1.6 เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
นิตยา  สําเร็จผล (2547) เสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้จากรายงานการประชุม

การจัดทําตัวบ่งชี้คุณภาพ (Reproductive Health Indication for Global Monitoring) เมื่อวันที่
9-11 เมษายน 2540 โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) และจากการสรุปของสถาบันนานาชาติเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไว้ดังนี้ 

1. มีความแข็งแกร่งแบบวิทยาศาสตร์ (Scientifically Robusts) ตัวบ่งชี้ ต้องมี
ความถูกต้อง (Validity) มีความไว (Sensitive) คงท่ี (Stable) และสะท้อนสิ่งที่ต้องการจะวัด 

2. ความถูกต้อง (Validity) ตัวบ่งชี้ต้องวัดองค์ประกอบ หรือ สิ่งที่ต้องการจะวัด  
ได้ตรงและถูกต้อง 
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3. เชื่อถือได้ (Reliable) ตัวบ่งชี้ต้องให้ค่าเดียวกันเมื่อใช้วิธีการวัดเหมือนกันในการ
วัดประชากรกลุ่มที่เหมือนกันในเวลาที่เกือบเป็นเวลาเดียวกัน 

4. ความไว (Sensitive) ตัวบ่งชี้ต้องทําให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้เพียง
เล็กน้อยท่ีเกิดข้ึนในองค์ประกอบที่สนใจนั้นได้ 

5. มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) ตัวบ่งชี้ต้องแสดงในประเด็นที่สนใจเพียง
ประเด็นเดียวเท่านั้น 

6. ใช้ประโยชน์ได้ (Useful) 
7. มีความเป็นตัวแทน (Representative) ตัวบ่งชี้ต้องครอบคลุมทุกประเด็น หรือ

ประชากรทุกกลุ่มท่ีคาดหวังให้ครอบคลุม 
8. เข้าใจได้ (Understandable) ตัวบ่งชี้ต้องง่ายที่จะนิยาม และค่าของตัวชี้วัดที่ดี

ต้องแปลความหมายได้ง่าย 
9. เข้าถึงได้ (Accessible) ข้อมูลที่ต้องการต้องหาได้ง่าย โดยใช้วิธีการเป็นข้อมูล 

ที่สะดวก ทําได้จริง 
10. มีคุณธรรม (Ethical) ตัวบ่งชี้ที่มีคุณธรรม หมายถึง ในการรวบรวม วิเคราะห์

และการนําเสนอข้อมูลที่ต้องการ ต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมในรูปของสิทธิของบุคคล ความมั่นใจ
เสรีภาพในการเลือกท่ีจะให้ข้อมูลหรือไม่ โดยต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนําข้อมูลไปใช้ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2554) กล่าวถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ไว้ ดังนี้ 
1. มีความตรง (Validity) ความตรงเป็นคุณสมบัติสําคัญของตัวบ่งชี้ คือ วัดได้ในสิ่ง

ที่จะวัดได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ตรงประเด็น (Relevant) และมีความเป็นตัวแทน (Representative) 
ของประเด็นการประเมินนั้น ๆ ได้ 

2. มีความเที่ยง (Reliability) ตัวบ่งชี้ที่ดีต้องวัดได้คงที่เหมือนเดิม เป็นปรนัย 
(Objective) วัดได้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันทุกครั้ง ซึ่งจะไม่มีปัญหาถ้าเป็นการวัดข้อเท็จจริง หรือการ
วัดทางวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าวัดทางสังคมศาสตร์ อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง ซึ่งตัวบ่งชี้จะมีความเที่ยง
ได้ต้องมีความคลาดเคลื่อนต่ํา 

3. มีความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวบ่งชี้ที่ดีต้องเป็นกลาง ไม่ลําเอียง หรือชี้นําไป
ในทิศทางหนึ่งทิศทางใด ซึ่งในการประเมิน โอกาสจะเกิดความลําเอียงมีได้ง่าย เพราะเก็บข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. มีความไว (Sensitivity) ในการวัดสิ่งใด ถ้าตัวบ่งชี้มีความไว แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างได้ละเอียด เช่น วัดได้หลายระดับ ก็ยิ่งทําให้ผลการวัดมีคุณภาพสูงขึ้น ดีกว่าวัดได้เพียง  
2 ระดับ ถ้าเป็นเครื่องชั่ง ก็อาจจะเป็นเครื่องชั่งทอง ไม่ใช่เครื่องชั่งช้าง 

5. ใช้ง่าย (Practicality) คําว่าใช้ง่ายหมายถึง นําไปวัดหรือเก็บข้อมูลได้จริง 
(Availability) โดยวิธีต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก และเมื่อเก็บได้แล้วก็แปลความหมายได้ง่าย 
(Interpretability) ด้วย 

Johnstone (1981) ได้เสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
1. ความเที่ยงตรงภายในของตัวบ่งชี้ ( Internal Validity) หมายถึง ระดับความ

สอดคล้องระหว่างมโนทัศน์ กับนิยามเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวข้องกับส่วนของกระบวนการวัดในระหว่างที่
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กําลังดําเนินการวัดตัวแปร เปรียบเทียบกับที่ต้องการวัดจากทฤษฎี หรือจากตัวมโนทัศน์นั้น ซึ่งมักจะ
ต้องเกิดความแตกต่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากความแตกต่างนี้มีขนาดใหญ่มากเกินไป คือ สิ่งที่วัด
ได้ไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการวัด กล่าวได้ว่า ตัวแปรนั้น ถึงแม้จะวัดได้อย่างคงที่ แต่ก็ไม่มีประโยชน์ 
ในการใช้ คือมีความเที่ยงตรงภายในน้อยมาก สิ่งที่มีอิทธิพลในการลดค่าความเที่ยงตรงภายในของ  
ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา มี 3 ประการหลัก ๆ คือ 

1.1 การวัดแบบเป็นส่วน ๆ (Fractional Measurement) กรณีนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อ
มโนทัศน์ที่ต้องการวัด สามารถจําแนกออกเป็นหลาย ๆ ด้าน แต่วัดจริงเพียง 1-2 ด้าน ทําให้มีมโนทัศน์ 
บางส่วนเท่านั้นที่วัดได้ โดยไม่ได้วัดมโนทัศน์จริง ๆ ที่ต้องการวัดทั้งหมด ทําให้เกิดการลดค่าความ
เที่ยงตรงภายในของตัวบ่งชี้นั้น 

1.2 ความผันแปรของมโนทัศน์ที่ต้องการวัด (Variability of Concept) หาก 
มโนทัศน์ที่ต้องการวัดมีการเปลี่ยนแปลงในการนําไปปฏิบัติ อาจจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือ
เปลี่ยนแปลงระหว่างระบบการศึกษา ถึงแม้จะมีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของมโนทัศน์นั้น  
ไม่จําเป็นต้องมีความแตกต่างกัน เช่น มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในทางปฏิบัติ
ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กําลังพัฒนาจะให้ความหมายแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นการยากที่
จะนําข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปร เช่น จํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมาเปรียบเทียบกัน ทําให้
ความเที่ยงตรงภายในของตัวบ่งชี้นี้ลดลง 

1.3 การกําหนดตัวแปรให้เป็นตัวแทนของมโนทัศน์ (The Definition of 
Variability to Represent a Concept) แม้จะรู้ว่าตัวแปรนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่เหมาะสม ซึ่งการปฏิบัติ
แบบนี้เรียกว่า การแทนที่มโนทัศน์ (Concept Substitution) เช่น ในการวัดคุณภาพของผลลัพธ์ใน
ระบบการศึกษา ความหมายของคุณภาพจะหมายถึง ระดับของการสัมฤทธิ์ผล โดยวัดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในการสําเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่มีข้อมูลในบางระดับ จึงมีการกําหนดให้อัตรา
ผู้สําเร็จการศึกษา เป็นตัวแทนของระดับผลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๆ ที่ตัวแปรทั้งสองนี้ไม่จําเป็นต้องสัมพันธ์กัน 
เมื่อนําไปใช้ทําให้ผลการสรุปเปลี่ยนแปลงไป ในการที่จะลดปัญหานี้ทางหนึ่งทําได้โดยการกําหนด
นิยามมโนทัศน์ ในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการให้ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติความเที่ยงตรง
ภายในของตัวบ่งชี้ต้องมีค่าสูง อย่างน้อยที่สุด ก็ต้องสูงพอสําหรับสถานการณ์เฉพาะที่ต้องการนํา  
ตัวบ่งชี้ไปใช้ ในการประเมินความเที่ยงตรงภายในของตัวบ่งชี้ ยังไม่มีวิธีทางสถิติอันใดที่ใช้ทดสอบ
ความสอดคล้องระหว่างนิยามเชิงปฏิบัติการกับมโนทัศน์ได้ในเชิงปริมาณ (แต่มีวิธีที่ไม่ใช้สถิติที่พอ
เป็นไปได้ คือ การให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ตัดสินความสอดคล้องนี้) จึงทําให้เกิดปัญหาที่ว่า ถ้ามีความ
แตกต่างเล็กน้อย ระหว่างนิยามเชิงปฏิบัติการกับมโนทัศน์ ซึ่งจะแสดงว่าตัวบ่งชี้นั้นมีความเที่ยงตรง
สามารถทําให้เกิดความสัมพันธ์หรือการจัดจําแนกชั้นที่แตกต่างกันเล็กน้อย 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) และความคงเส้นคงวา (Consistency) ของการวัด 
หมายถึง ระดับการวัดที่ตัวแปรให้ผลคงที่สม่ําเสมอถ้าเชื่อถือได้หมายถึงในการวัดคุณลักษณะเดียวกัน 
ถ้าทําซ้ํากับบุคคลที่ต่างกันจะได้ผลเหมือนกัน แหล่งที่ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดทําให้
ความเชื่อมั่นของตัวบ่งชี้ลดลง มีดังนี ้

2.1 ความคงที่สม่ําเสมอในการนิยามเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่ง  
ส่วนหนึ่งมาจากการนิยามเชิงปฏิบัติการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ ทําให้ผู้ใช้แต่ละคนตีความหมายได้ต่างกัน 
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2.2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ความเที่ยงตรงภายนอกและความเป็นอิสระของมโนทัศน์ หมายถึง ความเป็นจริง
ของสมมติฐานในการที่จะนําไปใช้เพ่ือจัดจําแนกประเภทในสถานการณ์อ่ืน ๆ เป็นคุณสมบัติของการวัด
ที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ภายในของมโนทัศน์ ต้องทําหลังจากมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ภายในจนได้ค่าที่พอใจ รวมทั้งค่าความเชื่อมั่นของการวัดได้รับการยอมรับแล้ว คุณสมบัติของความ
เที่ยงตรงภายนอก ระบุว่า มโนทัศน์หนึ่งไม่ควรมีองค์ประกอบที่ถูกกําหนดอยู่ในมโนทัศน์อ่ืน ซึ่งก็คือ
ความเป็นอิสระของมโนทัศน์ หมายความว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวบ่งชี้หนึ่งจะต้องไม่ส่งผลต่อตัวบ่งชี้
อ่ืน ๆ ตัวบ่งชี้ที่มีความเท่ียงตรงภายนอก จะเป็นตัวแปรที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และสามารถวัด
ได้ในทางปฏิบัติ 

Fitz–Gibbon (1996) ได้เสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษา จัดเป็น 5 กลุ่ม 12 ด้าน ดังนี้ 

1. ความสอดคล้อง (Relevant) ประกอบด้วย 
1.1 ตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่เป็นค่านิยมของหน่วยการจัดการนั้น 
1.2 ตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่ทีมงานทุกคนมีส่วน 

2. ให้ข้อมูลสื่อความหมาย (Informative) 
2.1 ตัวบ่งชี้เป็นไปตามบริบท 
2.2 ตัวบ่งชี้ให้ผลย้อนกลับไปยังหน่วยการจัดการ 

3. การยอมรับได้ (Acceptable) ได้แก่ 
3.1 ตัวบ่งชี้มีความยุติธรรม 
3.2 ตัวบ่งชี้เข้าถึงได้ 
3.3 ตัวบ่งชี้อธิบายได้ 
3.4 ตัวบ่งชี้ไม่สามารถบิดเบือนได้ 
3.5 ตัวบ่งชี้ตรวจสอบได้ 
3.6 ตัวบ่งชี้ต้องบอกการเปลี่ยนแปลง 

4. มีประโยชน์ (Beneficial) การนําตัวบ่งชี้ไปใช้ต้องเกิดประโยชน์กับการศึกษา 
5. มีความคุ้มค่า (Cost Effective) ตัวบ่งชี้มีต้นทุนที่สมเหตุสมผล ซึ่งในแต่ละเกณฑ์

นั้น จะต้องมีการดําเนินการ ดังนี้ 
5.1 ความสอดคล้อง (Relevant) ต้องสร้างเปูาหมายที่เป็นประชามติร่วมกําหนด

หน่วยของการจัดการ 
5.2 สื่อความหมายให้ความสําคัญกับบริบทออกแบบกระบวนการ ให้ผล

ย้อนกลับนําเอาตัวแปรกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้เข้ามาพิจารณา 
5.3 การยอมรับได้ มีการตรวจสอบความตรงและความเท่าเทียม จัดทําสถิติเพ่ือ

เผยแพร่ (Provide Statistics with Human Face) 
5.4 ผลประโยชน์ ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการนําไปใช้ 
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5.5 ความคุ้มค่า ตรวจสอบต้นทุน กําไร 
สรุปเกณฑ์ได้ว่า เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มีความแข็งแกร่งแบบ

วิทยาศาสตร์ มีความถูกต้องหรือมีความตรงทั้งภายในและภายนอก เชื่อถือได้ มี ความไว มีความ
เฉพาะเจาะจง ใช้ประโยชน์ได้ มีความเป็นตัวแทน เข้าใจได้ เข้าถึงได้ มีคุณธรรม มีความเป็นกลาง  
ใช้ง่าย มีความสอดคล้อง ให้ข้อมูลที่สื่อความหมาย เป็นที่ยอมรับได้ และมีความคุ้มค่า 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง 

แนวคิดเก่ียวกับองค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 2.2.1) ความหมายขององค์กรสมรรถนะ
สูง 2.2.2) องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง 
คําว่าสมรรถนะนั้นมาจาก Performance โดยราชบัณฑิตยสถาน ได้แปลความหมาย 

ของ Performance ว่าหมายถึง “สมรรถนะ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) แต่ทั้งนี้มีผู้แปลคําว่า 
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นภาษาไทยที่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (พสุ เดชะรินทร์, 2549) องค์กรประสิทธิภาพสูง (นิสดารก์  เวชยานนท์, 
2549) องค์กรสมรรถนะสูง (ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, 2551) องค์กรศักยภาพเป็นเลิศ (นภวรรณ  
คุณานุรักษ์, 2552) องค์กรที่มีศักยภาพการทํางานสูง (บุศรินทร์ สุจริตจันทร์, 2553) องค์กรผลที่มี
ปฏิบัติงานเป็นเลิศหรือผลปฏิบัติงานสูง หรือมีสมรรถนะสูงหรือ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (นิสดารก์  
เวชยานนท์, 2554) องค์กรผลสัมฤทธิ์สูง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554) ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยจะใช้คําว่า 
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมีผู้ให้ความหมาย องค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ไว้หลายท่านดังนี้ 

ลินเดอร์ และบรูคส (Linder & Brooks, 2004) จากบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการ  
ได้กล่าวถึงความหมายองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ว่าเป็นองค์กรที่
ประกอบด้วย คุณลักษณะที่เป็นแนวทางการดําเนินงานขององค์กร คือ มุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client-
Centered) มุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome-Oriented) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ 
(Accountable) มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and Flexible) พร้อมที่จะ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (Open and Collaborative) มีความมุ่งมั่น (Passionate) มีการวาง
ยุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and Policy) ออกแบบองค์กรและกระบวนการทํางาน (Organization  
and Process Design) บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มีพันธมิตรและ
เครือข่าย (Partnering) มีการดําเนินงานที่ดี (Operations) มุ่งเน้นการตลาด การสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับลูกค้า (Marketing and CRM) เน้นที่การจัดหา การขนส่ง (Procurement and Logistics) 
การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) และการบริหารข้อมูลสารสนเทศ(Information  
Management) (พสุ  เดชะรินทร์, 2549) 

ฮอลเบกี้ (Holbeche, 2005) ได้กล่าวถึง องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) คือ องค์กรที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบการบังคับบัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป  กระตุ้นให้คนใน
องค์กรสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 
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บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) ได้กล่าวถึงองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance  
Organization) เป็นองค์กรที่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงตลาดก่อนองค์กรอื่น สามารถรักษาพนักงาน 
ที่มีความสามารถสูง และสามารถรับมือกับแรงกดดันต่าง ๆ ได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้ดี 

บลังชาร์ด (Blanchard, 2007) ได้กล่าวถึงความหมายของ องค์กรสมรรถนะสูง  
ที่ Carew ให้ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ว่าเป็นองค์กร 
ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด องค์กรยังคงผลิตผลลัพธ์ที่มีความโดดเด่นในระดับสูงสุด เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจแก่บุคคลและการมุ่งม่ันต่อความสําเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

วาล (Waal, 2007) ได้กล่าวถึงองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
คือ องค์กรที่มีการบรรลุผลทางการเงินที่ดีกว่ากลุ่มท่ีเปรียบเทียบกัน โดยการจัดโครงสร้าง การจัดการ
ที่รวมกันและวางแนวทางโดยการพัฒนาความสามารถหลักอย่างต่อเนื่องและโดยการปฏิบัติต่อลูกจ้าง
เหมือนเป็นทรัพย์สินหลักอย่างแท้จริง จําแนกหลักของ High Performance Organization ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของคนในองค์กรเป็น 4 ปัจจัย คือ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร (โครงสร้างที่เป็น
ทางการ ระบบ กระบวนการ นโยบาย กลยุทธ์ การออกแบบองค์กรเทคโนโลยี) ความเป็นผู้นําของ
องค์กร ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก (องค์กรคู่แข่ง องค์กรเปรียบเทียบ องค์กรสาธารณะและ
ทางกฎหมาย ลูกค้า ผู้จัดหา ผู้ร่วมงาน) และเสนอปัจจัยสําคัญ สําหรับการเป็น High Performance  
Organization) ประกอบด้วย แบบองค์กร (Organizational Structure) กลยุทธ์ (Strategy) การจัด
กระบวนการ (Process Management) เทคโนโลยี (Technology) ความเป็นผู้นํา (Leadership) 
ปัจเจกบุคคล และบทบาท (Individual & Roles) วัฒนธรรม (Culture) ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก (External Orientation) 

พสุ เดชะรินทร์ (2549) ได้กล่าวถึงนิยามองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) หมายถึง องค์กรที่ประสบผลสําเร็จอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ยั่งยืน และมีความสามารถอย่างเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการทํางานที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้างและธํารง
ไว้ในความสามารถทางการแข่งขันท่ีเหนือกว่า 

กระทรวงพลังงาน (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของ องค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) หมายถึง องค์กรที่เก่งมีแผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทํางานจากรอบด้านทุกมุมมอง  ทําให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา  และคุณภาพของผลงาน 
ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับและมีเกณฑ์ในการพิจารณา เพ่ือก้าวเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย  
7 มิติ ดังนี้ การนําองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การ
จัดการกระบวนการและผลลัพธ์การดําเนินการ 

ธงชัย สมบูรณ์ (2551) ได้กล่าวถึงแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) โดยสรุปเป็นองค์กรที่รอบรู้ (Well Rounded Organization) มีแผนรองรับสภาวการณ์ 
ต่าง ๆ ชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทํางานจากรอบด้านทุกมุมมอง  
กล้าที่จะนําฐานคติของ Risk Management มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ทําให้สามารถ
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ปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพผลงานดีเยี่ยม เป็น
ที่ยอมรับและตั้งอยู่บนคติที่ว่า (1) เป็นเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ต้องมี  จินตทัศน์ 
(Vision) เป็นองค์กรที่เก่งกาจในเรื่องของการตัดสินใจ ที่รวดเร็ว มีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัย (2) ต้องมีขีดความสามารถที่เหนือกว่าผู้อื่น (Beyond Normal Competency) มีขีด
ความสามารถเหนือผู้อ่ืนสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าและสามารถจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่
ให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (3) เป็นหัวใจซึ่งเก่ียวข้องกับคน รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสินทรัพย์
ในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset) และใช้แนวคิดที่สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและคน
เหมือนกับทรัพย์สินอื่น ๆ 

ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ได้กล่าวถึงความหมายของ องค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ว่าหมายถึง องค์กรที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนในการ
ดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดึงส่วนที่ดีที่สุด
ของบุคลากรมาใช้และรักษาคนที่ดีที่สุดไว้ได้ เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว สามารถปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการการทํางานเทคโนโลยีและลักษณะ
คนที่มีความสอดคล้องกัน 

บุศรินทร์  สุจริตจันทร์ (2553) ได้กล่าวถึงความหมายของ องค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ว่าหมายถึง องค์กรที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่าด้วยการออกแบบองค์กรให้สามารถนําศักยภาพที่ดีที่สุด
ของบุคลากร เพ่ือสร้างความร่วมมือไปในทิศทางสู่ความสําเร็จในกาดําเนินการ สามารถสร้างผล
ประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจแก่บุคลากรอย่างยั่งยืน 

พรทิพย์  สุพรรณกุล (2553) ได้กล่าวถึงความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ว่าหมายถึง องค์กรที่เก่งในการทํางาน มีแผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทํางานด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา ผลงานดี มีคุณภาพเยี่ยมและเป็น
ที่ยอมรับ 

นิสดารก์  เวชยานนท์ (2554) ได้กล่าวถึงองค์กรที่จะเป็น องค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ต้องมีพนักงานที่มีทั้งความสามารถและความผูกพันอย่างเหนียวแน่น
มั่นคง คือ ความสามารถที่สูงหรือสมรรถนะขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถ อีกประการหนึ่งคือจะมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี  
มีความสามารถในการปรับตัวสูงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสูงด้วย  นอกจากนี้องค์กร 
HPO ยังเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการทํางานเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดผลงานที่สูงด้วย 

สรุปว่า องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือองค์กรที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึด
ระบบบังคับบัญชา มีความคล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีแผนรองรับสภาวการณ์ต่าง ๆ เป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม มีกระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี สามารถรักษา
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พนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้ มีขีดความสามารถเหนือผู้ อ่ืน สร้างมาตรฐานการทํางานที่เป็นเลิศ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรอย่างยั่งยืน 

2.2.2 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง 
2.2.2.1 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของเชอร์เมอร์ฮอร์น และคนอื่น ๆ 

เชอร์มาฮอร์น และคนอ่ืน ๆ (Schermerhorn, et al., 2000) ได้กล่าวถึง
ว่า เราอยู่ในยุคของโลกที่มีการแข่งขัน มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น เมื่อมีการเผชิญกับแรงกดดัน 
จึงมีความจําเป็นเร่งสร้างความอยู่รอดขององค์กร องค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) เป็นองค์กรที่ถูกออกแบบ เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดีที่สุด นําไปสู่การสร้าง
ความสามารถและศักยภาพขององค์กรซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่องค์กรอย่างยั่งยืน องค์กรสมรรถนะ
สูง (High Performance Organization) ให้ความสําคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยถือว่า
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่ก่อให้เกิดความสามารถนําไปสู่การสร้างผลลัพธ์การดําเนินงานใน
ระดับสูงอย่างยั่งยืน รากฐานความสําคัญขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) คือ ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) คือสิ่งที่เป็นความรู้ ความชํานาญ และ
พลังความสามารถของสมาชิกในองค์กร เทคโนโลยีขั้นสูงในวันนี้บุคคลเป็นสิ่งจําเป็นของทรัพยากร
มนุษย์มีการใช้ทุนทางปัญญา สร้างกลยุทธ์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ทําให้องค์กรมีความก้าวหน้า
สูงขึ้น (Schermerhorn, et al., 2000) การให้ความสําคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา (Emphasis on 
Intellectual Capital) ซึ่งเกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากร แม้ว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย แต่บุคลากรยังคงเป็นทรัพยากรที่ถ่ายทอดความก้าวหน้า เปูาหมายขององค์กร พันธกิจและ
กลยุทธ์ การให้ความสําคัญกับทุนทางปัญญา องค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) มักจัดองค์กรให้มีการไหลเวียนของงานตามกระบวนการทางธุรกิจ และมีการ
สร้างสรรค์ทีมงานในกระบวนการเหล่านี้ ในขณะเดียวกันองค์กรขีดสมรรถนะสูงให้ความสําคัญกับสาย
บริหาร และการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของผู้บริหารที่มุ่งความสําคัญที่การสอนงาน การประสม
ประสานของงาน (Bradley, et al., 1998) เชอร์มาฮอร์น และคนอ่ืน ๆ (Schermerhorn, et al., 
2000) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
(Employee Involvement) 2) ทีมงานบริหารตนเอง (Self Directing Work Teams) 3) เทคโนโลยี
การผลิตแบบประสมประสาน ( Integrated Production Technology) 4) การเรียนรู้ของ
องค์กร (Learning Organization) และ 5) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality 
Management) ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของ Schermerhorn, et al. 
ที่มา:  Schemerhorn, et al. (2000)  
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Involvement) เป็นการ

มอบหมายการตัดสินใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ทําให้มีส่วนร่วมและเกิดความต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม่มี
ส่วนร่วมของบุคลากรจะทํางานเฉพาะงานของตนเท่านั้น ส่วนในกรณีที่มีส่วนร่วมนั้น บุคลากรจะมี
การพบปะกันเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อ ง เช่น มีกล่อง
เสนอแนะความคิดเห็น โอกาสในการอภิปรายปัญหาในการทํางาน วงจรคุณภาพ สมาชิกทีมคิวซี    
ในผู้บริหารระดับกลางมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมอบหมายความรับผิดชอบสําหรับการ
ตัดสินใจในงานประจําวัน ทําให้เกิดความมีส่วนร่มประสานกันตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน ลักษณะ
การมอบอํานาจทําให้เกิดความรับผิดชอบของบุคลากรในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเอง ทําให้
บุคลากรเกิดความตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นจากสิ่งที่ยอมให้บุคลากรทําตามวิธีที่พวกเขา
ตัดสินใจทํางานที่ตนรับผิดชอบ 

2) ทีมงานบริหารตนเอง (Self Directing Work Teams) เป็นทีมงานที่
ได้รับการมอบอํานาจให้ตัดสินใจในการวางแผน (Planning) การทํางาน (Doing) และการประเมินผล 
(Evaluating) การทํางานของตนเรียกว่าทีมงานบริหารตนเอง (Self – Directing Work Teams) 
บางครั้งอาจเรียกว่า Self–Managing Teams หรือ Self–Managing Work Teams หรือ Autonomous 
Workgroups เหตุผลที่สําคัญ 2 ประการในการมีทีมบริหารงานตนเองในองค์กรขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) คือ 1) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญความชํานาญสูงขึ้น 

การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร

(Employee  
Involvement) 

การบริหารคุณภาพ
โดยรวม (Total  

Quality  
Management) 

ทีมงานบริหาร
ตนเอง (Self 

Directing Work 
Teams) 

การเรียนรู้ของ
องค์กร (Learning  
Organization) 

เทคโนโลยีการผลิตแบบ 
บูรณาการ (Integrated  

Production Technology) 

องค์กร              
สมรรถนะสูง 

(High 
Performance 
Organization) 
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เป็นที่ยอมรับ 2) มีการเพ่ิมความต้องการในการบริหารตนเองในองค์ร ต้องมีการลดขนาดองค์กรและ
ปรับโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทีมงานบริหารตนเองจะส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของบุคลากร ความมุ่งม่ันและการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 

3) เทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ (Integrated Production Technology)  
องค์กรทุกแห่งจะนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือในการบูรณาการการใช้ทรัพยากร ความรู้  วิธีการและการ
สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการจากการดําเนินการ แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ 
จะมุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่นในการผลิต การให้บริการ การออกแบบงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศ 
โดยมุ่งที่การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริหารการผลิต การควบคุม
อุปกรณ์ในการผลิต การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการบูรณาการกับหน้าที่ธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น 
การรับคําสั่งซื้อและระบบบัญชี ซึ่งลักษณะของเทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการจะเกี่ยวข้องกับ
ระบบการผลิต  และการให้บริการแบบทันเวลาพอดี (Just – In – Time: JIT)  

4) การเรียนรู้ขององค์กร (Learning Organization) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความสํา เร็จ องค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะมีลักษณะในการออกแบบเพื่อการเรียนรู้
ขององค์กร โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถ
และความต้องการในการนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ความต้องการสําหรับการเรียนรู้เช่นนี้ เกิดจาก
ความตระหนักว่า โครงสร้างสายบังคับบัญชาขององค์กรแบบดั้งเดิมยังไม่เหมาะสมต่อการเผชิญกับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในการแบ่งปันข้อมูลข้ามสายงาน ไม่ว่าจะเป็นฝุายการผลิต ฝุาย
การตลาด และฝุายวิศวกรรม เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

5) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) จะ
เกี่ยวข้องกับการมุ่งต่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ปัจจุบันการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) เป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นสิ่งที่จําเป็นมากของ องค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากร และกระตุ้นให้มีทีมงานบริหารตนเอง โดยบุคลากรทุกคนจะต้องมีการ
วางแผนคุณภาพและการตรวจสอบตนเองด้วย (Schermerhorn, 2003) 

สรุปว่าองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของ เชอร์มาฮอร์น และคนอ่ืน ๆ 
(Schermerhorn, et al., 2000) มองว่าองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มี
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Involvement) 2) ทีมงาน
บริหารตนเอง (Self Directing Work Teams) 3) เทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ (Integrated 
Production Technology) 4) การเรียนรู้ขององค์กร (Learning Organization) และ 5) การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) 

2.2.5.2 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของ Frank Buytendijk 
บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) ได้กล่าวถึงปัจจัยสําคัญ 5 ประการใน

การสร้างองค์กรสมรรถนะสูง (The Five Keys to Building a High Performance Organization) 
ประกอบด้วย 1) การตั้งเปูาหมายที่ยิ่งใหญ่ท้าทาย และแสวงหาหนทางที่นําไปสู่การบรรลุเปูาหมาย  
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             Potential                         Execution                                Results 

(Setting Ambitious Targets and Achieving Them) 2) การสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร (Shared 
Values) 3) การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (Strategic Focus and 
Alignment) 4) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ (Translating Strategy 
into Operational Terms) 5) มีความยืดหยุ่นทางธุรกิจ (Business Agility) ดังภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของ Buytendijk 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Buytendijk (2006) 
 

มีรายละเอียดดังนี้ 
1) การตั้งเปูาหมายที่ยิ่งใหญ่ท้าทายความสามารถและแสวงหาแนวทางที่

จะให้บรรลุเปูาหมายอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง (Set Ambitious Targets and Consistently and 
Continuously Achieve Those Objectives) การกําหนดเปูาหมายที่ท้าทาย จะช่วยให้องค์กร
บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองว่าการเพ่ิมคุณค่าหรือการเพ่ิมผลกําไรให้ผู้ถือหุ้นถือว่า
เป็นความสําเร็จ แต่สําหรับองค์กรที่เป็น องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
สิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดผลงานที่ดีเด่นต้องระบุไว้ในกิจขององค์กรด้วย ซึ่งในการระบุในพันธกิจนี้จะ
ช่วยกระตุ้นพนักงานให้สร้างผลงาน 

2) การสร้างค่านิยมร่วมของบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร โดยมีการ
ร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนไดสวนเสียภายใน และภายนอกองค์กร (Shared Values Both Inside 
and Outside the Organization) บรรทัดฐานและค่านิยม มีความสําคัญอย่างมากกับองค์กรที่
ต้องการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพราะถ้าคนภายในองค์กร 
มีค่านิยมที่แตกต่างกันมาก ๆ เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม จะทําให้เกิดความไม่ราบรื่น
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หรือมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่นเดียวกัน ถ้าค่านิยมที่องค์กรมีไม่สอดคล้องกับค่านิยม
ของลูกค้า องค์กรก็จะประสบปัญหาเช่นกัน 

3) มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และจัดแนวทางยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน โดย
มีการกําหนดกลยุทธ์และวางแนวทางที่ทําให้บุคลากรขององค์การรู้ว่าต้องทําอย่างไรเพ่ือใหเกิดผลดี
ต่อองค์กร (Strategic Focus and Alignment) การดําเนินงานตามกลยุทธ์ มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการกําหนดกลยุทธ์ และจะยังดีกว่าองค์กรที่มีกลยุทธ์ดี แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ ใน
การที่จะกําหนดกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสําเร็จจะต้องประกอบด้วยการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จในทุกระดับที่กลยุทธ์ถูกนําไปใช้โดยทั่วไปองค์กรจะมีวงจรการบริหาร 2 วงจร ดังภาพที่ 
2.3 
 

Second  Loop  of  Management 
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ภาพที่ 2.3  วงจรการบริหาร 2 วงจร The  Two  Loops  of  Management 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Buytendijk (2006) 

 
4) การดําเนินงานที่คล่องตัวและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว โดยสามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไดอย่างทันท่วงที (Agility to 
Adapt to Changing Circumstances Quickly) ในองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) การสร้างความสามารถในการปรับตัวนั้นทําได้ 4 วิธี คือ 1) การทําโดยผ่านระบบ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 2) การสร้างความมีมาตรฐาน (Standardizing) โดยใช้วิธีการจ้างเหมางาน
บางอย่างไป 3) การควบคุมช่องทางต่าง ๆ อย่างครบวงจร เช่น บริษัท Wall-Mart ใช้ระบบ Just - in - 
Time ทําให้ไม่มีการสั่งสินค้ามาค้างในคลังสินค้า และ 4) การบริหารงานแบบโครงการ (Project – 
Based - Management) 
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5) มีรูปแบบธุรกิจที่ปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร โดยมีการจัดองค์กรที่มีรูปแบบ 
เรียบง่ายและมีการประสานงานระหว่างกันตลอดเวลา (Shared Business Model) การเชื่อมโยงทํา
ได้โดยใช้การจัดการผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า Performance Management และเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ  
โดยผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างที่เรียกว่า Gap Analysis และทําการแก้ไขช่องว่างเหล่านั้น อย่างไร 
ก็ตาม องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 

สรุปว่าองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
ตามแนวคิดของ บายเทนดริจค (Buytendijk, 2006) ประกอบด้วย 1) การตั้งเปูาหมายที่ท้าทาย
ความสามารถ และแสวงหาแนวทางที่จะให้บรรลุเปูาหมายอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง  (Set 
Ambitious Targets and Consistently and Continuously Achieve Those Objectives) 
2) การสร้างค่านิยมร่วมของบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร (Shared Values Both Inside and 
Outside the Organization) 3) มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และจัดแนวทางยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน 
(Strategic Focus and Alignment) 4) การดําเนินงานที่คล่องตัวและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Agility to Adapt to Changing Circumstances Quickly) 5) มีรูปแบบ
ธุรกิจที่ปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร (Shared Business Model) 

2.2.5.3 แนวคิดของ American Management Association: AMA 
เอ เอ็ม เอ (American Management Association: AMA, 2007) ได้ทํา

การวิจัยรูปแบบขององค์กรขีดสมรรถนะสูงว่า ควรประกอบด้วย 1. การเข้าถึงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Approach) 2. การเข้าถึงลูกค้า (Customer Approach) 3. ภาวะผู้นํา (Leadership Approach)  
4. กระบวนการและโครงสร้าง (Processes & Structure) 5. ค่านิยมและความเชื่อ (Values & 
Beliefs) ดังภาพที่ 2.4 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  รูปแบบองค์กรสมรรถนะสูงของ American Management Association: AMA  
ที่มา:  ดัดแปลงจาก American Management Association: AMA. (2007) 
  

Strategic  Approach 

Leadership  
Approach 

Values & Beliefs Processes  Structure 

Customer  
Approach 
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มีรายละเอียดดังนี้ 
1) การเข้าถึงยุทธศาสตร์ (Strategic Approach) การเข้าถึงยุทธศาสตร์ 

ที่แน่นอนขององค์กร ช่วยกําหนดความสําเร็จ ความแน่นอนนี้สามารถวัดได้เพ่ือดูว่าองค์กรนั้น “เดิน
และพูด” ดีอย่างไร องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงได้กําหนดทัศนะ (Vision) ที่ชัดเจนภายใต้การ
สนับสนุนของแผนงานที่ยืดหยุ่น และยุทธศาสตร์ที่สามารถนําไปสู่ความสําเร็จ และมีหลักการที่ชัดเจน
ที่กําหนดมาตรฐานสําหรับพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนี้ ยังมีผู้นํา ผู้จัดการ และพนักงานที่มี
พฤติกรรมสอดคล้องกับแผนงานและหลักการของบริษัท 

2) การเข้าถึงลูกค้า (Customer Approach) ลักษณะเฉพาะที่สําคัญ
ประการที่สองคือ การเข้าถึงลูกค้า: บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไร องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงจะมี
หลักการที่ชัดเจน ในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าประจํา นอกจากนี้ยังมักจะสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและขบวนการที่สําคัญเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงลูกค้า 

3) ภาวะผู้นํา (Leadership Approach) ลักษณะผู้นํา อธิบายยุทธศาสตร์
ขององค์กรการจัดการต่อบุคลากรเพ่ือให้ได้พฤติกรรมเฉพาะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ องค์กรสมรรถนะ
สูงมักจะ มีความชัดเจนว่าพฤติกรรมของพนักงานต้องแสดงถึงการบริหารองค์กร และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและผู้จัดการกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนเข้าใจความสามารถของพนักงานและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้ 

4) กระบวนการและโครงสร้าง (Processes & Structure) กระบวนการ
และโครงสร้างสอดคล้องกับการที่องค์กรจัดการกระบวนการ นโยบาย และหลักการ เพ่ื อสนับสนุน
และบริหารยุทธศาสตร์ องค์กรสมรรถนะสูงมีกระบวนการที่เสริมความเข้มแข็งของยุทธศาสตร์ การ
จัดตั้งแผนงานที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทําให้พนักงานเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน
และภายนอกภายในขอบเขตของยุทธศาสตร์ บริษัทเหล่านี้มักจะใช้หลากหลายหลักการในกา ร
ประมาณการงานของแต่ละฝุายและองค์กรโดยรวม 

5) ค่านิยมและความเชื่อ (Values & Beliefs) ค่านิยมและความเชื่อมี
ความสําคัญมากในการช่วยบริษัทบริหารยุทธศาสตร์และการดําเนินงานตามภารกิจของบริษัท องค์กร
สมรรถนะสูงมักจะมักจะกําหนดค่านิยมไว้อย่างดี เพ่ือเป็นแนวทางกําหนดพฤติกรรมของพนักงาน 
และความเข้าใจอย่างดีของพนักงานส่วนใหญ่ ค่านิยมและความเชื่อนี้มักจะฝังรากลึกในองค์กรและ
สอดคล้องกับลักษณะผู้นําของบริษัท 

สรุปว่ารูปแบบขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
ของ เอ เอ็ม เอ (American Management Association: AMA, 2007) ประกอบด้วย 1) การเข้าถึง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Approach) 2) การเข้าถึงลูกค้า (Customer Approach) 3) ภาวะผู้นํา 
(Leadeship Approach) 4) กระบวนการและโครงสร้าง (Processes & Structure) และ 5) ค่านิยม
และความเชื่อ (Values & Beliefs) 

2.2.5.4 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของรอฟเฟย์ ปาร์คส์ 
ตัวแบบของคณะวิจัย ของสถาบันรอฟเฟย์ พาร์ค (Roffey Parks Institute,  

2007) ที่ม ีHolbeche ซึ่งวิจัยองค์กรต่าง ๆ จํานวน 400 แห่ง ในปี 2005 และพบว่า องค์กรที่จะเป็น 
องค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ได้ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความ



 

 

38 

ต้องการของพนักงาน และความคาดหวังขององค์กร ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้ ต้องสัมพันธ์สอดคล้อง 
(Fit) จึงจะทําให้บุคลากรขององค์กรสร้างผลงานที่สูงได้และในงานวิจัยนี้ได้นําเสนอตัวแบบขององค์กร
แบบองค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้  
(นิสดารก์  เวชยานนท์, 2554) 

1) ความสามารถขององค์กรที ่จะเปลี ่ยนแปลง  (Organizational 
Changeability) หมายถึง องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนร่วมของพนักงาน 
ทุกคน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความต้องการของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งพนักงานต้องถูกบังคับ 
ให้ยอมรับชะตากรรมเหล่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบที่ว่านี้ จะทําให้เกิดความกดดันต่อพนักงาน
อย่างมาก การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนร่วม ทําได้โดยองค์กรต้องลดอุปสรรคที่ทําให้
เกิดความไม่ยืดหยุ่น การให้รางวัลที่ไม่เป็นธรรม ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงาน โดยองค์กรต้องหันมา
เพ่ิมการสร้างความสามารถ ให้พนักงานทํางานด้วยความมั่นใจและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

2) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง (Creating a Knowledge –  
Rich Context for Innovation) โดยฝุายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาทีมงาน ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งองค์ความรู้เกิดจาก
การทํางานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ดี (Share Good Practice) 

3) การสร้างองค์กรที่ไร้พรมแดน (Creating a Boundary – Less 
Organization) ลักษณะขององค์กรแบบนี้จะทําให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตนเอง อย่างเต็มที่โดย
ไม่ต้องพะวงติดอยู่กับความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบเก่าและฝุายทรัพยากรมนุษย์จะช่วยพนักงาน
โดยการสร้างกลไกการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา เพ่ือให้พนักงานมี
สมรรถนะเพ่ิมข้ึนและสามารถทํางานในทีมที่มีความหลากหลายได้ 

4) กระตุ้นให้พนักงานบรรลุถึงผลงานที่สูง (Stimulating People to 
Achieve High Performance) บรรยากาศขององค์กรมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลการ
ปฏิบัติงานสูง จากผลการวิจัยหลายแห่ง พบว่า บรรยากาศในการทํางานในองค์กรหลายแห่ง ไม่เอ้ือ 
ที่จะทําให้พนักงานสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงออกมาได้ ดังงานวิจัยของ Roffey Parks ระบุ
ว่า พนักงานรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการมอบอํานาจที่เพียงพอต่อการทํางาน โดยมีอุปสรรคที่สําคัญเช่น
มีภาระงานที่มากเกินไป การเมืองในองค์กร ความไม่กล้าเสี่ยงของฝุายบริหาร หรือการแทรกแซงของ
หัวหน้างาน เป็นต้น 

5) การเป็นสถานที่ทํางานที่ยิ่งใหญ่ (Becoming a Grt Place to Work) 
เมื่อใดก็ตามที่พนักงานรู้สึกว่าองค์กรไม่ดึงดูดอีกต่อไป ก็จะเกิดปรากฏการณ์ของการขาดงาน การ
เปลี่ยนงานของพนักงานในองค์กรเพ่ิมสูงขึ้น การจะทําให้องค์กรเป็นสถานที่ที่ดึงดูดให้พนักงานอยาก
ทํางานมากขึ้น องค์กรต้องดูแลในด้านความจําเป็นของพนักงาน เช่น ความจําเป็นทางครอบครัว 
ความก้าวหน้าในอาชีพ การมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้พนักงาน
อยากสร้างผลงานที่มีคุณภาพ 

6) การเป็นองค์กรที่เน้นคุณค่า (Becoming a Values - Based Organization)  
การเป็นองค์กรที่เน้นคุณค่า คือ การที่องค์กรต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับพนักงาน ผลการวิจัย
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พบว่า การจะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ องค์กรต้องมีบรรยากาศของการเปิดเผย เป็นประชาธิปไตยและ
ผู้นําต้องมคีุณธรรม ซึ่งบทบาทของผู้นําองค์กร มีความสําคัญอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าขององค์กร 

สรุปว่าองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
ตามแนวคิดของ สถาบันรอฟเฟย์ พาร์ค (Roffey Parks Institute, 2007) มีองค์ประกอบ 6 ประการ 
คือ 1) ความสามารถขององค์กรที่จะเปลี่ยนแปลง (Organizational Changeability) 2) การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง (Creating a Knowledge – Rich Context for Innovation)  
3) การสร้างองค์กรที่ไร้พรมแดน (Creating a Boundary – Less Organization) 4) กระตุ้นให้
พนักงานบรรลุถึงผลงานที่สูง (Stimulating People to Achieve High Performance) 5) การเป็น
สถานที่ทํางานที่ยิ่งใหญ่ (Becoming A Great Place to Work) 6) การเป็นองค์กรที่เน้นคุณค่า 
(Becoming a Values – Based Organization) 

2.2.5.5 รูปแบบของ Resource Development Systems (2009) 
Lear (2009) เป็น CEO ของ อาร์ดีเอส (Resource Development 

Systems, 2009) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance  
Organization) ว่ามีองค์ประกอบทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. People 2. Vision 3. Leadership 
4. Strengths 5. Innovation 6. Trust 7. Personal Responsibility ดังภาพที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 รูปแบบองค์กรสมรรถนะสูงของ Resource Development Systems  
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Lear (2009) 
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มีรายละเอียดดังนี้ 
1) People บุคคล Gary Lear กล่าวว่าในองค์กรขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) บุคคลไม่ใช่กระบวนการ แต่บุคคลเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จขององค์กร องค์กรจะมีการควบคุมกระบวนการรวมถึงคุณภาพและต้นทุน
ค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามองค์กรส่วนใหญ่มีผลปฏิบัติงานที่ดี บรรลุความสําเร็จในต้นทุนที่ต่ําส่งผลให้
เกิดการขับเคลื่อนในหลาย ๆ ตลาด องค์กรส่วนใหญ่มีผลงานที่ดีในรูปแบบของการควบคุม 

กระบวนการ (กระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ การรื้อระบบ การบริหาร
คุณภาพทั้งองค์กร ซิก ซิกม่า เป็นต้น) แต่สิ่งที่ได้มากที่สุด คือคุณภาพด้านบุคคล แต่สิ่งที่แตกต่างของ
องค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ วิธีการนี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีสําหรับ
องค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ซึ่งวิธีที่ดีคือการจัดการกับปัญหา
ของบุคคล ในความเป็นจริงองค์กรเหล่านี้มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง การปฏิบัติงานของบุคลากร
บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงเป็นระดับที่เหนือกว่าการบริการลูกค้า สิ่งที่พวกเขาทําเป็น
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการมนุษย์ ความเป็นพลวัตรขององค์กรขีดสมรรถนะสูง จะใช้
ประโยชน์จากข้อมูลปัญหาของบุคคลในองค์กร สร้างความสําเร็จขององค์กรในระยะยาว 

2) Vision วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจให้กับ
บุคลากร ที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จมากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจผ่านไปที่ผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรต้องการทําในสิ่งที่ดี งานของผู้บริหารก็คือ ต้อง
เชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกระหว่างบุคลากรและวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย ๆ 3 ส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ค่านิยม และเปูาหมาย 

3) Leadership ภาวะผู้นํา ผู้นําเป็นหัวใจขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ที่แตกต่างไปจากผู้นําแบบดั้งเดิม โดยผู้นําต้องช่วยให้บุคลากรเข้าใจ
ในบทบาทตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีความสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ จากงานวิจัยได้มีการอ้างถึง ผู้นําใฝุบริการหรือผู้นําแบบผู้รับใช้  ( Servant 
Leadership) เป็นผู้นําที่คอยให้คําปรึกษาหารือ ช่วยหาคําตอบมากกว่าบอกวิธีการ ภาวะผู้นําที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ช่วยให้บุคลากรทํางานได้ดีกับผู้อ่ืน ทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกระหว่าง
บุคลากรและองค์กรและบุคลากรกับการบริหารจัดการ และช่วยให้บุคลากรเข้าถึงความรู้สึกของ
ผู้รับบริการ เชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการและองค์กรด้วย แต่สิ่งที่ผู้นําควรให้ความสําคัญ
คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของความไว้วางใจและความรับผิดชอบ  
ส่วนบุคคล 

4) Strengths จุดแข็งขององค์กร โดยแนวคิดแบบดั้งเดิมจะมีวิธีการจัดการ
จุดแข็งและจุดอ่อน โดยจะยอมรับจุดแข็งและมุ่งพัฒนาแต่จุดอ่อน แต่จากการวิจัย แทนที่เราจะ
เสียเวลาไปกับการพัฒนาในจุดอ่อนนั้น เราควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่พัฒนาจุดแข็งของเราเพ่ือยกระดับ
ขององค์กร การเรียนรู้ขององค์กรที่ดีที่สุด คือ การมุ่งไปที่จุดแข็งและมุ่งเน้นไปที่ความพยายามของ
องค์กรและทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร การมุ่งเน้นจุดแข็งอีกประการหนึ่งก็คือ ต้องมุ่งเน้นไปใน
ทางด้านบวก หมายความว่าในขณะที่เรายอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบัน เราจะต้อง
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เลือกสิ่งที่ถูกกับสถานการณ์และให้ความสําคัญกับสิ่งนั้น ๆ ขณะที่เรามุ่งไปที่ความพยายามมากขึ้น  
สิ่งที่ถูกต้องจะมีมากขึ้น สิ่งที่ผิดพลาดจะมีน้อยลง 

5) Innovation นวัตกรรม องค์กรต้องรักษาความก้าวหน้าและต้องไม่หยุดนิ่ง 
ในเรื่องของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดล้อม รวมทั้งคู่แข่งขององค์กร ซึ่งองค์กรต้องมีวัฒนธรรมที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรม และ
สิ่งอ่ืน ๆ ที่มาพร้อมนวัตกรรม เช่น ความเสี่ยงและความล้มเหลว หมายความว่าองค์กรจะต้องให้
บุคลากรขององค์กรพร้อมรับความเสี่ยงเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ทุกคนต้องมุ่งไปที่การแก้ปัญหา มิได้
มุ่งไปที่การตําหนิบุคคล ต้องเปิดกว้างยอมรับความคิดใหม่ ๆ ทําให้ทุกคนต้องการที่จะเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น องค์ประกอบด้านนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสําคัญใน การขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล 

6) Trust ความไว้วางใจ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างองค์ประกอบ
ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งองค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ต้องมีรากฐานของความ
ไว้วางใจ ซึ่งมักจะถูกละเลย ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีของความซื่ อสัตย์ให้กับบุคลากร การ 
ไม่ไว้วางใจบุคลากรจะทําให้บุคลากรปัดความรับผิดชอบส่วนบุคคล ดังนั้นองค์กรจึงต้องสร้างความ
ไว้วางใจให้เกิดขึ้น ซึ่งความไว้วางใจประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ ความตรงไปตรงมา 
การเปิดกว้างโดยยอมฟังความคิดของผู้อ่ืน การยอมรับโดยต้องยอมรับผู้อ่ืนและต้องเชื่อว่าทุกคนมี
คุณค่า และความน่าเชื่อถือ คนที่มีความน่าเชื่อถือจะพูดในสิ่งที่เชื่อถือได้และไม่พูดแก้ตัว 

7) Personal Responsibility ความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นองค์ประกอบ 
ที่ช่วยในการทํางานอ่ืน ๆ ในองค์กร หากปราศจากความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความไว้วางใจก็จะ 
ไม่สามารถอยู่รอดได้ ค่านิยม วัตถุประสงค์และนวัตกรรมจะไม่เกิดขึ้น ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเป็น
ผลงานของแต่ละบุคคลที่จะสร้างความสําเร็จโดยรวมขององค์กร ถ้าสามารถทําให้เกิดความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลได้ก็จะสามารถทําให้เกิดความรับผิดชอบต่อองค์กร ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่
ควบคุมกํากับให้บุคลากรตอบสนองให้กับผู้อ่ืนโดยรับผิดชอบต่อการกระทําของตนและไม่โทษผู้อ่ืน   
ผู้ที่ไม่มีความไว้วางใจและไม่มีความรับผิดชอบส่วนบุคคลจะไม่ใส่ใจในผลประโยชน์ขององค์กร 

ดังนั้นรูปแบบขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
ที่บริษัท (Resource Development Systems, 2009) ได้นําเสนอรูปแบบองค์กรขีดสมรรถนะสูง มี
องค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ 1) บุคคล (People) 2) วิสัยทัศน์ (Vision) 3) ภาวะผู้นํา (Leadership)  
4) จุดแข็งขององค์กร (Strengths) 5) นวัตกรรม (Innovation) 6) ความไว้วางใจ (Trust) และ 7) ความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล Personal Responsibility 

2.2.5.6 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน เป็นการบริหารราชการแนวใหม่  
ที่มุ่งเน้นความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ โดยที่แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กําหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินมุ่งเน้นการพัฒนา 
คุณภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง โดยนําหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
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ภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั่วทั้งองค์กร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2555) กรอบการดําเนินงานด้านคุณภาพ (Quality 
Framework) ในภาคราชการ (Publicsector) ของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีการใช้ PMQA (Public 
Sector Management-Quality Award: PMQA) ซึ่งพัฒนามาจาก MBNQA ของสหรัฐอเมริกา เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยได้กําหนดเป็นตัวชี้วัด ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของส่วนราชการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา สําหรับภาครัฐได้มี
การพัฒนาเกณฑ์ PMQA เพ่ือให้เหมาะกับบริบทของส่วนราชการโดยเกณฑ์รางวัลดังกล่าว  ใช้เป็น
กรอบการประเมินตนเองด้านคุณภาพการบริหารจัดการ  (Self Assessment-Framework of-
Quality Assessment) และเป็นองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ประกอบด้วย 7 ปัจจัย โดยเกณฑ์เหล่านี้จะเหมือนกับเกณฑคุณภาพของรางวัล 
Malcolm Baldrige National Quality Award ของประเทศ สหรัฐอเมริกาทั้ง 7 ข้อ ที่เป็นปัจจัย
แห่งความสําเร็จของเกณฑ์ซึ่งได้แก่ หมวดทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย 1. การนําองคกร 2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์การ
ดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553) ดังภาพที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   
ที่มา:  ดัดแปลงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) 
 

มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวด 1 การนําองค์กร ประกอบด้วย  
การนําองค์กร ผู้บริหารต้องมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน 

ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ค่านิยมเปูาประสงค์หรือผลการดําเนินการที่คาดหวังขององค์กร โดย

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 

ลักษณะสําคัญขององค์กร 

1. การนําองค์กร 

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ 

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากร

บุคคล 7. ผลลัพธ์การ
ดําเนินการ 

6. การ
จัดการ
กระบวนการ 

3. การให้
ความสําคัญ
กับผู้รับบริการ 



 

 

43 

มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร  
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดําเนินการ
บรรลุผลตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ส่งเสริมให้มี
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายใน
องค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย กําหนดตัวชี้วัดที่
สําคัญ และกําหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับใช้ในการทบทวน
ผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลําดับความสําคัญ  ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational 
Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานจังหวัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีตาม
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
การวางยุทธศาสตร์ มีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม  

รวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุเปูาหมาย ตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ต้องมีการนําปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่สําคัญ และสอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของจังหวัด ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ  มีการวางแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปปฏิบัติ  มีการสื่อสารและทํา
ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อให้การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าว
บรรลุผล มีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเปูาหมาย จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือใช้ในการ
ติดตามผลการดําเนินงานให้สามารถบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สําเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์และ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย  
ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีการกําหนดกลุ่ม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระบบที่
ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย โดยมีการกําหนด
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ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิธีการ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม มีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม มีการวัด
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือนําไปปรับปรุงการให้บริการ  
กําหนดมาตรฐานการให้บริการซึ่งต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานโยทําแผนภูมิหรือคู่มือ และจัดทํา
คู่มือของบุคลากร 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ มีระบบฐานข้อมูล

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม  มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
การสร้างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 

เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร กําหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของ
บุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ  เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นํา ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเปูาประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ มีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึง
การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร มีระบบการแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรที่มีประสิทธิผล 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 
การออกแบบกระบวนการ  กําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจาก

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อกําหนดด้านกฎหมาย และข้อกําหนดที่สําคัญที่ช่วยวัดผลการดําเนินงานและ /หรือ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ออกแบบกระบวนการจากข้อกําหนดที่
สําคัญใน PM 2 และนําปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สําคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ เพ่ือให้จังหวัดจะสามารถดําเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตามข้อกําหนดที่สําคัญ มีการปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้ผลการดําเนินการดีขึ้นและปูองกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด การทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการ 
และแนวโน้มของส่วนราชการในมิติต่าง ๆ ได้แก่มิติประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพ และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

สรุปว่าแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (2553) 
นําหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ เป็นรูปแบบขององค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) มีเกณฑ์ที่สําคัญ 7 มิติ ดังนี้ คือ 1) การนําองค์การ 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ 3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การ
ดําเนินการ 

2.2.5.7 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของนิสดารก์ เวชยานนท์ 
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) ได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารงานแบบ 

องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนนั้นควรมี
องค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.7 
  

 
 
 
                                                                                 Focus &  
                                                                                Alignment 
 
 
 
 
 

 
            Potential          Execution   Results           
 
 

ภาพที่ 2.7  องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของ นิสดารก์ เวชยานนท์   
ที่มา:  ดัดแปลงจาก นิสดารก์  เวชยานนท์ (2554) 
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มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ต้องมีฐานรากที่มั่นคง คือ มีทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ 

(Human Capital Management) ที่เข้มแข็ง 
2) ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันโดยเป็นวัฒนธรรมที่เน้นด้านการเรียนรู้ การ

ปรับปรุงต่อเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ่งผลงานสูง วัฒนธรรมความไว้วางใจ วัฒนธรรมการ
กระจายอํานาจ เป็นต้น 

3) ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ โดยระบบเหล่านี้ต้องเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดต่าง ๆ และสะท้อนถึงการให้รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบอ่ืนด้วย 

4) ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีการกําหนดกลยุทธ์ เปูาหมาย พันธกิจที่
ท้าทายและเป็นไปได้โดยให้คนได้ใช้ศักยภาพของตนเองมากท่ีสุด 

5) มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากร เพ่ือตอบสนอง
ทั้งเปูาหมายขององค์กรและเปูาหมายของบุคคล 

6) ต้องมีการบริหารงานที่เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

สรุปว่าองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
ตามแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) ต้องมีฐานรากที่มั่นคง คือ มีทุนมนุษย์
และการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ที่เข้มแข็ง 2) ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกัน
โดยเป็นวัฒนธรรมที่เน้นด้านการเรียนรู้ การปรับปรุงต่อเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ่งผลงาน
สูง วัฒนธรรมความไว้วางใจ วัฒนธรรมการกระจายอํานาจ 3) ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ 
4) ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น 5) มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากร 6) ต้องมีการ
บริหารงานที่เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม 

จากการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง
ทั้งหมด ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง ได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักขององค์กรสมรรถนะสูง 
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1.  เป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ 
1.1  มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต การ
ให้บริการ การออกแบบงานและในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

       2 

1.2  มีการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับหน้าที่
อ่ืน ๆ และการให้บริการแบบทันเวลาพอดี  
(Just-in Time) 

       2 

1.3  การมีนวัตกรรม        1 
1.4  การวัด การวิเคราะห์        1 
1.5  มีวิธีการทํางานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ 

       3 

1.6  มีการค้นหาโอกาสและสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองสู่ความท้าทาย 

       2 

1.7  มีการนํารูปแบบการบริหารของ
ภาคเอกชนมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

       1 

1.8  นําผลการดําเนินงานไปจัดลําดับ
ความสําคัญให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และนวัตกรรม 

       1 

1.9  มีการแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

       1 

1.10  มีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศมา
สนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรม 

       2 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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1.  เป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ (ต่อ) 
1.11  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ 
และข้อมูลย้อนกลับและการไหลของ
กระบวนการร่วมกัน 

       1 

1.12  มีการจัดหาระบบสารสนเทศท่ีพร้อมใช้
งานและเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้จัดการองค์
ความรู้ 

       1 

1.13  มีการมุ่งเน้นในสิ่งที่องค์กรมีความ 
โดดเด่น  

       1 

1.14  มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประกอบการ
ออกแบบกระบวนการ 

       1 

1.15  การเรียนรู้ขององค์กร        3 
1.16  การจัดการความรู้           1 
1.17  มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้หรือ
ทักษะระหว่างบุคคลและหน้าที่ภายในองค์กร 

       3 

1.18  เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตองค์ความรู้ ช่วยให้
บุคลากรเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ 

       2 

1.19  ใช้ระบบการทํางานเป็นทีมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ 

       1 

1.20  บุคลากรมีสํานึกการทํางานเป็นทีมและ
มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ในองค์กร 

       1 

1.21  บุคลากรมีความกระตือรือร้นเรียนรู้ที่
จะทํางาน 

       2 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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2.  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
2.1  การเข้าถึงลูกค้า        2 
2.2  การเป็นองค์กรที่เน้นคุณค่า        1 
2.3  มีการมุ่งเน้นผลงาน        2 
2.4  การมีมาตรฐานการทํางาน        1 
2.5  มีการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และ
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

       3 

2.6  มีการกําหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

       2 

2.7  มีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

       3 

2.8  มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนํา
ข้อมูลไปปรับปรุง 

       1 

2.9  สร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งความไว้วางใจ 

       1 

2.10  ให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมตั้งแต่
ระดับล่างถึงระดับสูงและแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ 

       2 

2.11  มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

       3 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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2.  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (ต่อ) 
2.12  มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและ
กระบวนการสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอ 

       2 

2.13  มีนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 

       3 

3.  การวางแผนกลยุทธ์ 
3.1  มีการตั้งเปูาหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทาย 
แล้วแสวงหาทางให้บรรลุเปูาหมาย 

       2 

3.2  มีการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และจัดแนวทาง
ยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน 

       2 

3.3  มีการวางแผนยุทธศาสตร์โดยกําหนด
กรอบเวลาและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

       2 

3.4  มีการนําปัจจัยภายในและภายนอกมา
ประกอบการวิเคราะห์ในการวางยุทธศาสตร์ 

       2 

3.5  มีการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
งานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

       2 

3.6  มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ทุกระดับที่กลยุทธ์ถูกนําไปใช้ 

       2 

3.7  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่มองเห็นภาพ
ชัดเจน 

       3 

3.7  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่มองเห็นภาพ
ชัดเจน 

       3 

3.8  สามารถเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึก
ระหว่างบุคลากรและวิสัยทัศน์ที่สร้างแรง
บันดาลใจให้องค์กร 

       1 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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3.  การวางแผนกลยุทธ์ (ต่อ) 
3.9  สร้างจุดแข็งขององค์กรและพัฒนา 
จุดแข็งเพ่ือยกระดับขององค์กร 

       1 

3.10  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

       1 

3.11  การมภีาวะผู้นํา        3 
3.12  ผู้บริหารสามารถอธิบายยุทธศาสตร์
ขององค์กรต่อบุคลากร 

       1 

3.13  ผู้บริหารกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจน
เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

       3 

3.14  ผู้บริหารมีความสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรมตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

       1 

3.15  ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคลากรและช่วยให้บุคลากรทํางานได้ดี 
กับผู้อ่ืน 

       1 

3.16  ผู้บริหารคอยทําหน้าที่ปรึกษาหารือ  
อํานวยความสะดวกและช่วยให้คําตอบ 

       1 

3.17  ผู้บริหารมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอด
ทิศทางเปูาหมายอย่างชัดเจน 

       1 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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4.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
4.1  การมีส่วนร่วมของบุคลากร        3 
4.2  การมอบหมายการตัดสินใจให้กับ
บุคลากรทุกระดับ 

       3 

4.3  การมอบอํานาจทําให้เกิดความ
รับผิดชอบของ บุคลากร 

       2 

4.4  การมทีีมงานบริหารตนเอง        1 
4.5  การมีความสามารถตัดสินใจในการ
วางแผน การทํางานและการประเมินผล 

       1 

4.6  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ  ความชํานาญสูงขึ้นและเป็นที่
ยอมรับ 

       2 

4.7  กระตุ้นให้บุคลากรบรรลุถึงผลงานที่สูง
หรือตามเปูาประสงค์ 

       4 

4.8  สร้างความคิดที่ว่าบุคลากรคือ 
ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดผลปฏิบัติงานหรือ
ความสําเร็จองค์กร 

       1 

4.9  มีความสามารถในการจัดการปัญหาของ
บุคคลากรและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ของปัญหา 

       1 

4.10  สร้างความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่จะ
นําไปสู่ความสําเร็จโดยรวมขององค์กร 

       1 

4.11  นําความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ใน
บุคลากรออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 

       1 

4.12  การเป็นสถานที่ทํางานที่ยิ่งใหญ่        1 
 



 

 

53 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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4.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
4.13  มีการสร้างบรรยากาศการทํางาน 
ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 

       1 

4.14  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ 
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

       1 

4.15  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม 

       1 

4.16  พัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรม  
แลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่าง
บุคลากรที่มีประสิทธิผล 

       2 

4.17  สร้างกลไกการเรียนรู้ให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 

       1 

4.18  ให้ความไว้วางใจเพ่ือส่งผลให้บุคลากร
ในองค์กรทุ่มเทพลังในการทํางานอย่างเต็มที่ 

       3 

4.19  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล        1 
4.20  การบริหารทุนมนุษย์        1 

5.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
5.1  มีระบบบริหารงานที่มีจริยธรรม  
โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ 

       4 

5.2  มีระบบที่เปิดโอกาสให้สังคมได้
ตรวจสอบผลการดําเนินการ 

       4 

5.3  เน้นการบริหารแบบเปิดเผยและรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อสาธารณชน 

       4 

5.4  การมีความไว้วางใจ        1 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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5.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 
5.5  มีความสามารถในการชี้แจงและ
รับผิดชอบร่วมกัน 

       1 

5.6  การมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล        1 
5.7  การแบ่งปันข้อมูลร่วมกันและการสื่อสาร 
ที่เปิดเผย 

       1 

5.8  มีการรับผิดชอบต่อสังคม        1 
5.9  การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
กับแผน   

       2 

5.10  การสํานึกต่อลูกค้าและสังคม        1 
5.11  มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องค์กรที่ดี 

       1 

5.12  มีวิธีการในการสร้างความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจ 

       3 

5.13  มีวิธีการทําให้บุคลากรในองค์กรมีการ
เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

       1 

 
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของนักวิชาการ

ทั้งหมด ได้แก่ 1) แนวคิดของ เชอร์มาฮอร์น และคนอ่ืน ๆ (Schermerhorn, et al., 2000) 2) แนวคิด
ของ บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) 3) แนวคิดของ เอ เอ็ม เอ (American Management 
Association: AMA, 2007) 4) แนวคิดของสถาบันรอฟเฟย์ พาร์ค (Roffey Parks Institute, 2007: 
อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) 5) แนวคิดของอาร์ดีเอส (Resource Development Systems, 
2009) 6) แนวคิด PMQA ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) และ 7) แนวคิด
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ของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) มาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงในการวิจัย
ครั้งนี้ได้ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2  การสังเคราะหอ์งค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง 
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1.  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้        6 
2.  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร         6 
3.  การวางแผนกลยุทธ์        6 
4.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์        6 
5.  ความรับผิดชอบต่อสังคม        4 

 
จากตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง พบว่า ได้

องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวน 5 องค์ประกอบ สําหรับใช้เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในครั้งนี ้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
องคประกอบที่ 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) 
องคประกอบที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
องคประกอบที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
องคประกอบที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง ได้ดังแสดงใน

ภาพที่ 2.8 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.8  องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง 
 

จากภาพที่ 2.8 แสดงองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย  1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์หาองค์ประกอบย่อย และ
สังเคราะห ์หานิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
องค์ประกอบ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยจะนําเสนอได้ ดังนี้ 
เชงเก้ (Senge, 1990) ให้ความหมายไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

เป็นองค์กรที่บุคคลมุ่งเพ่ิมความสามารถ (Capacity) อย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลผลิต (Result) 
ที่ปรารถนาอย่างแท้จริง องค์กรที่ส่งเสริม (Nurtured) แบบแผนความคิดใหม่ องค์กรที่ส่งเสริมแรง
บันดาลใจ (Collective Aspiration) ของบุคคล และเป็นองค์กรที่บุคคลเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง   

มาร์ควอตส์ (Marquardt, 1996) ให้ความหมายไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เป็นองค์กรที่มีอํานาจแห่งการเรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตร โดยสามารถเรียนรู้  
จัดการ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความสําเร็จ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) ให้ความหมายไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ยังเป็นองค์กรที่สมาชิกได้พัฒนาขยายขีดความสามารถของตนเองเพ่ือการ
สร้างสรรค์งาน และการบรรลุเปูาหมายของงานอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ที่ได้รับการ
กระตุ้นให้มีการแสดงออก เป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสมาชิกได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริม เป็นที่ที่สมาชิกในองค์กรได้เรียนรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นที่ที่องค์กรได้ขยาย
ศักยภาพเพ่ือแก้ปัญหาและสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 

องค์กร
สมรรถนะสูง 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

การวางแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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คาราส (Karash, 2002) ให้ความหมายไว้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
ยังเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้สําหรับการทํางาน องค์กรที่มีความยืดหยุ่นสําหรับการรับรู้และการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และยังหมาย
รวมถึงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพ่ิมความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ และเอาใจใส่อย่างแท้จริง  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2544) ได้กล่าวถึงว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) นั้นองค์กรต้องมีการขยายขอบเขตความสามารถในการสร้างอนาคตของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้เพ่ือให้องค์กรสามารถสร้างปัจจัยส่งเสริมความอยู่รอดได้ในอนาคต  

สุรัตน์ ดวงชาทม (2549) ได้กล่าวถึงว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
ว่าองค์กรต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสมาชิกในองค์กรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ 
และทักษะการทํางาน มีการกระตุ้นและอํานวยความสะดวกให้บุคลากรเพ่ิมขีดความสามารถของตน
อย่างต่อเนื่อง และนําสิ่งที่องค์กรสนับสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงาน 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน 

สรุปว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสมาชิกได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลผลิต ส่งเสริมแบบแผนความคิดใหม่ มีการกระตุ้น 
และอํานวยความสะดวกให้บุคลากรเพ่ิมขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ขององค์กรร่วมกัน โดยใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความสําเร็จ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แนวคิดทฤษฎีขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มีดังนี ้
แนวคิดของ เพดเลอร์, เบอร์กูล และบอยเดล (Pedler, Burguyne & Boydell, 1988) 
เพดเลอร์, เบอร์กูล และบอยเดล กล่าวถึง ลักษณะที่เหมาะสมของการเป็นบริษัทแห่งการ

เรียนรู้ (The Learning Company) ว่ามีองค์ประกอบของการเป็นองค์กรหรือบริษัทแห่งการเรียนรู้
ควรแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 11 กระบวนการ ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
  1.1 ใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร (Learning Approach to Strategy) ปกติ

แล้วบริษัทจะปรับแต่งทิศทางและกลยุทธ์ไปในทิศทางที่เหมาะสม การก่อรูปของนโยบายและกลยุทธ์
จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วย ในขณะเดียวกันเสมือนเป็นการทดลองทางการบริหารแผนธุรกิจ  
ถูกเกี่ยวข้องและปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาที่นําไปใช้การทดลองในเรื่องเล็ก ๆ และให้มีการสะท้อนข้อมูลกัน 
ถูกสร้างในกระบวนการวางแผนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  1.2 มีการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participative Policy Making) สมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมในการก่อตัวของนโยบายและกลยุทธ์นโยบายมีนัยสําคัญที่มีอิทธิพลในมุมมองของการเป็น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความผูกพันที่จะอยู่เหนือความแตกต่างและการทํางานที่อาจสร้างความ
ขัดแย้ง นโยบายต้องสะท้อนค่านิยมของสมาชิกทุกคนไม่ใช่แต่ของผู้บริหารระดับสูง 

2. ด้านการมองภายในองค์กร (Looking in) 
 2.1 การให้ข่าวสารข้อมูล ( Information) ถูกใช้สําหรับการทําความเข้าใจกันไม่ใช่

เพ่ือให้รางวัลหรือลงโทษ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้สร้างฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารที่ช่วยทุกคน
ให้เข้าใจว่ากําลังจะไปทางไหน คนสามารถได้รับการสะท้อนข้อมูลว่าการทํางานของตนเป็นอย่างไร 
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ทําให้เข้าใจว่าธรรมชาติและนัยสําคัญของความแปรปรวนของระบบและการแปลความข่าวสาร
สอดคล้องกัน เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้สร้างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่
ช่วยให้เข้าใจว่าอะไรกําลังดําเนินอยู่และการตัดสินใจที่ดีควรเป็นอย่างไร 

  2.2 การสร้างการตรวจสอบและควบคุม (Formative Accountingand Control)
ระบบของการตรวจสอบงบประมาณ และการรายงานถูกจัดขึ้น เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ทุกคนรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรของตนเอง พนักงานบัญชีและการเงินมีฐานะเป็นที่
ปรึกษาและให้คําแนะนํา ระบบควบคุมถูกออกแบบและดําเนินไปเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
ระบบการเงิน กระตุ้นหน่วยงานและบุคคลให้เสี่ยงกับการลงทุน 

  2.3 การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal Exchange) แผนกผลิตงานมองว่าแผนกอ่ืน ๆ 
เป็นลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ ที่เจรจาและมีข้อตกลงกันเรื่องคุณภาพ ราคาและการส่งมอบแต่ละ
แผนก สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในเหล่านี้และยังคงตระหนักถึงความต้องการขององค์กร
โดยรวมด้วย ผู้จัดการกระตุ้นการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการทําสัญญามากกว่าจะควบคุมแบบ
ใช้อํานาจบังคับบัญชา แผนกผลิตงานสามารถพูดอย่างอิสระและตรงไปตรงมากับแผนกอ่ืน  ๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถที่จะริเริ่มด้วยตนเองได้ 

  2.4 การให้รางวัลอย่างยืดหยุ่น (Reward Flexibility) สมมติฐานขั้นพื้นฐานและค่านิยม 
ภายใต้ระบบรางวัลตอบแทนถูกใช้และแบ่งปันกันในองค์กร โดยศึกษาเรื่องธรรมชาติของรางวัล อย่าง
ลึกซึ้งและระบบรางวัลแบบมีตัวเลือก ถูกทดสอบ อภิปรายและทดลองใช้รูปแบบการทํางานแบบ
ยืดหยุ่นทําให้คนมีการเข้าร่วมและความคาดหวังเกี่ยวกับรางวัลแตกต่างกันทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการ
กําหนดธรรมชาติและรูปแบบของระบบการให้รางวัลทั้งหมด 

3. ด้านโครงสร้าง (Structures) โครงสร้างที่กระจายอํานาจ (Enable Structure) บทบาท 
และอาชีพเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นเป็นไปเพ่ือการทดลองการเติบโตและการปรับตัว  
การประเมินผลการปฏิบัติงานถูกใช้ ในการเรียนรู้และพัฒนามากกว่า เพ่ือให้รางวัลหรือลงโทษ แผนก
ผลิตงานและแผนกอ่ืน ๆ ถูกมองว่าเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่สามารถยืดหยุ่นในการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง มีกฎระเบียบและกระบวนการแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อย ๆ ภายหลังการทบทวน
และอภิปรายกันซึ่งเป็นการทดลองรูปแบบโครงสร้างใหม่ 

4. ด้านการมองภายนอก (Looking Out) 
  4.1 พนักงานเป็นเสมือนผู้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (Boundary Workers as 

Environmental Scanner) เป็นส่วนหนึ่งของงานของทุกคนที่จะรวบรวมนํากลับมา และรายงาน
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดภายนอกบริษัท การประชุมทุกครั้งในบริษัทตามปกติจะร่วมกันทบทวนว่า
อะไรกําลังเป็นไปในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการพบกับกลุ่มตัวแทนหรือลูกค้ า ผู้จัดหา สมาชิก
ชุมชนและหาว่าอะไรสําคัญสําหรับเขา มีระบบและกระบวนการสําหรับแบ่งปันข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกบริษัทรับรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การตลาด เทคโนโลยี สังคม 
การเมือง และแนวโน้มของโลก รวมทั้งทดสอบว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างไร 

  4.2 การเรียนรู้ข้ามองค์กร ( Inter - Company Learning) มีการพบกับคู่แข่งเพื่อ
แบ่งปันความคิดและข้อมูลข่าวสารเป็นประจําคนจากบริษัทมีความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
รวมทั้งผู้จัดหาลูกค้าและคู่แข่งโดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง  ๆ ร่วมกันกับผู้จัดหาลูกค้า 
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และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ และมีความผูกพันในการร่วมมือกับผู้จัดหา ลูกค้า และคู่แข่งเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ ๆ ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ 

5. ด้านโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) 
 5.1 บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) ทุกคนในบริษัทจะช่วยเหลือสนับสนุน

และสนใจในบทเรียน คนใช้เวลาในการตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ เพ่ือวิเคราะห์และเรียนรู้
จากบทเรียน มีทัศนคติทั่วไปของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นั่นคือการพยายามเรียนรู้และทําให้ดีขึ้ น 
ความแตกต่างของทุกคนในองค์กรถูกมองว่าเป็นคุณค่าที่ดีที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์ เมื่อคุณต้องการรู้บางสิ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถามจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการหรือ
ได้รับความช่วยเหลือ 

  5.2 การพัฒนาตนเองของทุกคน (Self - Development for All) มีงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาตนเอง โดยแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้ว่าการฝึกอบรมและพัฒนาอะไรที่ต้องการ
คําแนะนําท่ีเหมาะสม และถูกกระตุ้นให้รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ทรัพยากรในการพัฒนาตนเอง
มีประโยชน์ สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยนั่นคือ มีโอกาส วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรมากที่
สามารถใช้ประโยชน์สําหรับการเรียนรู้ที่เปิดให้เข้าถึงได้ง่ายทั่วทั้งบริษัทการขยายตัวของความจําเป็น
ในการเรียนรู้ของบุคคลมาจากการประเมินผลและการวางแผนอาชีพ 

แนวคิดของ เชงเก้ (Senge, 1990)  
เชงเก้ ได้เสนอแนวความคิดของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกรอบความรู้ 5 สาขา 

วิชาการ ที่เรียกว่า The Five Disciplines ซึ่งจะเป็นแนวทางหลักในการสร้างองค์กรการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้น The Five Disciplines หรือแนวทางสําคัญ 5 ประการที่จะผลักดันและสนับสนุนให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น ประกอบด้วย 

1. การเป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) บุคคลหรือสมาชิกขององค์กรเป็นรากฐาน
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้คนที่มีระดับความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจะสามารถขยายความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์กรจะสะท้อนให้
เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์กรได้นั้น สมาชิกองค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องมีคุณลักษณะที่สําคัญ 
(Human Mastery) คือ การเป็นนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจ พฤติกรรมของตัวเอง เป็นคนที่รู้
เห็นเรียนรู้อยู่เรื่อย ๆ ยอมรับความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เปลี่ยนไปตามโลก มีการเจริญเติบโตทาง
จิตใจ สมาชิกองค์กรที่มีกรอบของการมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) 
นั้น สมาชิกทุกคนจะมีความกระตือรือร้นสนใจและใฝุหาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ อยู่เสมอ มีความ
ปรารถนาที่เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนมุ่งสู่จุดมุ่งหมายและความสําเร็จที่ได้กําหนดไว้การพัฒนา
ให้คนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) ถือว่าเป็นมิติที่ต่อการฝึกฝนเพื่อ
สร้างวินัยแห่งมุมมองอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของความต้องการที่แท้จริง ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ของบุคคลมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน คือ (1) วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (Personal Vision) (2) การจัดการกับ
ความตึงเครียดอย่างสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) (3) การเรียนรู้โดยใช้จิตใต้สํานึก 
(Subconscious) การมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) ถือเป็นองค์ประกอบ 
ที่เป็นเสมือนเสาหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพ และ
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ความสามารถในการเรียนรู้ของคนในองค์กรและถือเป็นพ้ืนฐานสําคัญที่ควรจะใช้ในการพัฒนาชีวิต
ของตนเอง ดังนั้นในองค์ประกอบด้านบุคคลมีการพัฒนาให้คนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของบุคคล 
(Personal Mastery) จึงเป็นการสร้างทรัพยากรที่มีพ้ืนฐานที่ดีกว่าให้แก่องค์กร 
 2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง เป็นความคิดความเข้าใจของคน
ที่มีต่อหน่วยงานต่อองค์กร และต่อธุรกิจของตนเองซึ่งความคิดของคนนั้นเป็นสิ่งสําคัญและมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของคน แบบแผนทางจิตใจในการอธิบายหรือแม้แต่จินตนาการสิ่งต่าง  ๆ ที่มี
อิทธิพลมาจากความคิดในองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชามากมาย ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทําให้
แต่ละคนรับรู้และเข้าใจโลกในองค์กรและงานที่ทําอยู่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถเชื่อมโยง
ตําแหน่งที่ตนอยู่กับภาพรวมทั้งหมดได้ ซึ่งหมายถึงการจํากัดความรับผิดชอบทั้งในการเรียนรู้และ
ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ใช่งานในหน้าที่ประจําวันของตนด้วย รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่เข้าใจว่าตนเป็น 
ส่วนหนึ่งของปัญหาและผู้แก้ปัญหาด้วย แต่กลับโทษว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้อ่ืน ทําให้นํามา 
ซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ การจะทําให้คนมีโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริงได้นั้น 
มีองค์ประกอบพ้ืนฐาน คือ 1) ใช้การวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้ 2) ต้องฝึกฝนทักษะในการ
ใคร่ครวญและตั้งคําถามโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริง จะทําให้เกิดการเข้าใจสมมติฐานในการ
คิดอย่างเป็นระบบทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานใหม่ในการหาสาเหตุของปัญหาอย่างถูกต้อง 
หากปราศจากการใคร่ครวญและตั้งคําถาม สิ่งที่ทําอยู่ก็ปราศจากการทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ เมื่อไม่มีการ
ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ก็ไม่เกิดการเรียนรู้และเข้าใจโลกมากกว่าที่เป็นอยู่และมองโลกในระยะยาวมากขึ้น
การพัฒนาโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริง (Mental Models) ในองค์กรมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของคนในองค์กร ทั้งนี้เพราะหากเราเปลี่ยนความคิดความเข้าใจ
ของคนที่มีต่อโลกต่อสิ่งอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมได้เขาก็จะมีพฤติกรรมมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามไป
ด้วย แต่ทั้งนี้เราไม่ควรไปกําหนดให้เขา ควรปล่อยให้เขารู้จักพัฒนารูปแบบของเขาเองซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เปูาหมายในจุดนี้ไม่ใช่การเห็นพ้องกันภายในองค์กรแต่เมื่อกระบวนการ
เริ่มทํางานขึ้นเมื่อไรมันก็จะนําไปสู่ความสอดคล้องกันในที่สุด เพราะฉะนั้นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกมีรูปแบบความคิดที่เอ้ือต่อการสะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน และมีการจําแนก
แยกแยะ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งทําความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความกระจ่างชัดเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง เป็นวิธีการทําให้แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์
การหัดให้คนคิดมองไปข้างหน้ามองอนาคตสร้างสถานการณ์จําลองแบบต่าง ๆ คิดว่าผลที่ดี ผลที่ไม่ดี 
ผลแบบกลาง ๆ น่าจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรแต่ละทางมีทางแก้ไขอย่างไร โดยแฝงเข้าไปในงานในกลุ่ม
การทํางานให้ตัดสินใจร่วมกันหัดให้ไปทําเป็นการบ้านแล้วนํามาคุยร่วมกัน ซึ่งการมอบหมายให้
รับผิดชอบ การตัดสินใจในแต่ละเรื่องด้วย ตนเองจะทําให้เกิดความรู้สึกผูกพัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Shared Vision) เริ่มจากมองสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นกระบวนการมองต่อไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น มอง
ภาพรวมของหน่วยงานไม่ได้ มองเฉพาะหน่วยงานของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือ
กันอย่างยึดมั่นของสมาชิกในองค์กรเพ่ือพัฒนาภาพในอนาคต และความต่องการที่จะมุ่งไปสู่ความ
ปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั่วองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์กรที่สมาชิกทุกคนได้รับ
การพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการร่วม
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พลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดมุ่งหมาย
เดียวกันของคนทั้งองค์กร ซึ่งการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมีองค์ประกอบพ้ืนฐานคือ 1) กระตุ้นให้แต่ละ
คนมีวิสัยทัศน์โดยสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ 2) พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็น
วิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร 3) สร้างทัศนคติต่อวิสัยทัศน์ในระดับความผูกพัน (Commitment) มาก
ที่สุดเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนโดยไม่ต้องมีการควบคุมกัน 4) การสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านบวก
 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็น
การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้
ต่อเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมให้ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เกิดเป็นความคิดร่วมกันของ
กลุ่ม (Group Thinking) และกลุ่มควรลดสิ่งที่ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบงําแนวความคิดของสมาชิก
คนอ่ืน ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มมีการสนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) กันอย่าง
กว้างขวางซึ่งการอภิปรายเป็นการนําวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันและหาข้อสรุปเพ่ือ
ออกมาเป็นกิจกรรมร่วมกันทําให้องค์กรบรรลุเปูาหมายได้การที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้
จะต้องมีการสนทนาโดยจะต้องทําควบคู่กันไป ดังนั้นทีมจึงต้องใช้ทั้งการสนทนาและการอภิปราย 
กลุ่มจึงจะเกิดการทํางานเป็นทีมเพ่ือไปสู่เปูาหมายขององค์กร  

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอย่างเป็นระบบมีหลักว่า
ปัญหานั้นเป็นวัฏจักร กล่าวคือ ปัญหาทุกวันนี้ย่อมเป็นผลมาจากแนวทางแก้ปัญหาเมื่อวานนี้  
ที่ผิดพลาด โดยการมองโลกแบบแยกส่วนจึงทําให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนลูกโซ่ และยิ่งสร้างแรง
กดดันเพ่ือแก้ปัญหาโดยวิธีการเชิงบวกมากข้ึนเท่าใด ก็จะทําให้ระบบตอบสนองกลับมาด้วย ผลในเชิง
บวกทําให้การปัญหาอย่างสมดุลและสร้างสรรค์มากขึ้น เพราะความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมของมนุษย์
มีแนวโน้มไปในทางท่ีดีก่อนที่จะแย่ลงเพราะถูกกระทบจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงลบ โดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีก เพราะไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดที่จะใช้ได้กับทุกสถานการณ์
เนื่องจากเหตุและผลบางทีก็ไม่สอดคล้องกันเหมือนเดิมเสมอไป หากเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่
แตกต่างกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาแบบเชิงรับ (Reactive) ซึ่งหมายถึงการรักษาเยียวยาอาการที่เกิดขึ้น
แล้วองค์กรอาจทําให้อาการทรงตัวไว้ไม่ทรุดไปกว่าเดิมชั่วคราว แต่จะทําให้เกิดอาการเรื้อรังจน 
ไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการแก้ปัญหาเชิงรุก (Proactive) ซึ่งหมายถึงการปูองกันหรืออาจต้องตัด
เนื้อร้ายที่เป็นอุปสรรคของการแก้ปัญหาทิ้งไปอาจจะดีกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยมุมมองแบบแยก
ส่วนแม้ว่าจะเร็วกว่าแต่อาจทําให้เกิดการชะงักงันของระบบทั้งหมดหรือสร้างปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
อีก ทําให้แทนที่จะแก้ปัญหาได้เร็วกลับช้าลงเพราะต้องแก้ปัญหาที่เพ่ิมขึ้นไปอีก ดังนั้นการแก้ปัญหา
แบบองค์รวมต้องใคร่ครวญ และวางแผนระยะยาว ซึ่งอาจไม่สามารถเห็นผลทั้งหมดได้ในระยะสั้น 
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถสร้างผลที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต การจะมองโลกแบบองค์รวมหรือการ
คิดอย่างเป็นระบบได้นั้น ก่อนอ่ืนต้องมีการปรับเปลี่ยนจิตใจ (A Shift of Mind) ในหลายด้าน คือ  
5.1 เปลี่ยนแปลงจากการมองโลกแบบแยกส่วนมาเป็นการมองภาพรวม 5.2 เปลี่ยนจากการมอง
มนุษย์ว่าเป็นคนเฉื่อยไร้ประโยชน์มาเป็นการมองว่ามนุษย์เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการมี 
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ส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงความจริงของพวกเขา 5.3 เปลี่ยนจากการตั้งรับในปัจจุบันไปเป็นการ
สร้างสรรค์ในอนาคต 

แนวคิดของมิเชล (Michel, 1995)  
มิเชล ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่จําเป็น 5 ประการที่จะเปลี่ยนองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่ง

การเรียนรู้” ไว้ในหนังสือชื่อ “Building the Learning Organization: A Systems Approach to 
Quantum Improvement and Global Success” ไว้ดังนี้ 

1. การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มงานและ
องค์กร โดยการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้เกิดในองค์กร เพ่ิมขีดความสามารถของบุคคล 
ในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 

2. การปฏิรูปองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ โดยจะต้องมุ่งความสนใจไปที่  
4 องค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์และโครงสร้างขององค์กร โดยจะต้องเปลี่ยน 
ทั้งวัตถุประสงค์และรูปแบบจากเดิมที่ให้ความสนใจในเนื้องาน และผลิตผลไปให้ความสนใจกับการ
เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกัน อาทิ การกําหนดวิสัยทัศน์ให้พนักงานพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าโดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนให้การกําหนดโครงสร้างองค์กรให้
ยืดหยุ่น กะทัดรัด มีการบูรณาการ ไม่คร่ําครึ เข้มงวดโครงสร้างขององค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องมี
ลักษณะเชิงบังคับให้สมาชิกจําเป็นต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอเช่นจําเป็นต้องอาศัยความรู้ดังกล่าวในการ
ทํางาน เป็นต้น 

3. การให้อํานาจแก่สมาชิกในองค์กรทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึง ผู้จัดการ พนักงาน ลูกค้า
หุ้นส่วนธุรกิจ และชุมชน โดยให้อํานาจในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน
โดยมองว่าพนักงานเป็นผู้มีคุณวุฒิและมีความสามารถการให้อํานาจในการจัดการการสร้างพันมิตร
หรือเครือข่ายแห่งการเรียนรู้กับหุ้นส่วน และชุมชน 

4. การบริหารจัดการองค์ความรู้โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอและมี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กรที่สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย  
มีระบบการถ่ายโอนและนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์มีการพัฒนากลยุทธ์และกลไกในการแบ่งปัน
ความรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

5. การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร อาทิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายโอนองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ และมีการใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Performance Support Systems) 

แนวคิดของมาร์ควอตส์ (Marquardt, 1996) 
มาร์ควอตส์ ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation)  
การเพ่ิมอํานาจแก่บุคคล (People Empowerment) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
และการใช้เทคโนโลยี (Technology Application) องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีความ
ปรารถนาในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาการทํางาน มีการแบ่งปันความคิดในการทํางาน 
มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพ่ือลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้
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ตลอดจนสร้างค่านิยมเก่ียวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร 

แนวคิดของเกพาร์ท และคนอ่ืน ๆ (Gephart, et al., 1996) 
เกพาร์ท และคนอ่ืน ๆ ได้อธิบายว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ 

ดังนี้ 
1. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองค์กร ผู้คนร่วมกันเรียนรู้และ

ถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการสร้างองค์ความรู้และมีการแบ่งปันความรู้ ไม่ใช่แต่เพียงมุ่งสร้างหรือจับกระแส  

ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังมีการส่งผ่านความรู้แก่กันอย่างรวดเร็ว เผยแพร่ให้แก่ผู้อ่ืนที่ต้องการใช้ได้อย่าง
รวดเร็วทันท ี

3. สนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบและวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนได้รู้จักคิดวิธีใหม่  ๆ 
ตรวจสอบความคิด ความเชื่อค่านิยมของตน 

4. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการบริหารงาน
และวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเกื้อหนุนความเป็นผู้ทําหน้าที่เป็นครู 
เป็นพี่เลี้ยง 

5. ยึดคนเป็นศูนย์กลาง คํานึงถึงความเป็นปกติสุข มีส่วนให้กับองค์กรและได้รับการพัฒนา
ไปด้วย 

แนวคิดของเชอร์มาฮอร์น และคนอื่น ๆ (Schermerhorn, et al., 2000) 
เชอร์มาฮอร์น และคนอื่น ๆ ได้อธิบายว่าการเรียนรู้ขององค์กร (Learning Organization) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบ
ความสําเร็จ จะมีลักษณะในการออกแบบเพ่ือการเรียนรู้ขององค์กร โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถและความต้องการในการนําไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ ความต้องการสําหรับการเรียนรู้เช่นนี้ เกิดจากความตระหนักว่า โครงสร้าง 
สายบังคับบัญชาขององค์กรแบบดั้งเดิมยังไม่เหมาะสมต่อการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
หรือในการแบ่งปันข้อมูลข้ามสายงาน ไม่ว่าจะเป็นฝุายการผลิต ฝุายการตลาด และฝุายวิศวกรรม 
เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

องค์ประกอบที่ได้จากนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้นํามาแสดงในตารางสังเคราะห์โดยถือว่า
เป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical  Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณา
ใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนด
เป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางท่ี 2.3   การสังเคราะหอ์งค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       3 
มีการให้ข่าวสารข้อมูล       2 
มีการใช้ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์       1 
มีการสร้างนวัตกรรมและทดลองทําสิ่งใหม่       1 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม       1 
มีการใช้การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร       1 
มีการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม       1 
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน       2 
มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวม
ขององค์กร 

      1 

มีการมุ่งกลยุทธ์       1 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 

มีการพัฒนาตนเองของทุกคน       3 
มีการเรียนรู้ข้ามองค์กร       2 
มีการเสริมสร้างพลังอํานาจให้บุคลากร       2 
มีพลวัตการเรียนรู้       1 
มีการยึดคนเป็นศูนย์กลาง       1 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง       5 
มีการแลกเปลี่ยนภายในองค์กร       3 



 

 

65 

ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้       1 
การคิดอย่างเป็นระบบ 

มีการคิดอย่างเป็นระบบมองในภาพรวม       2 
มีการสนับสนุนวิธีคิดใหม่ ๆ       1 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร 
มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม        2 
มีโครงสร้างที่กระจายอํานาจ       2 
มีการปรับเปลี่ยนองค์กร       2 
มีการให้รางวัลอย่างสร้างสรรค์       2 
มีการสร้างการตรวจสอบและควบคุม       1 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเกื้อหนุน       1 

การจัดการความรู้ 
มีการจัดการความรู้       3 
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจากภายใน       2 
มีการแบ่งปันความคิดในการทํางาน       2 
มีการสร้างองค์ความรู้       1 

รวม 13 5 11 8 11 5 53 
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ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสังเคราห์ มาสรุปองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ดัง
ตารางที่ 2.4  
 
ตารางท่ี 2.4   การสรุปองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       4 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน       3 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล       6 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม       6 
การคิดอย่างเป็นระบบ       2 
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร       5 
การจัดการความรู้       4 

รวม 5 4 6 5 5 5 30 
 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี 
จํานวน 30 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่
ขององค์ประกอบที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบในระดับสูง ในที่ใช้ที่ความถี่ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
ได้องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดในเพื่อการวิจัย  (Conceptual 
Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
องค์ประกอบย่อยที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
องค์ประกอบย่อยที่ 5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบย่อยที่ 6 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร 
องค์ประกอบย่อยที่ 7 การจัดการความรู้ 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างองค์ประกอบย่อยขององค์กรแห่งการเรียนรู้  

ได้ดังแสดงในภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.9  องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

จากภาพที ่2.9 แสดงองค์ประกอบย่อยขององค์กรแห่งเรียนรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
3) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 5) การคิดอย่างเป็นระบบ  
6) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร 7) การจัดการความรู้ 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) 
องค์ประกอบ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพ 

ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management หรือ TQM) ซึ่งผู้วิจัยจะนําเสนอได้ ดังนี้ 
โลโกทิติส  (Logothetis, 1992) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเป็น

วัฒนธรรมสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมนี้ คือ ความผูกพันทั้งหมดต่อคุณภาพและทัศนคติที่แสดงออกมา โดย
การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 

แบงค์ (Bank, 1992) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรยังเป็นปรัชญา
รากฐานของธุรกิจที่มีพ้ืนฐานมาจากความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการของธุรกิจทุกอย่างเริ่มต้น 
ที่ลูกค้า เพราะความจริงนั้นถ้าหากไม่เริ่มที่ลูกค้า ลูกค้าก็จะทําให้ธุรกิจมีอุปสรรคจนต้องสิ้นสุดลง  
การจัดการคุณภาพจึงเป็นเรื่องการออกแบบองค์กรให้ลูกค้าพอใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก 
ออกแบบสินค้าหรือบริการอย่างประณีต ส่วนที่สอง ทําให้แน่ใจได้ว่าระบบต่าง ๆ สามารถทําตามนั้นได้ 

บาวน์ด (Bounds, 1994) กล่าวถึงว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร TQM (Total 
Quality Management) นั้น Total มีความหมายว่า สมาชิกขององค์กรทุกคน ทุกฝุาย และทุกระดับ

องค์ประกอบ
องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร 
 

การจัดการความรู้ 
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ขององค์กรต่างก็มุ่งไปที่คุณภาพ Quality หมายถึง ความเป็นเลิศ (Excelence) ในทุกแง่ทุกมุมของ
องค์กร Management หมายถึง การมุ่งสู่คุณภาพเป็นผลงานมาจากกระบวนการบริหารคุณภาพ  
ซึ่งเริ่มต้นจากกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  และครอบคลุมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต การตลาด การบริหารการเงิน และอ่ืน ๆ และบอกถึงคุณภาพ 3 ด้าน คือ 1) คุณภาพ
การออกแบบ/ออกแบบใหม่ (Quality of Design/Redesign) การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องทําให้แน่ใจ
ว่าสอดคล้องกับความต้องการ และความจําเป็นของลูกค้า 2) คุณภาพของความสอดคล้อง  (Quality 
of Conformance) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามแบบที่ตั้งไว้ 3) คุณภาพ
ของการใช้งาน (Quality of Performance) ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านําไปใช้ต้องมีความคงทนตลอดอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และคนอ่ืน ๆ (2545) กล่าวว่า TQM เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
ที่สมาชิกทุกคนต่างให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า  ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
ความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยั่งยืนขององค์กร 

วิฑูรย์  สิมะโชคดี (2551) กล่าวว่า TQM คือระบบคุณภาพหรือเทคนิคการบริหารเพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง โดยที่พนักงานทุกระดับและทุกคนในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง 

สรุปว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หมายภึง ระบบคุณภาพหรือเทคนิคการบริหาร 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพขององค์กร ซึ่งบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดําเนินงานขององค์กร 
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย  

แนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร 
แนวคิดของโกทส์ (Goeesch, 1994, p. 14) กล่าวถึงองค์ประกอบที่สําคัญของคุณภาพ

โดยรวมว่ามีองค์ประกอบ 10 ประการ คือ 
1. ผู้บริโภค (Customer Focus) 
2. การตระหนักในคุณภาพ (Obsession with Quality) 
3. การใช้แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) 
4. การมีข้อผูกพันระยะยาว (Long-Term Commitment) 
5. ทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
6. ปรับปรุงระบบอยู่เสมอ (Continual Improvement of Systems) 
7. การศึกษาอบรม (Education and Training) 
8. อิสระในการทํางานภายใต้ขอบเขต (Freedom through Contro) 
9. มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีมิติเดียว Unity of Purpose) 
10. มอบอํานาจและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม (Employee Involvement and Empowerment) 
แนวคิดของวิลเลี่ยม (Williams, 1994, pp. 26-30) อธิบายว่า องค์ประกอบที่สําคัญของ 

TQM มี 3 ประการ คือ 
1. เครื่องมือ (Tools) 
2. เทคนิค (Techniques) 
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3. การฝึกอบรม (Training) 
แนวคิดของเดล (Dale, 1994, pp. 10-13) อธิบายว่า TQM มีองค์ประกอบที่สําคัญ (The 

Key Elements of TQM) ดังต่อไปนี้ 
1. ภารกิจและภาวะผู้นําของผู้บริหาร (Commitment and Leadership of the Chief 

Executive Officer) 
2. การวางแผนและการจัดองค์กร (Planning and Organization) 
3. การใช้เครื่องมือและเทคนิค (Using tools and Techniques) 
4. การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) 
5. การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย (Involvement) 
6. การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
7. การวัดผลและการรับข้อมูลย้อนกลับ (Management and Feedback) 
8. การเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture Change) 
แนวคิดของเวนทรับ (Weintraub, 1993, pp. 39-42) กล่าวถึง องค์ประกอบของ TQM  

5  ประการที่บริษัทต่าง ๆ นํามาใช้ประสบผลสําเร็จ คือ 
1. ความพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
2. การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย (Total Involvmant) 
3. การวัดผลงาน (Measurement) 
4. การสนับสนุนที่เป็นระบบ (Systematic Support) 
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
แนวคิดของเจมส์ (James, 1996, p. 46) ได้สร้างโมเดลของการจัดการคุณภาพเชิงรวม 

ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ีองค์กรเผชิญหน้าอยู่ องค์ประกอบเหล่านี้
มีความสัมพันธ์ต่อกัน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบของฝุายบริหาร 2) ปรัชญาของการจัดการคุณภาพ 
เชิงรวม 3) กระบวนการของการจัดการคุณภาพเชิงรวม 4) ลูกค้า 5) การฝึกอบรมและให้การศึกษา 
6) การติดต่อสื่อสาร 7) เครื่องมือเกี่ยวกับคุณภาพ และ 8) วัฒนธรรมองค์กร 

แนวคิดของเชอร์มาฮอร์น และคนอ่ืน ๆ (Schermerhorn, et. al., 2000) ได้อธิบายว่า
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) จะเกี่ยวข้องกับการมุ่งต่อผลลัพธ์ที่
มีคุณภาพสูง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก
ขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และกระตุ้นให้มีทีมงานบริหารตนเอง โดยบุคลากรทุกคนจะต้องมีการวางแผนคุณภาพและการ
ตรวจสอบตนเองด้วย 

แนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2545) กล่าวถึงองค์ประกอบที่สําคัญของ TQM 3 ประการ 
คือ 

1. การให้ความสําคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ลูกค้า (Customer) เป็นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้ธุรกิจอยู่รอด และความมุ่งหมายของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้า ของ Peter F. 
Drucker ปรมาจารย์ด้านการบริหารธุรกิจร่วมสมัย (Modern Business Management Guru)  
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ที่กระตุ้นให้คิดว่าธุรกิจสามารถดํารงอยู่ได้ เพราะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าธุรกิจจะใหญ่ 
เพียงใด ถ้าไม่สามารถขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าเปูาหมายได้ การทําธุรกิจจะไม่ประสบผล  
สําเร็จได้ ลูกค้าคือคุณภาพ และคุณภาพคือลูกค้า ดังนั้นพนักงานในองค์กรธุรกิจทุกคน จึงต้องมีสํานึก
ในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ต้องสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ไม่ใช่เพ่ือเอาใจเจ้านาย
เท่านั้น เพราะลูกค้าเป็นผู้ให้เงินเดือน ความสุข และความมั่นคงในชีวิต ลูกค้าจึงมีความสําคัญเป็น
อันดับหนึ่งในทุก ๆ องค์กร ทําให้ธุรกิจต้องติดตามเรียนรู้ และพยายามคิดแบบลูกค้า ตลอดจนให้
ลูกค้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการ 
สร้างความพอใจ และความชื่นชมจากลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ การให้ความสําคัญกับลูกค้าจะไม่ถูกจํากัดอยู่ที่ลูกค้าจริง  ๆ หรือที่เรียกว่า 
ลูกค้าภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตัว
ครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหน่วยงานที่อยู่ถัดไปจากเรา ซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกว่า  
ลูกค้าภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งมอบภายใน (Internal Supplier) 
ในการส่งมอบผลงานและสร้างความพอใจให้แก่พวกเขา ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็น  
ห่วงโซ่คุณภาพ (Quality Chain) จากผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier) ผู้ส่งมอบ และลูกค้าภายใน ไปจนถึง
ลูกค้าภายนอกที่ซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของธุรกิจ โดยความสัมพันธ์จะต้องเป็นระบบ  
ที่สอดคล้อง ส่งเสริม และต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสม ถ้าโซ่ห่วงใดมีความพกพร่อง ก็จะทําให้การ 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขาดความสมบูรณ์ และสร้างปัญหาขึ้น ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงต้องมี
สํานึกแห่งคุณภาพ และความเป็นเลิศ ไม่ทํางานให้เสร็จแบบขอไปที แต่ต้องระลึกเสมอว่าผลงานของ
เขาจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ธุรกิจส่งมอบให้แก่ลูกค้า ถ้าผลงานของเขามี
ปัญหาก็จะส่งผลให้การดําเนินงานในขั้นต่อไปมีอุปสรรค และทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่มี
คุณภาพ ซึ่งจะมีผลกระทบในด้านลบย้อนกลับมาที่เขาในที่สุด 

2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทําให้องค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดโมเมนตัม 
(Momentum) ซึ่งจะทําให้การก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาระบบงานที่ซับซ้อนและครอบคลุมทั้งองค์กร โดยองค์กรที่ทํา TQM 
จะต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 1.1 ศึกษา 
วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลการดําเนินงานและสภาพแวดล้อมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง 1.2 พยายามหาวิธีในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาการดําเนินงานที่เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูง 1.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานอย่างเป็นระบบ เป็นธรรมชาติ และไม่สร้างความสูญเสียจากการตรวจสอบ 

3. การมีส่วนร่วมจากพนักงาน (Employees Inovation) พนักงานทุกคนทั้งพนักงาน
ระดับล่าง และผู้บริหารในหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน โดยทุกแผนกต้องปฏิบัติงานในฐานะสมาชิก
ขององค์กรคุณภาพเดียวกัน 

แนวคิดของ สุนทร โคตรบรรเทา ( 2554) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ 

1. เสาหลักที่ 1 องค์กรต้องเน้นผู้ผลิตและลูกค้าเป็นสําคัญ   
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2. เสาหลักที่ 2 ทุกคนในองค์กรต้องอุทิศตนทั้งทางส่วนตัวและส่วนรวมเพ่ือการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

3. เสาหลักที่ 3 องค์กรต้องมีการมองเป็นระบบและงานที่บุคคลทําภายในระบบ ต้องถือว่า
เป็นกระบวนการต่อเนื่อง 

4. เสาหลักที่ 4 ความสําเร็จในการบริหารแบบคุณภาพรวมเป็นความรับผิดชอบของฝุาย
บริหารระดับสูง 

องค์ประกอบที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะอ่ืน ๆ   
ผู้วิจัยได้นํามาแสดงในตารางสังเคราะห์โดยถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อกําหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการ
วิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป จากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ที่เสนอนี้ เมื่อนํามาทํา
เป็นตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของ TQM ที่สําคัญนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงจะปรากฏ
ดังตารางที ่2.5 
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ตารางท่ี 2.5   การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 

องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
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การให้ความสําคัญกับลูกค้า 
ความพึงพอใจของผู้บริโภค         5 
การตระหนักในคุณภาพ         1 
การมีข้อผูกพันระยะยาว         1 
การมุ่งต่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง         1 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า         2 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
การปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ         5 
การใช้แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์         1 
กระบวนการของการจัดการคุณภาพเชิงรวม         2 
การใช้เครื่องมือ และเทคนิค         3 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
การมอบอํานาจ         1 

การศึกษาอบรม         4 
การให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมทํางานเป็นทีม         6 
การมีอิสระในการทํางานภายใต้ขอบเขต         2 

รวม 9 2 3 4 3 5 3 5 34 
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ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสังเคราะห์มาสรุปองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
ได้ดังตารางที่ 2.6 

 
ตารางท่ี 2.6  การสรุปองค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 

องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
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การให้ความสําคัญกับลูกค้า         6 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง         8 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร         8 

รวม 3 2 2 3 3 3 3 3 22 
 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร พบว่า มีองค์ประกอบ
เชิงทฤษฎี จํานวน 22 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
จากความถี่ขององค์ประกอบที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์กอบในระดับสูง ในที่ใช้ที่ความถี่ตั้ งแต่  
4 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดในเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การให้ความสําคัญกับลูกค้า 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างองค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

ได้ดังแสดงในภาพ 2.10 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.10  องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 

จากภาพที่ 2.10 แสดงองค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้ความสําคัญกับลูกค้า 2) การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 
องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
องค์ประกอบ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ 

(Strategic Planning) ซึ่งผู้วิจัยจะนําเสนอได้ ดังนี้ 
ไรท์ และคนอ่ืน ๆ (Wright, et al., 1992) กล่าวถึงกลยุทธ์ว่า หมายถึง แผนของผู้บริหาร

ระดับสูงที่จะนําองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเปูาหมายขององค์กรโคลเธอร์ 
(Coulter, 2005) กล่าวถึงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การตัดสินใจและการกระทําไปสู่เปูาหมาย โดยการใช้
ทรัพยากรและศักยภาพเพ่ือสร้างโอกาสให้องค์กรและปูองกันภัยคุกคามต่าง ๆ ขององค์กร 

ทอมสัน และคนอื่น ๆ (Thompson, et al., 2012) กล่าวถึงกลยุทธ์ว่า กลยุทธ์ คือ 
เรื่องของการแข่งขันที่แตกต่างจากคู่แข่ง ทําในสิ่งที่คู่แข่งไม่ทํา หรือที่ดีกว่านั้นคือทําในสิ่งที่คู่แข่ง
ทําไม่ได้ (ทรรศนะ บุญขวัญ (ผู้แปล), 2555) 

วรนารถ แสงมณี (2553) กล่าวถึงกลยุทธ์ว่า กลยุทธ์ ตรงกับคําศัพท์ว่า Strategy หมายถึง 
กองทัพ เป็นลักษณะของการทําสงคราม การต่อสู้ เมื่อนํามาใช้ในการดําเนินการทางธุรกิจจึงเหมือน
เป็นการต่อสู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือการแข่งขันที่เหนือกว่า อันนําไปสู่ชัยชนะที่วางเปูาหมาย
ไว้ ด้วยการใช้ทรัพยากร สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ตลอดจนยุทธวิธีในรูปแบบต่าง  ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

ธงชัย สันติวงศ์ (2553) ได้ให้ความหมายการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
และการจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) เกี่ยวข้องกับการบริหาร กล่าวคือ เกี่ยวข้อง
กับการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร ส่วนที่แตกต่างกัน  
คือ การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการคิดวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนหรืออาจกล่าวได้ว่า  การจัดการเชิง 
กลยุทธ์จะมีน้ําหนัก เนื้อหา และความลึกมากกว่า ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จะเป็นงานทางด้านการ
วิเคราะห์เพ่ือการวางแผนก่อนจะลงมือทํา หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 

องค์ประกอบการ
บริหารคุณภาพทั่ว

ทั้งองค์กร 

การให้ความสําคัญกับลูกค้า 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
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Planning) เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารกลยุทธ์หรือการจัดการกลยุทธ์  (Strategic 
Management) 

แซนเยล (Sanyal, 1999) ให้ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ว่า การวางแผนกลยุทธ์
เป็นกระบวนการที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเป็นวงจร 

สไตน์เนอร์ (Steiner, 1989) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ คือ การวางแผนระยะยาว
ขององค์กรที่มุ่งถึงการตัดสินใจ กําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรจากการประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทั้งหลาย และเลือกกลยุทธ์ในการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยได้จําแนกลักษณะของแผนกลยุทธ์ไว้ 4 ประการ คือ 

1. ความเป็นอนาคตจากผลของการตัดสินใจในปัจจุบัน (Futurity of Current Decision) 
หมายความว่าการวางแผนกลยุทธ์เป็นความสืบเนื่องของเหตุ  (Cause) และผล (Effect) ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจดําเนินการ โดยผู้บริหารเชื่อว่าเหตุในปัจจุบันจะก่อให้เกิดผลดี
ในอนาคต และการตัดสินใจของผู้บริหารจะต้องอยู่บนฐานของข้อมูลที่ดีอย่างเพียงพอและความ
ถูกต้องที่ได้รับการวิเคราะห์กลั่นกรองแล้ว ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการสร้างจินตนาการการ
ดําเนินงานอย่างมีระบบ โดยระบุวิถีทางของการดําเนินการอย่างชัดเจนและมีข้ันตอน 

2. การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการ (Process) กล่าวคือ การวางแผนกลยุทธ์เป็น
กระบวนการที่มีขั้นตอนเป็นลําดับ คือ การกําหนดจุดประสงค์ของหน่วยงานการจัดทํานโยบายการ
จัดทําแผนดําเนินงานในรายละเอียดรวมทั้งจะต้องคาดคิดการดําเนินการไว้เป็นการล่วงหน้าว่าจะทํา
อะไร (What) จะทําเมื่อใด (When) จะทําที่ไหน (Where) ใครเป็นคนทํา (Who (m)) และทําอย่างไร 
(How) การดําเนินการของแผนกลยุทธ์ต้องเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่บนฐานของความเข้าใจร่วมกัน  

3. การวางแผนกลยุทธ์เป็นปรัชญา (Philosophy) กล่าวคือการวางแผนกลยุทธ์เป็น
ทัศนคติหรือเป็นวิถีทางของการดํารงชีวิต เป็นกระบวนการแห่งความคิดและการใช้กําลังสติปัญญา 
เพ่ือตัดสินใจปฏิบัติงานในอนาคตที่ดีท่ีสุดเท่าที่สามารถจะทําได้ 

4. การวางแผนกลยุทธ์มีโครงสร้าง (Structure) กล่าวคือ การวางแผนกลยุทธ์เป็นการ
เชื่อมโยง (Linkage) อย่างเป็นระบบของแผนสามชนิดคือ แผนกลยุทธ์ แผนระยะปานกลาง และ
แผนระยะสั้น โดยแผนกลยุทธ์เป็นหลักหรือจุดประสงค์หลักขององค์กร แผนระยะปานกลางเป็นการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้มีรายละเอียดในการปฏิบัติ ส่วนแผนระยะสั้นเป็นวิธีการปฏิบัติให้บรรลุถึง
จุดประสงค์ตามท่ีแผนกลยุทธ์ได้กําหนดไว้ 

เคลเลอร์ (Keller, 1983) เป็นผู้ที่นําการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ในวางการการศึกษา ไม่ได้
ให้ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ในการศึกษา  แต่ได้กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ในวงการ
การศึกษา ไม่ใช่สิ่งดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่พิมพ์เขียว (Blueprint) หรือการรวบรวมความคิดออกมาเป็น
รายละเอียดในเอกสารที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม แต่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดของบุคคลสําคัญ
ในองค์กรต่อสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะทําให้องค์กรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป 

2. การวางแผนกลยุทธ์ต้องเป็นการระบุข้อความเชิงปฏิบัติที่กะทัดรัด มีเปูาหมายชัดเจน 
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3. การวางแผนกลยุทธ์ ไม่ใช่ทัศนะของผู้บริหารหรือกรรมการสภา การวางแผนกลยุทธ์
จะต้องเกิดจากการประมวลสภาพแวดล้อมภายนอกทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาและสภาพ
ภายในของสถาบันเอง รวมทั้งภารกิจของสถาบัน สภาพภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากร ฯลฯ สภาพภายในสถาบัน เช่น 
วัฒนธรรมขององค์กร จุดเด่น จุดอ่อนของสถาบัน สถานภาพทางด้านงบประมาณของสถาบัน  
เป็นต้น 

4. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การรวบรวมแผนงานต่าง ๆ จากภาควิชาเข้าไว้ด้วยกัน 
การเสนอแผนจากส่วนล่าง หรือระดับปฏิบัติการในอดีตนิยมปฏิบัติกันมาก และในปัจจุบันก็ยังคงมี
อยู่บ้างในสถาบัน แต่การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนโดยรวมของสถาบันเพ่ือความสําเร็จและ
ความเป็นเลิศของสถาบันในระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นอะไรที่มากกว่าความต้องการ ความ
มุ่งหวังของแต่ละคนหรือของแต่ละภาควิชารวมกัน 

5. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้จัดทําโดยนักวางแผน เช่น การวางแผนในอดีต ในการ
วางแผนกลยุทธ์นักวางแผนทําเพียงการเตรียมข้อมูลต่าง  ๆ และเป็นการอํานวยการให้มีการ
ดําเนินการในกระบวนการวางแผนทั้งนั้น หน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์เป็นของผู้บริหาร ได้แก่ 
ผู้อํานวยการ ครูใหญ ่ และในการตัดสินใจจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนเสมอ 

6. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยอมตาม ความต้องการขององค์กรหรือสังคม
เสมอไป สถาบันจะต้องมีจุดยืนโดยพิจารณาถึงจุดเด่นของตนเอง  รักษาเอกลักษณ์นั้นไว้ แต่ก็ต้อง
ไม่ลืมที่จะนําเอาความต้องการขององค์กรเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดตามตลาดที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา 

7. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่กิจกรรมที่ทําเป็นรายปี ไม่ใช่กิจกรรมที่แยกกันทํา แต่เป็น
กิจกรรมที่ต้องมีความต่อเนื่อง และดําเนินการไปเรื่อย ๆ เป็นกิจกรรมที่กระทําในลักษณะบูรณาการ 

8. การวางแผนกลยุทธ์ ไม่ใช่การวางแผนเพ่ือลดอัตราเสี่ยง แต่กลับเป็นการเพ่ิมความ
เสี่ยงสูง จึงต้องการผู้นําที่กล้าที่จะกระโจนไปค้นหาสิ่งใหม่ ๆ อันจะทําให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสจะ
ก้าวหน้าได้ในระยะยาวอย่างมีคุณภาพ 

9. การวางแผนกลยุทธ์ จะต้องคํานึงถึงอนาคตเสมอ การตัดสินใจในวันนี้เพ่ือวันพรุ่งนี้ที่
ดีกว่า แต่ไม่ใช่การเพ้อฝันอย่างไร้เหตุผล การตัดสินใจต้องอาศัยข้อมูลหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ทํานายความเป็นไปได้ในอนาคต 

สรุปว่า การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการทางด้านการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ 
ในการวางแผนงานระยะยาว อันนําไปสู่เปูาหมายขององค์กร โดยการใช้ทรัพยากรและศักยภาพ
ตลอดจนยุทธวิธีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

แนวคิดทฤษฎีขององค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
แนวคิดของคอตเลอร์ และเมอร์ฟี (Kotler & Murphy, 1981) ได้นําแนวคิดเกี่ยวกับการ

วางแผนกลยุทธ์มาใช้ในวงการการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การ
วางแผนรวมขององค์กรทีคํานึงถึงองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก และได้แบ่งกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Analysis) 
2. การวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร (Resource Analysis) 
3. การตั้งเปูาประสงค์ (Goal Formulation) 
4. การทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
5. การออกแบบองค์กร (Organization Design) 
6. การออกแบบแนวปฏิบัติงาน (System Design)  
แนวคิดของกูดสไตน์ และคนอื่น ๆ (Goodstein, et al., 1993) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า การ

วางแผนกลยุทธ์เป็นการตอบคําถามพ้ืนฐานที่สําคัญ 3 ประการขององค์กร คือ 1) องค์กรจะก้าวไป
ในทิศทางใด 2) สภาพแวดล้อมขององค์กรมีอะไรบ้าง และ 3) องค์กรจะต้องทําอย่างไรบ้างจึงจะ
ไปถึงเปูาหมายได้ และสรุปว่าการวางแผนกลยุทธ์ คือ แบบจําลองของการบริหารจัดการกลยุทธ์ 

แนวคิดของมาสเซน และแวน วูจท์ (Maassen & Van Vught, 1992) กล่าวถึง
องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

1. การประเมินหรือสํารวจสภาพแวดล้อม (Environment Assessment of Scanning) 
เพ่ือกําหนดแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดกับสถาบัน 

2. การประเมินภายในสถาบัน (Institutional Assessment) เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหาและความสามารถของสถาบัน 

3. การประเมินค่านิยม (Values Assessment) เพ่ือพิจารณาค่านิยม แรงจูงใจและ
แนวคิดของบุคคลภายในสถาบันและความรับผิดชอบของสถาบันต่อชุมชน 

4. การสร้างแผนหลัก (Master Plan Creation) เพ่ือกําหนดรูปแบบของกลยุทธ์ หรือ
ทิศทางของสถาบันจากปัจจัยทั้ง 3 ข้อที่กล่าวข้างต้น 

แนวคิดของวีเลน และฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger, 2004) กล่าวถึง การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การกําหนดการดําเนินการขององค์กรเพ่ือบรรลุผลงานในระยะยาวของ
องค์กร เช่น การวิเคราะห์ ศึกษาสภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
การประเมินผล และควบคุมกลยุทธ์ การศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์และต้องมีการตรวจสอบและ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคและประเมินสภาพแวดล้อภายในเพ่ือหา
จุดเด่นและจุดด้อย 

แนวคิดของแดส และมิลเลอร์ (Dess & Miller, 1993) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป็นพ้ืนฐานของกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) การพิจารณาถึงเปูาหมายองค์กร (Goal) เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Goal) คือการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการใช้
ความพยายามขององค์กรเพ่ือให้เป็นเปูาหมายเชิงกลยุทธ์  ซึ่งเป็นการนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์  
(2) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะประสบผลสําเร็จขึ้นอยู่กับ
จุ ดแข็ ง  (Strengths) และจุด อ่อน  (Weaknesses) ภายในองค์กร ให้ เ หมาะสมกับโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยการวิเคราะห์
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โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 

โอกาสและอุปสรรคภายนอก (External Opportunities and Threats) คือ โอกาส
และอุปสรรคจากภายนอก  เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านการเมืองและรัฐบาล แนวโน้มทางการแข่งขัน
และเหตุการณ์ สามารถสร้างประโยชน์และอันตรายให้กับองค์กรได้ในอนาคต โอกาสและอุปสรรคที่
อยู่เบื้อหลังการควบคุมขององค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน (Internal Strengths and Weaknesses) เป็นกิจกรรม
ภายในองค์กรที่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย การจัดการศึกษาการเงิน การบัญชี กระบวนการ
เรียนการสอน การปฏิบัติตามแผน การวิจัย การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ 
มีจุดแข็งหรือจุดอ่อนเกิดขึ้น องค์กรสามารถใช้จุดแข็งกําหนดเป็นกลยุทธ์และในขณะเดียวกัน 
ก็ปรับปรุงจุดอ่อน โดยจุดแข็งจะต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเสมอ 

2. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) เป็นการกําหนดกลยุทธ์ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงงานที่ต้องทําไว้ล่วงหน้าให้เป็นผลลัพธ์ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจและ
กลยุทธ์ระดับบริษัท 

3. การดําเนินกลยุทธ์ (Strategic Implementation) เป็นการกําหนดแผนปฏิบัติการ
แปลกลยุทธ์ที่ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ส่วนนี้ผู้บริการต้องคํานึงถึงโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ความเป็น
ผู้นํา และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

แนวคิดของจอห์นสัน และสโคล์ (Johnson & Scholes, 1997) ที่กล่าวว่ากระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 
คือ การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  การ
วิเคราะห์ทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการคาดหวังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
นํามากําหนดเป็นทิศทางขององค์กร 2) ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Choice) จะประกอบด้วย
การกําหนดแนวทางเลือกท่ีสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต มีการประเมินทางเลือกที่ดีหรือ
เหมาะสมที่สุดขององค์กร การเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กรให้เหมาะสมเป็นไปตามภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ และ 3) การดําเนินกลยุทธ์และการควบคุม (Strategic 
Implementation and Control) เมื่อองค์กรได้วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ กําหนดทิศทางของ
องค์กร และเลือกกลยุทธ์แล้วต้องนําเอากลยุทธ์มาดําเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องมีการเสริมสร้างทักษะความสามารถบุคลากรทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องจัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สุดท้าย
ได้แก่ การตรวจสอบประเมินและควบคุมการดําเนินกลยุทธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

แนวคิดของเซอร์โต และปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ได้เสนอกระบวนการเชิง
บริหารจัดการกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการศึกษาทั้งปัจจัยลบ (ปัญหา) และปัจจัยบวกของสภาพแวดล้อมองค์กรภายใน
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และภายนอก (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อนการกําหนดยุทธศาสตร์หรือทางเลือกของการพัฒนา
เพ่ือแผนกลยุทธ์มีส่วนช่วยชี้แนะแนวทางแก้ไข และความเสี่ยงที่สดคล้องกับจุดอ่อนและภาวะคุกคาม 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ย่างสอดคล้องกับจุดแข็งและโอกาส เนื่องจากมีการกําหนด
แนวทางอย่างสอดคล้องกับภาพแวดล้อดังกล่าวแล้ว กระบวนการวางแผนมีการระดมสมองของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมกันทําความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันกําหนดแนวทางที่ต่างยอมรับกันได้  
อันนําไปสู่การยอมรับแผนและการประสานงานทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กรด้วย (อุทิศ ขาวเธียร,  
2549) 

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดทิศทางขององค์กร (Establishing Organization Direction) 
การกําหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กร คือ การกําหนดเปูาหมายขององค์กร ที่ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์  (Strategic Formulation) ในการกําหนดกลยุทธ์ 
เป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) เป็นการนํา 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยคํานึงถึงโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) และวัฒนธรรม
ขององค์กร (Organizational Culture) เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จตามที่ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 5 การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จขององค์กร 

แนวคิดของทศพร  ศิริสัมพันธ์  (2539) ได้กล่าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่ าเป็น
กระบวนการที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรและวนซ้ํากลับไปกลับมา  (Continuous and 
Repetitive Process) เริ่มตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) การนํากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ (Strategic Implementation) จนถึงขั้นการควบคุม/ทบทวนกลยุทธ์ (Strategic Control) 

แนวคิดของธงชัย สันติวงษ ์ (2533) กล่าวว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Analysis of external environment) 

คือ การตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่องค์กร
ต้องเกี่ยวข้อง ในขณะทําธุรกิจอยู่และทําการประเมินให้เห็นถึงโอกาส  (Opportunities) และ
ข้อจํากัด (Threats) 

1.2 การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากร ที่มีอยู่ภายในองค์กรและจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) เพ่ือประเมินให้ทราบถึงกําลังความสามารถที่มีอยู่ของ
องค์กร จะช่วยให้การดําเนินงานต่าง ๆ ดําเนินต่อไปได้ และประสบความสําเร็จได้ภายในเงื่อนไข
ของสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เป็นอยู่ 

1.3 การรับรู้ถึงค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) และมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวของ
บุคคลที่มีอํานาจ รวมทั้งบุคคลฝุายต่าง ๆ ที่ยังคงมีอํานาจอิทธิพลอยู่ภายในแวดวงองค์กรทั้งนี้
เพราะค่านิยมส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ตัดสินใจที่สําคัญ จะมีผลกระทบต่อทางเลือกกลยุทธ์
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ขององค์กร เพ่ือให้กลยุทธ์เป็นที่ยอมรับจากคณะผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์จึงควรรับรู้ค่านิยม
ดังกล่าว และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับค่านิยมและความชอบส่วนบุคคลจนเป็นที่ยอมรับได้ในที่สุด 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหารโดยวัตถุประสงค์ 
การกําหนดจุดมุ่ งหายและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์  (Mission and Strategic 

Objectives) คือ การพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการ 
การกําหนดแผนงานหลัก นโยบายและกลยุทธ์ย่อย (Major Plans Policies and 

Sub Strategies) หมายถึง การแจกแจงออกเป็นแผนงานหลักต่าง ๆ ที่จําเป็นเพ่ือการทํางานให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์นับว่ามีความสําคัญโดยตรงต่อความสําเร็จของกลยุทธ์ ทั้งนี้

เพราะกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะบรรลุผลสําเร็จได้ย่อมต้องได้รับการปฏิบัติลุล่วงไปได้ และปัจจัยที่สําคัญต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ โครงสร้างองค์กรที่จัดไว้และ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนความพร้อมความเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงาน
ทั้งหมดต่างเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร ทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารที่อยู่ต่ําลงไปได้ใช้
สําหรับการทํางานระหว่างกัน 

4. การประเมินกลยุทธ์  
การประเมินกลยุทธ์เป็นหน้าที่สําคัญของผู้บริหารระดับสูงที่จะทําการประเมินถึง 

กลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหลายที่พึงต้องการทราบว่าเมื่อได้จัดวางกลยุทธ์ไว้
อย่างดีแล้วต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยตลอดเกี่ยวกับผลที่ออกมาได้ของกลยุทธ์ที่กําลังใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 

แนวคิดของสมยศ นาวีการ (2551) ได้สรุปกล่าวว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 

1. การกําหนดภารกิจ และเปูาหมายของบริษัท จะสร้างสภาพแวดล้อมของการกําหนด
กลยุทธ์ โดยมีเปูาหมายที่คาดหวังถึงผลกําไรระยะยาว กําไร หรือผลการดําเนินการที่เหนือกว่า 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทที่จะระบุโอกาสและอุปสรรคนั้นมี 
สามอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม คือ คู่แข่งขันขององค์กร ซึ่งเป็นคู่แข่ง
รายสําคัญ สภาพแวดล้อมของประเทศเป็นการวิเคราะห์ถึงการแข่งขันทางอุตสาหกรรมด้วย  และ
สภาพแวดล้อมของมหภาควิเคราะห์ถึง เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล กฎหมาย และเทคโนโลยีที่อาจ
กระทบต่อองค์กร 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของบริษัทท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน วิเคราะห์ถึง
ทรัพยากร ความสามารถ บุคคล คุณภาพ นวัตกรรม และการตอบสนองลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

4. การกําหนดกลยุทธ์บนรากฐานจุดแข็งและบริษัทและแก้ไขจุดอ่อนของพวกเขาเพ่ือจะ
แสวงหาประโยชน์จากโอกาสและต่อต้านอุปสรรคภายนอกโดยการใช้  SWOT และทางเลือกเชิง 
กลยุทธ์เป็นการประเมินทางเลือกว่าจะกําหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์โลก 
หรือกลยุทธ์ระดับบริษัท 
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5. การดําเนินกลยุทธ์ ที่จะให้บรรลุเปูาหมายของบริษัทได้และนําไปสู่กระทําซึ่งสามารถ
แบ่งได้ดังนี้ คือ (1) การออกแบบโครงสร้างองค์กร (2) การออกแบบระบบควบคุม (3) การสร้าง
ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์โครงสร้างและการควบคุม (4) การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ โดยมี
การปูอนกลับ (Feedback) เพ่ือประเมินว่าเปูาหมายของบริษัทได้บรรลุความสําเร็จมากน้อยแค่ไหน 

แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2545) กล่าวว่ากระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธ์ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์สถานการณ ์ (Conduct a Situation Analysis) ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์กลยุทธ์ ได้แก่ การกําหนดจุดมุ่งหมาย (Purpose) 
วิสัยทัศน์ (Vision) ข้อความภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) และนโยบายขององค์กร 
(Organizational Policy) 

1.2 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ประกอบด้วย โอกาสและอุปสรรค
ภายนอก (External Opportunity and Treats) จุดแข็งจุดอ่อนภายใน (Internal Strengths 
and Weaknesses) 

2. การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
2.1 กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Level Strategy) ประกอบด้วย 3 ขั้น 

ขั้นปัจจัยนําเข้า (The Input Stage) ได้แก่ 1) แมทริกซ์การประเมินปัจจัย
ภายใน (Internal Factor Evaluation: IFE Matrix) 2) แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายนอก 
(External Factor Evaluation: EFE Matrix) 3) แมทริกซ์โครงร่างการแข่งขัน (The Competitive  
Matrix: CPM) 

ขั้นการจับคู่ (The Matching Stage) ได้แก่ 1) แมทริกซ์ อุปสรรค-โอกาส-
จุดอ่อน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths: TOWS Matrix) 2) แมทริกซ์ 
ตําแหน่งกลยุทธ์และการประเมินปฏิบัติ (Strategic Position and Action Evaluation Matrix) 
3) กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร: แมทริกซ์กลุ่มที่ปรึกษาบอสตัน (Boston Consulting Group 
Matrix) (4) แมทริกซ์กลยุทธ์หลัก (Grand Strategic Planning Matrix) 

ขั้นตอนการตัดสินใจ (The Decision Stage) ได้แก่ แมทริกซ์การวางแผนกลยุทธ์ 
เชิงปริมาณ (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

2.2 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Business Level Strategy) การสร้างข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย 1) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantages) หรือการสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) คือ การสร้างความแตกต่างให้เหนือผู้แข่งขัน เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งการ
ปฏิบัติงานและการบริการ 2) ความเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership) กลยุทธ์ที่มุ่งการ
ดําเนินงานด้วยการลงทุนที่ต่ํากว่าโดยมีเปูาหมายที่ผู้รับบริการ  3) การปรับตัวที่รวดเร็ว (Quick 
Response) เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานเมื่อมีคู่แข่งขันที่มีลักษณะวิธีการดําเนินงานหรือ
บริการคล้ายคลึงกัน 4) การมุ่งที่ลูกค้ากลุ่มเล็ก (Focus) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งการดําเนินงานและบริหาร
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) การสร้างคุณค่าในสายตา
ของลูกค้า ประกอบด้วย 1) การตลาด (Marketing) เป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 2) การ
ปฏิบัติการ (Operations) หรือการผลิต (Production) มีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติการ 3) การ
วิจัยและการพัฒนา (Research and Development) เป็นการประสมประสานความต้องการของ
ชุมชน 4) การบัญชี (Accounting) โดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจ  5) การเงิน 
(Financial) การใช้กลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือความอยู่รอดและความคล่องตัว 6) การจัดซื้อ (Purchasing)  
7) การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) เป็นกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้  ( Intended Strategy) ให้เป็นกลยุทธ์ที่ เป็นจริง  (Realized 
Strategy) หรือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและผลลัพธ์ 

4. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์
ได้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้ากระทําเช่นนั้นและมีการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา ผู้กําหนด 
กลยุทธ์จะประเมินผลกระทบของกลยุทธ์และการตอบสนองที่เหมาะสม หรือเป็นกระบวนการในการ
จัดการซึ่งต้องตรวจสอบแผนกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะอ่ืน ๆ  
ผู้วิจัยได้นํามาแสดงในตารางสังเคราะห์โดยถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical  Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อกําหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ดังตารางที่ 2.7 
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ตารางท่ี 2.7  สังเคราะห์องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

           10 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน 

  
         7 

การวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร            3 
การประเมินค่านิยม            3 

การกําหนดทิศทางขององค์กร 
การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ             4 
การตั้งเปูาประสงค์            7 

การกําหนดกลยุทธ์ 
การทําแผนกลยุทธ์            5 
การออกแบบองค์กร            1 
การกําหนดแผนปฏิบัติเพ่ือแปล
กลยุทธ์ที่ให้ปฏิบัติได้จริง 

           4 

การสร้างทางเลือกกลยุทธ์            2 
การดําเนินกลยุทธ์ 

การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ            7 
การออกแบบแนวปฏิบัติงาน            2 
การคํานึงโครงสร้างองค์กร            4 
การคํานึงถึงวัฒนธรรมองค์กร            3 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
การวางแผนกลยุทธ์ 
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การคํานึงถึงคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

           1 

การควบคุมกลยุทธ์ 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน            7 
การประเมินผลกระบวนการ
และประเมินผลสําเร็จของ
องค์กร 

           8 

การทบทวนกลยุทธ์            1 
รวม 6 4 4 4 7 8 11 5 9 10 11 79 

 
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสังเคราะห์มาสรุปองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ ได้ดังตาราง

ที่ 2.8   
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ตารางท่ี 2.8  การสรุปองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
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รายช่ือนักวิชาการ 

คอ
ตเ

ลอ
ร์ 

แล
ะเม

อร
์ฟี 

(K
ot

le
r M

ur
ph

y, 
19

81
) 

กูด
สไ

ตน
์ แ

ละ
คน

อื่น
 ๆ

 (G
oo

ds
te

in
, e

t a
l.,

 1
99

3)
 

มา
สเ

ซน
 แ

ละ
แว

น 
วูจ

ท์ 
(M

aa
ss

en
 V

an
 V

ug
ht

, 1
99

2)
 

วีเ
ลน

 แ
ละ

ฮัง
เก

อร
์ (

W
he

el
en

 &
 H

un
ge

r, 
20

04
) 

แด
ส 

แล
ะมิ

ลเ
ลอ

ร ์
(D

es
s 

& 
M

ill
er

, 1
99

3)
 

จอ
ห์น

สัน
 แ

ละ
สโ

คล
 ์(

Jo
hn

so
n 

& 
Sc

ho
le

s, 
19

97
) 

เซ
อร

์โต
 แ

ละ
ปีเ

ตอ
ร์ 

(C
er

to
 &

 P
et

er
, 1

99
1)

 

ทศ
พร

 ศ
ิริส

ัมพ
ันธ์

 (2
53

9)
 

ธง
ชัย

 ส
ันต

ิวง
ษ์ 

(2
53

3)
 

สม
ยศ

 น
าวี

กา
ร 

(2
55

1)
 

ศิร
ิวร

รณ
 เส

รีรั
ตน

์ แ
ละ

คน
อื่น

 ๆ
 (2

54
5)

 

รว
ม 

การวิเคราะห์สถานการณ์            10 
การกําหนดทิศทางขององค์กร            8 
การกําหนดกลยุทธ์            7 
การดําเนินกลยุทธ์            9 
การควบคุมกลยุทธ์            8 

รวม 4 3 3 3 4 3 5 3 5 4 5 42 
 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า มีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี 
จํานวน 42 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่
ขององค์ประกอบที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์กอบในระดับสูง ในที่ใช้ที่ความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้น  
ได้องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดในเพื่อการวิจัย (Conceptual 
Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ ์
องคประกอบย่อยที่ 2 การกําหนดทิศทางขององค์กร 
องคประกอบย่อยที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์ 
องคประกอบย่อยที่ 4 การดําเนินกลยุทธ์ 
องคประกอบย่อยที่ 5 การควบคุมกลยุทธ์ 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ได้ดังแสดง 

ในภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11  องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
 

จากภาพที่ 2.11  แสดงองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การกําหนดทิศทางขององค์กร  
3) การกําหนดกลยุทธ์  4) การดําเนินกลยุทธ์ และ 5) การควบคุมกลยุทธ์ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
องค์ประกอบ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ (Haman Resource Management) ซึ่งผู้วิจัยจะนําเสนอได้ ดังนี้ 
ไอแวนนิช (Ivancevich, 1998) ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่หนึ่ง 

ขององค์กรซึ่งทําให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จากการใช้บุคลากรเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรและ
เปูาหมายเฉพาะบุคลากร 

มอนดี้ โน และเพรอโมซ (Mondy, Noe & Premeaux, 1999) ให้ความหมายว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

โรเบิร์ต และเดวิด (Robert & David, 2001) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าขององค์กรให้ปฎิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

เดสเลอร์ (Dessler, 2009) กล่าว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นนโยบายและการปฏิบัติ 
ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2543) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสหวิทยาการที่ต้องผสมผสานศาสตร์อ่ืนในการจัดการบุคลากรให้
ทํางานด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะทํางานด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะทํางานให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

องค์ประกอบ 
การวางแผนกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การกําหนดทิศทางขององค์กร 

การกําหนดกลยุทธ์ 

การดําเนินกลยุทธ์ 

การควบคุมกลยุทธ์ 
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พยอม วงศ์สารศรี (2545) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง 
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
ที่เหมาะสม ให้ปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาดํารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานในองค์กร 
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางานและยังรวมไปถึง  
การแสวงหาวิธีการที่ทําให้สมาชิกในองค์กรที่ต้องพ้นจากการทํางานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ
หรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข 

ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
การใช้ทรัพยากร “มนุษย์” ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์กร
โดยให้ความสําคัญกับมนุษยใ์นฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่ช่วยหรือร่วมกันรังสรรค์องค์กร 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่าหมายถึง
กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององค์กร ร่วมกันใช้ 
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
เข้าปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งดํารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิต การทํางานที่เหมาะสมตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิก
ที่ต้องพ้นจากองค์กรให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในอนาคต 

สรุปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในองค์กร 
พร้อมทั้งดํารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะทํางานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร  

แนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ลาคิช ลองเกรส และดาร์ (Rakich, Longest & Darr, 1994) กล่าวว่า การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการดําเนินการตั้งแต่การได้คนเข้ามาทํางานในองค์กร การดูแลรักษาให้
คนทํางานในองค์กรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และการดูแลการออกจากงานของคนงาน โดยการ
จัดการในระยะการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์เข้ามาทํางาน จะประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก และการปฐมนิเทศคนเข้ามาทํางานใหม่  
การจัดการในระยะดูแลรักษาให้คนทํางานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 
การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝึกอบรมและพัฒนาระเบียบวินัย การบริหารค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ การช่วยเหลือ/ให้คําปรึกษา และการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส่วนการจัดการระยะ
สุดท้าย คือ การออกจากงาน จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและกํากับการออกจากงาน การเตรียมการ
ก่อนเกษียณ การหางานใหม่ให้ และการสัมภาษณ์ก่อนออก 

โรเบิร์ต และเดวิด (Robert & David, 2001) กล่าวว่า องค์ประกอบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มีภารกิจหลัก 7 ด้าน คือ การวางแผนด้านกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรม
พัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ 
และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

มอนดี้ และโน (Mondy & Noe, 2004) ได้เสนอแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งระบบ นั่นคือระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 6 ส่วนย่อย ดังนี้ 1. การวางแผน การรับ
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สมัครและการคัดเลือก 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 4. ความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 5. บุคลากรและแรงงานสัมพันธ์ 6. การวิจัยทรัพยากรมนุษย์  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก องค์กรทั่วไปต้องการบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน เหมาะกับสถานที่ทํางานและระยะเวลา ทั้งนี้เพ่ือให้เปูาหมายขององค์กร
ประสบความสําเร็จที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้น โดยอาศัยการวางแผน การสรรหาและการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่พิจารณาเกี่ยวกับความ
ต้องการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้พนักงานตามที่ต้องการ กล่าวคือ ได้พนักงานที่มีทักษะและ
พอเพียงเมื่อองค์กรมีความต้องการ สําหรับการสรรหานั้นเป็นกระบวนการของการชักจูงบุคคลใน
จํานวนที่เพียงพอและกระตุ้นให้สมัครงานกับองค์กร การคัดเลือกนั้นเป็นกระบวนการที่องค์กรคัดสรร
กลุ่มบุคคลที่สมัครให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตําแหน่งงานและองค์กร ความสําเร็จในหน้าที่  
3 ประการนี้สําคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้องค์กรบรรลุความสําเร็จตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้บุคคล และองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความจําเป็นเพราะคน งานและองค์กร มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนั้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการช่วยให้องค์กรรักษาการ
แข่งขันไว้ได้กระบวนการพัฒนาควรเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อบุคคลเข้ามาร่วมในองค์กรและกระทําอย่าง
ต่อเนื่องตลอดอาชีพของเขาโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ การพัฒนาองค์กร 
ซึ่งมีความมุ่งหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และช่วยให้พนักงานมีผล
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังรวมไปถึงการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) โดยการวางแผนอาชีพเป็น
กระบวนการกําหนดเปูาหมาย อาชีพของบุคคลกับความต้องการขององค์กรไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ชัดเจน ดังนั้นองค์กรจึงควรสนับสนุนพนักงานในการวางแผนอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามความ
ต้องการของทั้งสองฝุาย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นพนักงานจะได้รับการประเมินเพ่ือ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานมีโอกาสรู้ถึงจุดแข็งและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

3. การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ดีช่วยให้
พนักงานรู้สึกได้รับผลตอบแทนที่พอเพียง และเท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลต่อการทําประโยชน์ให้แก่องค์กร
เพ่ือบรรลุเปูาหมายค่าตอบแทนในที่นี้ หมายถึง ค่าจ้างหรือเงินเดือน (Wage and Salary) ซึ่งเป็นเงิน
ที่บุคคลได้รับจากการปฏิบัติงานผลประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง สิ่งที่ให้เพิ่มเติมจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ได้แก่ การหยุดพักผ่อน การลาปุวยตลอดจนการประกันสุขภาพ และยังเป็นค่าตอบแทนที่ ไม่ใช่เงิน 
(Non-Financial Rewards) ได้แก่ ความสุขกายสบายใจในการทํางาน ตลอดจนสภาพแวดล้อม
การทํางานที่ดี 

4. ความปลอดภัยและสุขภาพ ความปลอดภัย หมายถึง การปูองกันพนักงานจากการ
เจ็บปุวยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน ส่วนสุขภาพนั้น หมายถึง พนักงานปลอดภัย
จากการเจ็บปุวย และร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์ ความปลอดภัย และสุขภาพ เป็นเรื่องที่สําคัญมาก 
เพราะพนักงานที่ทํางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ สามารถผลิต
ผลผลิตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวต่อองค์กรด้วยเหตุนี้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จึงส่งเสริม
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สนับสนุนและจัดให้มีโปรแกรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันได้มีการออก
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อสังคม จึงทําให้ทุกองค์กรตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน 

5. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายต้องการให้องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ
ตระหนักเก่ียวกับสหภาพแรงงาน และการต่อรองกับสหภาพแรงงานในทางที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ทั้ง
สองฝุาย ในอดีตความสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์แก่นายจ้างเพียงฝุายเดียว แต่ปัจจุบันระบบแรงงาน
สัมพันธ์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสําคัญมากขึ้นในลักษณะของการร่วม
เจรจาต่อรอง 

6. การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญมากขึ้นเป็น
ลําดับ ห้องปฏิบัติการทางการวิจัยนี้ คือ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของงาน เช่น การศึกษาเกี่ยวกับ
การสรรหา อาจให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับประเภทของพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรหนึ่งองค์กร
โดยเฉพาะ หรือการวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทํางาน อาจบอกถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ 
ที่สัมพันธ์กับงาน หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้น 

อีวานชีวิช (Ivancevich, 2007) กล่าวว่าแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยเริ่มจากพิจารณาปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน โดยกระบวนการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ 1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 1) วางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 2) วิเคราะห์งานและการออกแบบงาน 3) สรรหา 4) คัดเลือก 2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 1) ประเมินผลการทํางาน 2) ค่าตอบแทน 3) วิเคราะห์งานและการออกแบบงาน  
4) ประโยชน์และบริการ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 1 ) ฝึกอบรมและพัฒนา  
2) วางแผนอาชีพ 3) วินัย 4. การธํารงรักษาและปูองกันทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 1) แรงงงาน
สัมพันธ์และเจรจาต่อรอง 2) สุขภาพและความปลอดภัย 

จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556) สมาคมเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Society for 
Human Resource Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่งภารกิจหลักไว้ 6 ด้าน 
สาระสังเขปของภารกิจแต่ละด้าน มีดังนี้ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก (Human Resource 
Planning, Recruitment and Selection) องค์กรจําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตรงตามเวลาที่ต้องการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ได้มาซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหา และการคัดเลือก การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทบทวนเงื่อนไขของความ
ต้องการทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติและ
ทักษะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานมีเพียงพอเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ ส่วนการสรรหาเป็นกระบวนการ
ทีมุ่่งดึงดูดใจใหผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้มาสมัครงาน การคัดเลือก
เป็นกระบวนการที่องค์กรตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุด เพ่ือบรรจุในตําแหน่งงาน
ที่ว่าง ความสําเร็จของกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เป็นสิ่งสําคัญ ต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้บุคคล กลุ่ม และองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
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สิ่งที่จําเป็นเพราะว่าบุคคล งาน และองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้องค์กรสามารถสู้กับคู่แข่งได้ กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้น 
ตั้งแต่บุคคลเริ่มเข้าทํางาน จะดําเนินต่อไปตลอดจนกระทั่งออกจากงาน โครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขนาดใหญ่อาจเรียกว่าโปรแกรมการพัฒนาองค์กรซึ่งมุ่งปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการทํา 
งานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังรวมถึงการวางแผนอาชีพและ
การประเมินผลการปฏิบัติ งาน การวางแผนอาชีพเป็นกระบวนการกําหนดเปูาหมายด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และหาวิธีการดําเนินการให้บรรลุเปูาหมาย ตามแนวคิดสมัยใหม่ เปูาหมาย
ด้านอาชีพของบุคคลและเปูาหมายขององค์กรจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน องค์กรจึงต้องช่วย
พนักงานด้านการวางแผนอาชีพ เพ่ือให้ความต้องการทั้งของบุคคลและองค์กรได้รับการตอบสนอง
ควบคู่กันไป พนักงานและทีมงานจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือดูว่าสามารถปฏิบัติงานตามที่รับ
มอบหมายได้ดีเพียงไร พนักงานจะมีโอกาสพัฒนาจุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  
ส่วนข้อบกพร่องจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยวิธีนี้พนักงานจะมีความพึงพอใจ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Compensation and Benefits) ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนจะจัดหารางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามผลงานที่ได้ปฏิบัติ
กําหนดทั้งในรูปตัวเงิน เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้าง และยังรวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ 
ซ่วยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผลประโยชน์เพ่ิมเติม มิใช่เกิดเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยตรง แต่เป็น
การให้เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในการดํารงชีวิตสร้างขวัญ และกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานงาน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) ความปลอดภัย เป็นการปูองกัน 
พนักงานจากอันตรายต่าง ๆ ที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ว่า จะเป็นอุบัติเหตุหรือการ
เจ็บปุวยก็ตาม ซึ่งอาจจะจัดเตรียมปูองกันไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิต สําหรับสุขภาพ
นั้น หมายถึง สภาพที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ องค์กรจําเป็นต้องจัด
สภาพแวดล้อมด้านการทํางานที่ปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดีมีความสุข พอใจในการ     
ทํางาน ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์เต็มที่ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้โปรแกรมด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพจะต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

5. พนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์ (Employee and Labor Relation) พนักงาน
สัมพันธ์เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น และเพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างพนักงานกับนายจ้าง 
จําเป็นจะต้องดํา เนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แรงงานสัม พันธ์  หมายถึง            
การติดต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพ่ือให้การใช้แรงงานเป็นไปโดยเหมาะสมเป็นธรรมแก่     
ทุกฝุาย แต่ละฝุายในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างแรงงาน เช่น การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานวันหยุด การใช้แรงงานทั่วไป และสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย เป็นต้น 
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6. การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) งานวิจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์มีความสําคัญเพ่ิมขึ้นเพราะผลการวิจัย มีคุณค่าในการสร้างสรรค์ช่วยพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ขอบข่ายของการ
วิจัยจะสัมพันธ์กับภารกิจหลักทั้ง 5 ประการ ที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human ResourceInformation System: HRIS) และ
ระบบเครือข่ายการสื่อสารในองค์กรประกอบด้วย ทั้งงานวิจัยและระบบ HRIS จะเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ให้ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์นําไปประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารด้านนี้ให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะอ่ืน ๆ  
ผู้วิจัยได้นํามาแสดงในตารางสังเคราะห์โดยถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อกําหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการ
วิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 2.9 
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ตารางท่ี 2.9  สังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์        5 
การวิเคราะห์และการออกแบบงาน      1 
การสรรหา      5 
การคัดเลือก      5 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปฐมนิเทศคนเข้ามาทํางานใหม่      1 
การวางแผนอาชีพ      3 
การประเมินผลงาน        4 
การจัดวางคน      1 
การฝึกอบรมและพัฒนาระเบียบวินัย        3 

การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ      5 
การช่วยเหลือ/ให้คําปรึกษา      4 
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย      5 
แรงงานสัมพันธ์      4 
การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์      3 
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์      1 

รวม 10 9 10 10 11 40 
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จากตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สามารถสรุป
องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ตารางที่ 2.10 
 
ตารางท่ี 2.10  สรุปองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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การจัดหาทรัพยากรมนุษย์      5 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      5 
การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์      5 

รวม 3 3 3 3 3 15 
 
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีองค์ประกอบ

เชิงทฤษฎี จํานวน 15 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจาก
ความถี่ขององค์ประกอบที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์กอบในระดับสูง ในที่ใช้ที่ความถี่ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  
ได้องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดในเพื่อการวิจัย (Conceptual 
Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
องคประกอบย่อยที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
องคประกอบย่อยที่ 3 การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
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จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างองค์ประกอบโครงสร้างองค์กร ได้ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.12  องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  

จากภาพที่ 2.12  แสดงองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์3) การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

 
องคประกอบที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
องค์ประกอบ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบของความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมซึ่งผู้วิจัยจะนําเสนอได้ ดังนี้ 
ไรช (Reich, 1998) ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) เป็นแนวคิดในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมขององค์กร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมถึงพนักงานบริษัท  
ลูกค้า คนในชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และพลเมืองในสังคมโดยทั่วไป ในเรื่องของการดําเนินกิจการต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่การคิดวางแผน และตัดสินใจเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์  
และการดําเนินงานขององค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในและ
ภายนอกองค์กรในการดําเนินงาน เพ่ือให้องค์กรอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

คอตเลอร์ และลี (Kotler & Lee, 2005) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นพันธสัญญาขององค์กรที่ต้องมีความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุง ส่งเสริมสังคมที่ตนดํารงอยู่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมด้วย
ทรัพยากรของบริษัทด้วยความสมัครใจ ซึ่งกิจกรรมที่องค์กรได้ดําเนินการโดยสมัครใจนั้น ไม่ได้หมาย
รวมถึงกิจกรรมที่ทําโดยถูกควบคุม บังคับตามกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือข้อบังคับต่าง  ๆ 
เท่านั้น แต่รวมถึงการดําเนินการโดยสมัครใจในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่แท้จริง  
เพ่ือให้สังคมท่ีองค์กรตั้งอยู่มีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึนอีกด้วย 

นภาพร ขันธนภา และศานิต ด่านศมสถิต (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นข้อผูกพันที่องค์กรจะต้องทําให้เกิดผลกระทบ 

องค์ประกอบการ
บริหารทรัพยากร

มนุษย์ 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
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ในทางบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด และต้องจํากัดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด 
 พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ และคนอ่ืน ๆ (2549) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท หมายถึง 
การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ (ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่) และ
ระดับไกล (ผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป) เป็นต้น 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) หมายถึง การที่องค์กรตั้งใจที่จะกระทําให้เกิดประโยชน์ให้แก่สังคม  
อันนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด โดยองค์กรอาจกําหนดไว้เป็นข้อบัญญัติทางจริยธรรมที่
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการ  
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สรุปว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง พันธสัญญาขององค์กรที่ต้องมีความรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมสังคมและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยสมัครใจ เป็นข้อผูกพันแท้จริงขององค์กรในการ
ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม เพ่ือให้สังคมที่องค์กรตั้งอยู่
มีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น  

แนวคิดทฤษฎีขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวคิดของ Kotler & Lee (2005) ได้จําแนกรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม

ออกเป็น 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหา 

เงินทุน วัสดุ สิ่งของหรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมนั้นตลอดจนสนับสนุนการระดมทุนการมีส่วนร่วมหรือการเฟูนหาอาสาสมัครเพ่ือการ
ดังกล่าวขององค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่ง
องค์กรใด หรือแบบหลาย ๆ องค์กรก็ได้ 

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ เพ่ือช่วยหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหา
ทางสังคมจําเพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จํากัดแน่นอน หรือดําเนินการแบบจําเพาะผลิตภัณฑ์ หรือ
ให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับ
องค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากําไรเพ่ือสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกันด้วยก็เป็นการเปิดโอกาส
ให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อ่ืนใดเพ่ิมเติม 

3. การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างสําคัญระหว่าง
การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาด 
เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลักในขณะที่
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การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก (Awareness) รวมถึง
การสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็น
ปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และที่ผ่านมามักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจาก
ภายนอก หรือมีผู้เสนอให้ทํามากกว่าจะเกิดจากการวางแผน หรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กร
เอง ทําให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงกับเปูาหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจ
ให้พนักงาน คู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงานในการทํางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเพ่ือ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็น
ผู้ดําเนินการเองโดยลําพังหรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้กําหนดกิจกรรม 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) เป็นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงปูองกันด้วยการหลีกเลี่ยง
การก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ  
ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดย  
ที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ 

ไอ เอส โอ (ISO 26000, 2551) ได้กําหนดองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม
ไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

1. มีการกํากับดูแลกิจการที่ด ี(Organization Governance) กล่าวคือ องค์กรควรกําหนด
หน้าที่ให้คณะกรรมการฝุายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอดส่องดูแลผลงานและ
การปฏิบัติงานขององค์กรได้ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้  

2. คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยสิทธิ
ดังกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) องค์กรต้องตะหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า 
ดังนั้นแรงงานจึงไม่ควรถูกปฏิบัติเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต  

4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) องค์กรจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงหลักการปูองกัน
ปัญหามลพิษการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการผลิตและบริการ  

5. การดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) องค์กรต่าง ๆ ควรแข่งขัน
กันอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนสินค้าและบริการ 
นวัตกรรมการพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการใหม่ ๆ รวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพในระยะยาว  

6. ใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบ
ข้อมูลในการใช้สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าและ
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บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและสุขภาพของผู้บริโภค 
นอกจากนี้เมื่อพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด องค์กรก็จะต้องมีกลไกในการเรียกคืนสินค้า 
พร้อมทั้งยังต้องให้ความสําคัญกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

7. การแบ่งปนัสู่สังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society) 
แนวคิดของ รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ (2550) ได้แบ่งความรับผิดชอบของธุรกิจออกเป็น  

2 ประเภท คือ 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในธุรกิจประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายนอกธุรกิจ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวคิดของ สถาบันไทยพัฒน์ (2552) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย ได้รวบรวมรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีรูปแบบของ
ความรับรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงตอบสนอง (Responsive CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงตอบสนอง (Responsive CSR) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตัวเป็นบรรษัท
พลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน โดยอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคมอะไร
ต่อมิอะไรเพ่ิมเติม ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นการทําความรับรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรับ (Receptive) 
กิจกรรมความรับรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบนี้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีปัญหาหรือผลกระทบจาก
การดําเนินธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีการเรียกร้องให้กิจการดําเนินความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ต่อผลกระทบเหล่านั้น เป็นการผลักดันให้มีการริเริ่มดําเนินงานความรับรับผิดชอบต่อสังคม จากผู้มี
ส่วนได้เสียที่อยู่ภายนอกองค์กร (Outside-In) ส่วนวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นนี้ 
กิจการมักจะศึกษาข้อกฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาปฏิบัติเพ่ือ
ปรับให้เข้ามาตรฐาน (Standardization) อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผลลัพธ์จากการแสดง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิธีการนี้ จะทําให้กิจการได้ชื่อว่าเป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบใน
การแก้ไข ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกหนึ่ง
ในสังคมนั้น ๆ (Inclusiveness) อย่างไรก็ดีเปูาประสงค์ของการทําความรับรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นนี้  
แม้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร  
แต่กิจการยังคงมุ่งรักษาไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กร (Corporate Value) เป็นสําคัญ 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์เป็นการยกระดับจากการบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการบรรเทา ปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดจากกิจการ สู่การทําความรับรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก (Proactive) ที่องค์กร
สามารถริเริ่มกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วยตัวเองให้แก่สังคมภายนอก ( Inside-
Out) ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความต้องการขององค์กรหรือหรือริเริ่มจากภายนอก (Outside-In) วิธีการ
แสดงความรับผิดอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็นความรับรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์นี้ กิจการ  
ไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกําหนดหรือมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับเท่านั้น แต่ยังมีการกําหนด
จุดยืนที่ เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติขององค์กรอ่ืน ๆ มีการสร้างความแตกต่าง 
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(Differentiation) ในวิธีการ มีอิสรภาพในการคัดเลือกประเด็นทางสังคมโดยที่ปลอดจากพันธนาการ
หรือข้อเรียกร้อง เช่น ใน Responsive CSR ด้วย วิธีการที่แตกต่างและกิจกรรมความรับรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีเหมาะสม ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสม ผลลัพธ์จากการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แบบที่เป็นความรับรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์นี้ จะทําให้เอ้ือ  
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ขององค์กรในระยะยาว เปูาประสงค์ 
ของความรับรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ที่ผสมผสานการริเริ่มทั้งจากภายในและการเชื่อมโยงจาก
ภายนอกจะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) ระหว่างธุรกิจและสังคม 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR) กระบวนการคิดเพื่อให้ได้มา
ซึ่งกิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์หรือการคิด CSR เชิง “ยุทธศาสตร์” นั้น ส่วนใหญ่จะใช้พลังจากสมอง 
ซีกซ้ายในการวิเคราะห์หาเหตุผล คํานวณความคุ้มค่า ต้นทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ ขณะที่ CSR 
เชิงสร้างสรรค์นั้น จะถูกปลดปล่อยออกมาจากสมองซีกขวาเป็นการคิด CSR ในเชิง “ยุทธศิลป์” ที่ต้อง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและความรู้สึกเป็นสําคัญ 
 

 
      
ภาพที่ 2.13  พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (สถาบันไทยพัฒน์, 2553) 

 
Creative CSR เป็นการทํา CSR ที่ก้าวข้ามบริบทของการรุก-รับ แต่เป็นการพัฒนา

กิจกรรม CSR ในเชิงร่วม (Collaborative) ที่เปิดโอกาสให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างธุรกิจ
และสังคมอย่างไม่แบ่งแยกกิจกรรม CSR ภายใต้รูปแบบนี้ จะไม่สามารถกําหนดได้อย่างชัดเจนว่าใคร
เป็นผู้ริเริ่มก่อนหลัง เนื่องจากเส้นแบ่งของการทํางานร่วมกันระหว่างกิจการและสังคมจะเลือนรางลง
สําหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบ Creative CSR จะมิได้จํากัดเพียง
การสร้างความแตกต่างในการวิธีการที่มีอยู่ แต่เป็นการคิดค้นวิธีการขึ้นใหม่ เป็นนวัตกรรม (Innovation) 
การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากวิธีการอ่ืนโดยอัตโนมัติ  ดังตารางที่ 
2.11 
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99 

ตารางท่ี 2.11  ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบตอบสนอง กลยุทธ์ และสร้างสรรค์ 
 

Responsive CSR Strategic CSR Creative CSR 
Corporate Value Shared Value Common Value 
Inclusiveness Competitiveness Cohesiveness 
Standardization Differentiation Innovation 
Outside-In Outside-In, Inside-out Blur 
Receptive Proactive Collaborative 

 
ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็น CSR เชิงสร้างสรรค์นี้  

จะทําให้เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูน (Cohesiveness) ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดคุณค่าเดียวกัน (Common Value) ของทั้งกิจการและสังคม 

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้แบ่งรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย 

1. CSR-After-Process เป็นการดําเนินกิจกรรมที่แยกต่างหากจากการดําเนินธุรกิจที่เป็น
กระบวนการหลักของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลต่อเนื่องของกระบวนการดําเนินการ
ธุรกิจ) เช่น การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและการ
เยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ 

2. CSR-in-Process เป็นการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนหลักของ
กิจการหรือเป็นการทําธุรกิจที่หากําไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การปูองกัน หรือกําจัดมลพิษ  
ในกระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ์การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของ
พนักงาน ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหล่านี้ ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่เวลาทํางานปกติของกิจการ 

3. CSR-as-Process เป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรให้กับตนเอง
เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก เช่น มูลนิธิ/สมาคมการกุศล ที่เป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการ 

4. CSR-as-Enterprise เป็นวิสาหกิจสังคม หรือ Social Enterprise เป็นธุรกิจที่หารายได้
ด้วยนวัตกรรม การแสวงหาโอกาสจากความอยุติธรรม การไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น องค์กร
แบบดั้งเดิมที่ไม่แสวงหากําไร องค์กรแบบดั้งเดิมที่แสวงหากําไร องค์กรแบบผสม ผู้ดําเนินงานใน
วิสาหกิจสังคม เรียกว่า ผู้ประกอบการสังคม (Social Enterpreneur) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยว 
และต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือการปฏิวัติสังคมอย่างยั่งยืน 

5. CSR-as-Business เป็นการทําธุรกิจสังคม เป็นการนําเอาประเด็นสังคมมาทําธุรกิจซึ่งมี
ทั้งการผลิต การค้า และการบริการ เช่น เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานหรือ  
ลดมลพิษ ผู้ขายปัจจัยการผลิตที่ไม่ปนเปื้อนมีที่มาที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รับซื้อขยะอุตสาหกรรม
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ไปคัดแยกและหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เป็นบริษัทที่ให้คําแนะนําปรึกษาหรือจัดฝึกอบรมทางด้านซีเอสอาร์ 
เป็นต้น 

คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนามาตรฐาน (2555) ได้จัดการเรียน
การสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประกอบด้วย 2 มิตสิําคัญ ดังนี้ 

มิติภายใน 
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ  

กิจการต้องดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ จึงควรจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม หรือ มีนโยบายส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เช่น การสนับสนุนช่วงต่อระหว่างโรงเรียนมาสู่พนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงานทุก ๆ ด้าน ให้ความสมดุลระหว่างงาน ชีวิตครอบครัว 
และการพักผ่อน ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมด้านการคัดเลือกเข้าทํางาน รายได้ และความก้าวหน้าทางการ
งาน โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้พิการดูแลเอาใจใส่พนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดปัญหา
สุขภาพจากการงาน 

2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการทํางาน 
แม้จะมีกฎหมายควบคุมดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แต่การคิดว่า 

จะทําอย่างไรให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี เป็นเรื่องสําาคัญมากกว่าการปฏิบัติตาม
กฎหมายขั้นต่ําเสียอีก เพราะพนักงานที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงย่อมนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพ
ของกิจการ นอกจากนี้ การกระจายงานไปสู่คู่ค้าอาจทําาให้การควบคุมไม่ทั่วถึง จึงควรมีนโยบาย
เลือกคู่ค้าที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณต่อพนักงานของตนเองเพ่ือเป็นการควบคุมอีกทางหนึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้คู่ค้าต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะคู่ค้าที่ไม่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจ้าง สามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในทางลบให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

3. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เมื่อกิจการต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือวิกฤติการณ์ภายใน 

เช่น การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการซึ่งมักนํามาสู่การเลิกจ้าง กิจการควรหารือและสร้างความ
ร่วมมือในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกิจการ 
การลดการใช้ทรัพยากร การลดปล่อยสารพิษของเสียและคาร์บอน เป็นการลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลดีต่อกิจการในการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนพลังงานและการจัดการของเสียต่าง ๆ นําไปสู่ผลกําไรที่สูงขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น ที่สําคัญเป็นการสร้างภาพลักษณ์กิจการในประเด็นสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้ประโยชน์ต่อทุกฝุาย 

5. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ 
ความเชื่อมั่นต่อกิจการเป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ความโปร่งใสและขั้นตอนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ชัดเจนตรวจสอบได้ จึงสําคัญต่อ
ความมั่นคงของกิจการอย่างยิ่ง เพราะการบริหารจัดการที่โปร่งใสทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจ



 

 

101 

ในทุกระดับ ย่อมนําไปสู่ข้อมูลที่ตรวจสอบและเข้าถึงได้โดยนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดระบบ
การลงทุนโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในที่สุด 

มิติภายนอก 
1. การจัดการกับคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม 

การเลือกคู่ค้าและหุ้นส่วน กิจการควรคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้น ๆ  
ด้วย เพ่ือขยายความรับผิดชอบต่อสังคมของตนไปสู่กิจการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต 
เช่น การช่วยพัฒนาระบบการทํางานของคู่ค้าให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานที่วางไว้ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทค้าปลีกต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับการลดต้นทุนและเพ่ิมผลกําไร การเลือกคู่ค้า 
ที่ผลิตสินค้าโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม การซื้อสินค้าท่ีลดการใช้หีบห่อโดยไม่จําเป็น เป็นต้น 

2. การดูแลผู้บริโภค 
กิจการต้องมีระบบดูแลและรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในทุก ๆ กระบวนการของสินค้าและ

บริการ ตั้งแต่การผลิตการจําหน่ายไปจนถึงการทิ้งให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงคุณภาพ 
ราคา และจริยธรรม นอกจากนั้น ยังสามารถผลิตและจําหน่ายสินค้าและบริการเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค หรือแม้แต่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้กับทุกกลุ่มรวมถึงผู้พิการ ที่เรียกว่า  
Design for all เช่น เครื่องใช้ไฟฟูาที่มีอักษรเบรลล์หรือสั่งการด้วยเสียงสําหรับคนปกติและ 
คนตาบอดการไม่ผลิตของเล่นที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม (เช่น ปืน และอาวุธ) ที่น่าสนใจ คือ สถาบันการเงิน
หลายแห่งเน้นปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
ครบถ้วนกับลูกค้าและให้สินเชื่อจากความสามารถในการชําระคืนจริงของลูกค้าและดูแลลูกค้าเมื่อ
ประสบปัญหาทางการเงินในสภาวะวิกฤติ 

3. ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง 
การดําเนินงานของกิจการ ปกติจะให้ประโยชน์ต่อชุมชนอยู่แล้ว เช่น จ้างแรงงานชุมชน

ซึ่งนํารายได้สู่ชุมชนและเพ่ิมรายได้ภาษีของพ้ืนที่ทําให้เกิดทุนสาธารณะที่สามารถนํามาสร้าง
ประโยชน์เพ่ิมแก่ชุมชนได้อีก นอกจากนั้น กิจการต้องพ่ึงพาชุมชนในรูปแบบแรงงาน ความร่วมมือ
และอ่ืน ๆ ดังนั้น ควรช่วยเหลือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่านการพัฒนาเพื่อนําไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่จะได้รับ คือภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือของชุมชน 
ที่พร้อมจะช่วยเหลือกิจการ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
กิจการควรจัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องและสนใจ ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทผู้นําทางธุรกิจต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม 
และกิจกรรมเหล่านี้ควรวัดผลได้ ดังนั้น ต้องวางแผนและหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานซึ่งจะนํามาสู่
ภาพลักษณ์ที่ดี อันเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความไว้วางใจและคุณค่าให้แก่กิจการในมุมมองของ
ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย 

องค์ประกอบที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะอ่ืน ๆ  
ผู้วิจัยได้นํามาแสดงในตารางสังเคราะห์โดยถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
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แนวคิดเพ่ือการวิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ต่อไป ดังตารางที่ 2.12 
 
ตารางท่ี 2.12 การสังเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การสนับสนุนด้วยทรัพยากรในองค์กร 
การจัดหา เงินทุน วัสดุ สิ่งของหรือทรัพยากรอ่ืนของ
องค์กร 

      1 

การระดมทุนการมีส่วนร่วมหรือการเฟูนหาอาสาสมัคร
เพ่ือการดังกล่าวขององค์กรธุรกิจ 

      1 

การอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ 

      1 

การดําเนินการแบบจําเพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การ
กุศลที่ระบุไว้ 

      1 

การสนับสนุนการพัฒนาหรือการทําให้เกิดผลจากการ
รณรงค์ 

      1 

การสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัคร       1 
การบริจาคเพ่ือการกุศลเพื่อช่วยเหลือโดยตรง       2 
การอาสาช่วยเหลือชุมชนเป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้
พนักงาน คู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงานในการทํางาน
ให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร 

      4 
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ตารางท่ี 2.12  (ต่อ) 
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การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน 
การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ 

      4 

การดูแลผู้บริโภคทุกกระบวนการ       4 
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดล้อม
คํานึงถึงหลักการปูองกันปัญหามลพิษการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการผลิตและบริการ  

      6 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม  
การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ควรแข่งขัน
กันอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง พร้อมรับการ
ตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้ 

      4 

การจัดการกับคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที่รับผิดชอบต่อ
สังคมการเลือกคู่ค้าและหุ้นส่วน กิจการควรคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้น ๆ ด้วย 

      2 

การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม 
การทําให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ 

      2 
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ตารางท่ี 2.12  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากวิธีการอ่ืน คิดค้นวิธีการข้ึนใหม่ เป็น
นวัตกรรม 

      2 

การทําธุรกิจที่หารายได้ด้วยนวัตกรรม การแสวงหา
โอกาสจากความอยุติธรรม 

      1 

การนําเอาประเด็นสังคมมาทําธุรกิจซึ่งมีท้ังการผลิต 
การค้า และการบริการ 

      1 

การแสดงบทบาทผู้นําทางธุรกิจต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 

      1 

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมควรจัดให้มีกิจกรรม
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและสนใจ 

      1 

รวม 10 6 6 3 7 8 34 
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ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสังเคราะห์มาสรุปองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม  ได้ดัง
ตารางที่ 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13  การสรุปองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การสนับสนุนด้วยทรัพยากรในองค์กร       4 
การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน       6 
การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม        4 
การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม       6 

รวม 3 3 4 3 3 4 20 
 
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า มีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี 

จํานวน 17 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่
ขององค์ประกอบที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์กอบในระดับสูง ในที่ใช้ที่ความถี่ตั้ งแต่ 3 ขึ้น  
ได้องค์ประกอบย่อยมาจัดกลุ่มได้ 4 องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดในเพื่อการวิจัย  
(Conceptual Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การสนับสนุนทรัพยากร 
องคประกอบย่อยที่ 2 การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
องคประกอบย่อยที่ 4 การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 
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จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม  
ได้ดังแสดงในภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
   จากภาพที่ 2.14 แสดงองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) การสนับสนุนด้วยทรัพยากร 2) การคํานึงถึง
สิทธิมนุษยชน 3) การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 4) การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 
 
2.3  แนวคิดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3.1 ความเป็นมาของการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจัดการศึกษาของประเทศ จําเป็นต้องอาศัยระบบการศึกษาที่มีความเหมาะสม        

ซึ่งครอบคลุมจุดมุ่งหมาย หลักการระดับการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาโดยระบบการบริหาร
การศึกษาจําต้องอาศัยและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของท้องถิ่น และยังต้อง
อาศัยพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เนื่องจากในสังคมโลก
ปัจจุบันเป็นสังคมหลังยุคโลกาภิวัฒน์แล้ว (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553) เป็นผลทําให้มีการระดมสรรพ
กําลังจากประชาชนในท้องถิ่นและสังคมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ประเทศซึ่งรวมทั้งการจัดการศึกษาในขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
พุทธศักราช 2540 และฉบับพุทธศักราช 2550 จึงได้กําหนดบทบัญญัติเพ่ือเป็นแนวทางหลักในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขึ้น (สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2551) และในระดับการดําเนินงานได้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยเกิดขึ้นสองระยะโดยมีการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่หนึ่งคือในระหว่างปี พ.ศ. 
2542-2552 โดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในชุดดังกล่าวได้ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาและ 
ผลจากการปฏิรูป สรุปได้ว่า การปฏิรูประบบการบริหารในรอบแรกได้มีการปฏิรูปให้มีกระทรวงเดียว
ทําหน้าที่วางนโยบายและจัดสรรงบประมาณการศึกษาทั้งหมด และกระจายอํานาจหน้าที่การ
ปฏิบัติงานให้จังหวัดดําเนินงานควบคุมดูแลสถานศึกษาและบุคลากรให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ
มากขึ้น ส่วนสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นนิติบุคคลและอาจจะออกนอกระบบราชการได้  
(สภาการศึกษา, 2551) หลังจากการปฏิรูปในรอบแรกมีการดําเนินการจัดการศึกษาผ่านมาเป็นเวลา 

องค์ประกอบ 
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

การสนับสนุนทรัพยากร 

การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม 
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10 ปี จึงได้เกิดการปฏิรูปรอบที่สองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยในการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองได้มีการ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในรอบแรกมีการศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การศึกษาไทยในอนาคต ทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลั งงานและสิ่งแวดล้อม และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเคลื่อนย้ายคน เงิน เทคโนโลยี 
ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้อย่างเสรี เป็นต้น (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2548) 
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จึงกําหนดหลักการและกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ ความหมาย และกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง บนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกําหนดวิสัยทัศน์
สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่สอง คือ วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   
เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ 
ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนได้ 4 ประการหลักด้วยกัน ดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553)  

2.3.1.1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝุเรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถทํางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสํานึก
และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นกําลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็น มีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
เสมอภาค 

2.3.1.2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครู
มาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ 
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั๋นคงในอาชีพ 
มีขวัญกําลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

2.3.1.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ / ประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
สําหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 

2.3.1.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส        
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการนําระบบ และวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการ
สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการการเงิน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Demand Side)  
ซึ่งจากแนวทางในการปฏิรูปที่เกิดขึ้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับของการแบ่งโครงสร้าง
การบริหารงานในการบริหารงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยสภาพเดิมก่อนการปฏิรูปรอบแรกการบริหาร
ราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการบริหาร โดยการยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาที่คํานึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่มีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แต่หลังจากการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่สองได้ดําเนินการ
ในระยะที่หนึ่งในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 226 เขต  
โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต 
ในเบื้องต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่เกิดขึ้น 

2.3.2 ความหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกัน รวมทั้ง

รูปแบบและแนวทางการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

พนม  พงษ์ไพบูลย์ (2542) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษาที่จําเป็น
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานและฐานที่แข็งแรง มั่นคง เพียงพอกับการดํารงชีวิตที่ดีในวัน
ข้างหน้า อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพ
เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนมีส่วนร่วมกับ
ผู้อื่นในการพัฒนาชุมชน สังคม  

สิปปนนท์ เกตุทัต (2542) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบ 
ที่ จัดขึ้น เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิ ตให้คนไทย ดํ า เนินชี วิตร่ วมกัน ในสั งคมอย่ างมีความสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ให้ความหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า เป็นการศึกษา
เพ่ือชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนไทยช่วยให้ประชาชนไทย มีคุณธรรมในการดํารงอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความสามารถในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ และ
ดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและมีบทบาทร่วมใน
การพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม  
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สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบที่รัฐ หรือเอกชน
จัดขึ้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสามารถ
ดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า และมีส่วนร่วมกับ
ผู้อื่นในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
2.4  การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 

2.4.1 ความหมาย 
ดูคานิส (Ducanis, 1970) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นการทํานาย

เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเป็นไปได้ในอนาคต เทคนิคนี้ มุ่งท่ีจะลดผลกระทบหรืออิทธิพลของบุคคล
อ่ืน ๆ ในกรณีที่ต้องมีการเผชิญหน้ากัน ในขณะเดียวกันก็ เป็นการลดผลกระทบทางด้านความคิด
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการรวบรวม
คําตอบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการจะศึกษาในขณะที่ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจะถูกจํากัดลงด้วย 

อัลเฟรด (Alfred, 1973) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคของ
การรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุ่งเพ่ือเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจแต่เดิม ที่จําเป็นต้อง
ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ่มหรือมติของที่
ประชุม 

ทอร์นตัน และคนอ่ืน ๆ (Thornton, et al., 1975) ได้ให้ความหมายของเทคนิค 
เดลฟายว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นวิธีการที่จะเป็น
การขัดเกลาและได้รับความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ประยูร ศรีประสาธน์ (2523) กล่าวถึงความหมายของเทคนิคเดลฟายไว้ว่า เป็น
ขบวนการที่จะเสาะหาความคิดเห็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มคนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
อนาคตในเรื่องที่เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ และ/หรือสภาพการณ์ที่ต้องการจะให้เป็น ทั้งนี้โดยใช้วิธีการ
เสาะหาความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถามแทนการเรียกประชุม 

สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ์ (2528) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็น
ขบวนการที่รวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอนาคตจากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุด 
โดยที่ผู้ทําการวิจัยไม่ต้องนัดสมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้มาประชุมพบปะกัน แต่ขอร้องให้สมาชิกแต่
ละคนแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินปัญหาในรูปแบบของการตอบแบบสอบถาม 

ดิลก  บุญเรืองรอด (2530) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นวิธีการนํา
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ประโยชน์อย่างมีระบบแบบแผน หรือเป็นการขัดเกลาการตัดสินใจ
ของกลุ่ม เป็นเทคนิคของการรวบรวมข้อมูลที่เอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญคนใด
คนหนึ่ง หรือความคิดเห็นของกลุ่มท่ีมาประชุมกัน 
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ประเทือง เพ็ชรรัตน์ (2530) ให้ความหมายของเทคนิดเดลฟายว่า เป็นกระบวนการ
หนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตที่
กระจัดกระจายกันให้สอดคล้องกันอย่างมีระบบ ซึ่งจะนําไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ชนิตา รักษ์พลเมือง (2535) ได้กล่าวถึงความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็น
เทคนิคในการทํานายเหตุการณ์ หรือความเป็นไปได้ในอนาคตโดยอาศัยฉันทามติ หรือ Consensus 
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นแนวคิดหรือเป็นการทํานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือ
ความเป็นไปในอนาคต ข้อสรุปจากฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนี้ จะสามารถนํามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งในเชิงวิชาการและบริการ 

จอห์นสัน (Johnson, 1993) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิค
ของการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุ่งเพ่ือเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจแต่เดิม 
ที่จําเป็นต้องข้ึนอยู่กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ่มหรือ
มติของที่ประชุมเทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจหรือลงข้อสรุปใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ปราศจากการเผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยรวบรวม
และสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า เทคนิคเดลฟาย เป็นกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปของสถานการณ์ในอนาคตในเรื่องที่เกี่ยวกับ เวลา 
ปริมาณ  สภาพการณ์ที่ต้องการจะให้เป็น จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้การตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญแทนการเชิญ
ประชุม 

2.4.2 รูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 
2.4.2.1 เทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม ธรรมชาติของเดลฟายมีลักษณะสําคัญ หรือ

แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือสร้างความคิดเห็น
ที่สอดคล้องต้องกันหรือฉันทามติระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการนํามาสู่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ ที่มีรูปแบบ
การดําเนินการโดยใช้แบบสอบถามนําในรอบแรกและแบบสอบถามที่ใช้ในรอบแรกเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดการนําเทคนิคเดลฟายแบบเดิมไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประสบปัญหาหลายด้าน เช่น 
การใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามปลายเปิดนาน การเก็บข้อมูลหลายรอบทําให้ผู้เชี่ยวชาญรู้สึกเบื่อ
และถูกรบกวนมากเกินไป อัตราการตอบกลับแบบสอบถามค่อนข้างต่ํา ข้อมูลที่ได้ ไม่ค่อยมีความ
หลากหลาย ตอบเข้าหาค่ากลางเพ่ือให้ยุติโดยเร็วปัญหาเหล่านี้จึงทําให้ผู้วิจัยปรับปรุงข้อจํากัดของ
เทคนิคเดลฟายแบบเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.4.2.2 เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Techniques) หมายถึง เทคนิค 
เดลฟายที่มีการปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และลดข้อจํากัด
ที่เกิดขึ้นในเทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะข้อจํากัดเกี่ยวกับเวลาในการเก็บข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามของเทคนิคเดลฟายในแต่ละรอบใช้ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 40 วัน จึงมี
ความพยายามหาวิธีลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) การใช้วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายของกลุ่มบุคคล สําหรับการจัดทําเป็นแบบสอบถาม
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แบบปลายเปิดในรอบที่ 2 ของเทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม การระดมความคิดจะช่วยลดระยะเวลา
สําหรับการจัดทําแบบสอบถามในรอบสอง เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มด้วยเทคนิคระดม
ความคิดจะทําให้ได้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีการอภิปรายภายในกลุ่มอย่างมีเหตุผล และช่วย
ลดระยะเวลาในการรอแบบสอบกลับคืนในรอบแรก 

2) การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก 
ซึ่งจุมพล พูลภัทรชีวัน (2535) ได้ปรับปรุงเทคนิคเดลฟายให้เหมาะกับการวิจัยอนาคต โดยพัฒนา
เทคนิคที่เรียกว่า EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เทคนิคนี้เก็บรวบรวมข้อมูล
รอบแรกด้วยการสัมภาษณ์ไม่มีการจํากัดขอบเขตของแนวคิดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ใช้การสัมภาษณ์
แบบเปิดและไม่ชี้นํา ผู้ให้สัมภาษณ์มีโอกาสปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ทํา
ให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ 

3) การประชุมแบบเดลฟาย (Delphi Conference) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในลักษณะของการประชุม ระหว่างการประชุมจะเก็บข้อมูลซ้ําด้วยแบบสอบถาม และนําเสนอ
ข้อมูลย้อนกลับแก่ สมาชิกในกลุ่ม และขอให้ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาและตรวจสอบความคิดเห็นของ
ตนเองอีกครั้งพร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายกันภายในกลุ่ม การเก็บข้อมู ลแบบนี้ 
ไม่สามารถปิดบังสถานภาพทางสังคมของผู้ให้ข้อมูลได้ ผู้วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลได้ 

4) เดลฟายใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer – Based Delphi) 
การวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้ข้อมูลจะเห็นข้อมูลของสมาชิกในกระบวนการ 
โดยไม่ต้องอาศัยการสรุปหรือวิเคราะห์ความคิดโดยนักวิจัยซึ่งอาจมีความลําเอียง วิธีนี้จะเก็บข้อมูล  
ได้รวดเร็ว ประหยัด 

5) เดลฟายกลุ่ม (Group Delphi) Wikin & Altschuld (1995) เสนอการ
ใช้เดลฟายกลุ่มโดยการกําหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเชิญเข้ามีส่วนร่วมในการประชุม เมื่อได้รับการ
ตอบรับและผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมในการประชุมแล้ว ผู้ประเมินความต้องการจําเป็น 
(Needs Assessor) ส่งแบบสอบถามรอบที่ 1 ไปให้ก่อนการประชุม หลังจากนั้นก่อนหรือหลัง
การประชุมประมาณ 3-4 ชั่วโมง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะได้รับแบบสอบถามฉบับที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญใช้ช่วงเวลา
ระหว่างพักการประชุมประมาณ 20 นาที ในการตอบแบบสอบถามโดยผู้ประเมินความต้องการจําเป็น
ขอความร่วมมือไม่ให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามภายในกลุ่ม ผู้ประเมินความ
ต้องการจําเป็นรวบรวมคําตอบที่ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นสร้างแบบสอบถามรอบที่ 3 เมื่อกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 เสร็จเรียบร้อย ผู้ประเมินความต้องการจําเป็นนําข้อเสนอแนะ
หรือประเด็นที่มีผู้ไม่เห็นด้วยมาพิจารณาร่วมกันแบบเผชิญหน้าเพ่ือหาข้อสรุป 3 ประการ คือ การ
กําหนดโครงสร้างของเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการเก็บรักษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูล เทคนิคนี้เหมาะสมกับการใช้กับการคาดการณ์ในมิติที่ซับซ้อน ส่วนใหญ่มีมิติ
เดียว วิธีนี้สามารถไปใช้คู่กับเทคนิคเชิงอนาคตอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ 

2.4.3 ขั้นตอนของเทคนิคเดลฟาย 
อัลเลน (Allen, 1978, pp. 123 – 125 อ้างถึงใน ดิลก บุญเรืองรอด, 2530, น. 24) 

ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการทําวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายว่า มีข้ันตอนทั่วไป 10 ขั้นตอน คือ 
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ขั้นกําหนดคําถาม ขั้นแรกสุดผู้วิจัยต้องกําหนดคําถาม โดยเฉพาะคําถามที่ว่า
ต้องการอะไรจากผู้เชี่ยวชาญ คําตอบของคําถามนี้จะช่วยให้สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญได้ถูกต้อง 

ขั้นเลือกผู้เชี่ยวชาญ เมื่อทราบสิ่งที่ต้องการจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถ
เลือกผู้เชี่ยวชาญได้ 

ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก ในการพัฒนาแบบสอบถามครั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว
จะใช้คําถามปลายเปิด (Open – Ended Questions) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่แล้วส่งสํารวจครั้งที่ 1 

ขั้นวิเคราะห์แบบสอบถาม คําตอบที่ได้จะถูกนํามาวิเคราะห์ จัดประเภท และ
หมวดหมู่ ให้ง่ายแก่การเข้าใจ 

ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สอง จากคําถามที่ได้จัดหมวดหมู่แล้ว ผู้วิจัยสามารถ
พัฒนาแบบสอบถามที่มีคําถามประเภทปลายปิด (Close – Ended Questions) ได้ ซึ่งอาจเป็นแบบ
ให้เรียงลําดับความสําคัญหรือให้ประมาณค่าได้ ทั้งนี้แล้วแต่เรื่องที่ต้องการจะวิจัย แล้วส่งสํารวจครั้งที่ 2 

ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สาม ในการนําผลสํารวจครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์
จําเป็นต้องวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากนั้นให้พัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม่ โดยให้ระบุค่าสถิติทั้ง 2 ประเภทไว้ในแบบสอบถามด้วยพร้อม
ทั้งระบุด้วยว่า ผู้เชี่ยวชาญคนนั้น มีความเห็นอยู่จุดใดในหรือนอกพิสัย แล้วส่งให้ผู้ตอบ (ผู้เชี่ยวชาญ) 
ตอบในรอบที่ 3 พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย ซึ่งมัธยฐาน คือ คะแนนตัวที่อยู่ตรงกลางของกลุ่ม
เมื่อจัดเรียงลําดับคะแนนแล้ว ส่วนพิสัยระหว่างควอไทล์ คือ ผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์
ที่ 1 ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบแสดงว่าคําตอบที่วิเคราะห์ได้นั้นมีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
สอดคล้องกัน (ประเทือง เพ็ชรรัตน์, 2530, น. 40) 

ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สี่ เมื่อวิเคราะห์ใหม่มักพบว่า มีผู้ตอบนอกพิสัย
พอสมควรให้กําหนดแบบสอบถามครั้งที่ 4 พร้อมค่าสถิติเช่นเดิม และถามย้ําผู้ตอบนอกพิสัยว่าเพราะ
เหตุใดจึงยอมรับความเห็นส่วนใหญ่ไม่ได้ 

ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่ห้า วิเคราะห์ผลของรอบที่ 4 ถ้ายังคงพบความเห็น
ขัดแย้งมากอยู่เช่นเดิม ให้พัฒนาแบบสอบถามครั้งที่ 5 แสดงค่าสถิติทั้งสองค่า พร้อมทั้งความเห็น
ขัดแย้งและสนับสนุนของผู้ตอบเช่นเดิม แล้วส่งย้ําความเห็นอีกครั้ง 

ขั้นวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) จากการสํารวจครั้งสุดท้ายจะเป็นค่าตัวแทน
คําตอบของกลุ่ม 

ขั้นรายงานผล การเขียนรายงานให้แสดงค่าสถิติเท่าที่วิเคราะห์ไว้ทั้งหมดพร้อมทั้ง
เหตุผล 

เกษม บุญอ่อน (2522, น. 27) และสุวรรณา เชื้อรัตนพงศ์ (2528, น. 26) ได้กล่าวถึง 
หลักการของกระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายไว้อย่างสอดคล้องกันว่า เพ่ือให้ได้ความเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันและน่าเชื่อถือมาก ขึ้นจึงต้องถามย้ําความเห็นโดยการส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายรอบ โดยทั่วไปมักจะถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3  - 4 รอบ 
ด้วยกัน นอกจากนั้น สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ์ (2528, น. 27) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า โดยทั่วไปมักจะตัด
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การส่งแบบสอบถามในรอบที่ 4 แล้วใช้ผลที่ได้ในรอบที่ 3 พิจารณาเสนอผลการวิจัย เพราะความ
คิดเห็นในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 มีความแตกต่างกันน้อยมาก 

กาญจนา วัธนสุนทร (2551) กระบวนการในการใช้เทคนิคเดลฟาย 
ขั้นที่หนึ่ง ขั้นนี้เป็นขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจัย

เป็นผู้กําหนดหรือระบุคําถามในลักษณะกว้าง ๆ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามความคิดเห็นโดยอิสระ
และปราศจากอคติใด ๆ 

ขั้นที่สอง เป็นขั้นพัฒนาแบบสอบถาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการตอบที่ได้จาก
ขั้นที่หนึ่ง แล้วนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นต่อข้อความที่สร้างขึ้น โดย
ใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) นิยมใช้มาตร 5 ระดับ 

ขั้นที่สาม นําคําตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่สองมา
วิเคราะห์ค่ามัยธยฐาน หรือฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของข้อมูลจากการตอบ จากนั้นจึง
จัดส่งแบบสอบถามกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นรอบที่สาม โดยแสดงคําตอบจากรอบที่สองของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพร้อมทั้ง ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคําถามแต่ละข้อ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่สอง ... ในการตอบแบบสอบถามรอบที่สามนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเปลี่ยนความ
คิดเห็นให้สอดคล้องกับกลุ่มหรืออาจยืนยันคําตอบเหมือนรอบที่สอง หากผู้เชี่ยวชาญยืนยันคําตอบเดิม 
เหมือนในรอบที่สองซึ่งเป็นคําตอบที่แตกต่างจากกลุ่มต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้ง  
นั้นไว้ด้วย ในการใช้เทคนิคเดลฟายเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ถ้าผู้ประเมินเห็นว่ายังมีความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในจํานวนรอบที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ต้องคํานึ งถึงความ
พร้อมของผู้เชี่ยวชาญในการที่จะให้ข้อมูลหลาย ๆ รอบด้วย 

สรุป ขั้นตอนของเทคนิคเดลฟาย ประกอบด้วย ขั้นกําหนดคําถาม ขั้นเลือก
ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก ขั้นวิเคราะห์แบบสอบถาม ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบ
ที่สอง ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ีสาม ขั้นวิเคราะหค์่ามัธยฐาน และการรายงานผล 

 
2.5  โมเดลริสเรล 

2.5.1 ลักษณะของโมเดลลิสเรล 
นงลักษณ์  วิรัชชัย (2542) อธิบายเกี่ยวกับ โมเดลลิสเรล หรือโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship Model or LISREL MODEL) หมายถึง โมเดล
แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่เป็นไปได้ ทั้งตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) และตัวแปรแฝง (Latent Variable) โมเดลลิสเรลนี้พัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห์  
2 เทคนิค คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบของเทอร์สโตน (Thurstonian Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าสังเคราะห์มาจากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
3 วิธี คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) และ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) หัวใจสําคัญของการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรล คือ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
(Variance-Covariance Matrix) ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์กับเมทริกซ์ที่ได้จากการประมาณค่าตาม
โมเดลลิสเรลที่เป็นสมมติฐานวิจัย เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล กับข้อมูลเชิงประจักษ์
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พร้อมทั้งรายงานดัชนีความสอดคล้อง การวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรล ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
จุดเด่นที่สําคัญ คือ ลดข้อจํากัดในเรื่องของข้อตกลงเบื้องต้น โดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคลื่อนและข้อตกลงที่ตัวแปรที่สังเกตได้ต้องไม่มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น 
โมเดลลิสเรล จึงถือว่าเป็นโมเดลทางการวิจัยที่มีประโยชน์มาก สามารถใช้ได้กับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เกือบทุกประเภท 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ยังได้กล่าวว่าโมเดลลิสเรลประกอบด้วยโมเดลสําคัญ 2 โมเดล  
คือ โมเดลการวัด (Measurement Model) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Model) 

1. โมเดลการวัด (Measurement Model) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้กับตัวแปรแฝง (Latent Variable) มี 2 โมเดล คือ โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายนอกและ
โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายใน โดย 2 โมเดล แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง  
และตัวแปรสังเกตได้ 

2. โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) เป็นโมเดลที่แสดงระหว่างตัวแปรแฝง
ในโมเดล มีการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวประกอบหรือตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง η และมักมี
ความสัมพันธ์กันทั้งภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มตัวแปร โดย η เป็นตัวแปรแฝงที่เป็นตัวแปรตาม 
(Latent Endogeneous Variable) และ ξ เป็นตัวแปรที่เป็นตัวแปรอิสระ (Latent Exogen Eous 
Variable) 

2.5.2 วิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้สรุปข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้โปรแกรมลิสเรล ดังนี้ 
1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในโมเดล เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น

แบบบวกและเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) 
2. คุณลักษณะการแจกแจงของตัวแปร ทั้งตัวแปรภายนอก และความคลาดเคลื่อน

ต้องมีการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อน e, d, z ต้องมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์กรณีเป็นตัวแปร
ทวิภาค (Dichotomous Variable) ที่มีค่าเฉลี่ยใกล้ 0.5 ให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่มีความแกร่ง
สามารถนํามาวิเคราะห์โมเดลนี้ได ้

3. ลักษณะความเป็นอิสระต่อกัน (Independence) ระหว่างตัวแปรความคลาดเคลื่อน  
คือ ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ตัวแปรแต่ละกลุ่มความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน  
แต่ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแต่ละกลุ่มอาจสัมพันธ์ได้ มีข้อตกลงเบื้องต้น 4 ข้อ คือ 

3.1 ความคลาดเคลื่อน e และตัวแปรแฝง E เป็นอิสระต่อกัน 
3.2 ความคลาดเคลื่อน d และตัวแปรแฝง K เป็นอิสระต่อกัน 
3.3 ความคลาดเคลื่อน z และตัวแปรแฝง K เป็นอิสระต่อกัน 
3.4 ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เป็นอิสระต่อกัน 

4. สําหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Data) ที่มีการวัดข้อมูลมากกว่า 
2 ครั้ง การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาเหลื่อม (Time Lag) ระหว่างการวัด 

โมเดลสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้ 
โมเดลสมการโครงสร้าง 
η = βη + Гξ + ζ 
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โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรแฝงภายใน 
Υ = ΔΥη + ɛ 
โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรแฝงภายนอก 
Υ = ΔΧξ + δ 
เวคเตอร์ของตัวแปรในโมเดลมีสัญลักษณ์อักษรกรีก และความหมาย ดังนี้ 
Χ  แทน  เวคเตอร์ของตัวแปรนอกสังเกตได้ x 
Υ  แทน  เวคเตอร์ของตัวแปรในสังเกตได้ y 
ξ แทน  เวคเตอร์ของตัวแปรนอกนอกแฝง K 
η แทน  เวคเตอร์ของตัวแปรนอกในแฝง E 
δ แทน  เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน d ในการวัดตัวแปร X 
ɛ แทน  เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน e ในการวัดตัวแปร Y 
ζ แทน  เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน z ในการวัดตัวแปร E 
นอกจากสัญลักษณ์ข้างต้นแล้ว โปรแกรมสิลเรลยังประกอบด้วย  เมตริกซ์

พารามิเตอร์อิททธิเชิงสาเหตุ หรือสัมประสิทธิ์การถดถอย ทั้งหมด 4 เมตริกซ์ และเมตริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ทั้งหมด 4 เมตริกซ์ ดังมีสัญลักษณ์และความหมาย ดังต่อไปนี้ 

ΔΧ  = LX แทนเมตริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ X บน K 
ΔΥ  = LY แทนเมตริกซ์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ Y บน E 
Г    = GA แทนเมตริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก K ไป E 
β = BE แทนเมตริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก E 
Φ  = PH แทนเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร 

ภายนอกแฝง K 
Ψ = PS แทนเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร

ภายในแฝง E 
Θδ  = TD แทนเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ

คลาดเคลื่อน d 
Θɛ  = TE แทนเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ

คลาดเคลื่อน e 
โดยทั่วไปโมเดลการวัดจะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือใน

การวัดองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวแปรแฝง นอกจากนั้น ยังใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความตรง 
เชิงโครงสร้างของตัวแปรว่ามีโครงสร้างตามนิยามเชิงทฤษฎีหรือไม่ มีความสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงอย่างไร วัตถุประสงค์นการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ใช้ในการ
สํารวจและระบุองค์ประกอบที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factory Analysis: EFA) ซึ่งมีจุดอ่อนที่ทําให้ผลการวิเคราะห์
ไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริง เนื่องจากการไปกําหนดให้ตัวแปรทุกตัวแปรในโมเดลเป็นผลมาจาก
องค์ประกอบร่วมทุกตัว และส่วนที่เป็นความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่ศึกษาไม่สัมพันธ์กัน ประเด็นที่ 2  
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ใช้ในการตรวจสอบโมเดลสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะนี้ เรียกว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซึ่งจะช่วยลดข้อด้อยของการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงสํารวจได้ 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบต้องคํานึงถึงข้อตกลง 
เบื้องต้นว่า 

1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ นั่นคือตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีความ
แปรฝันเนื่องจากองค์ประกอบร่วม (Common Factor = F) และองค์ประกอบเฉพาะ (Unique 
Factor = U) โมเดลสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบอยู่ในฐานะคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 

Ζ = ΣaF + U 
 
Ζ  คือ ผลบวกเชิงเส้นขององค์ประกอบร่วม F1, F2 
U คือ องค์ประกอบเฉพาะ 
a1, a2  คือ  น้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 

 
2. องค์ประกอบร่วมและองค์ประกอบเฉพาะของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว เป็น

อิสระต่อกันนั่นคือ ค่าความแปรปรวนร่วมองค์ประกอบเฉพาะมีค่าเป็นศูนย์ 
3. คุณสมบัติด้านการบวกของความแปรปรวนขององค์ประกอบ โดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนในตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย ผลบวกขององค์ประกอบเฉพาะ และความ
แปรปรวนจากองค์ประกอบร่วม เมื่อโมเดลอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานจะมีค่าเฉลี่ยเป็น ศูนย์ และ
ความแปรปรวนเป็นหนึ่ง 

ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 4 ขั้นตอน คือ 
การเตรียมเมตริกซ์สหสัมพันธ์ 
การสกัดองค์ประกอบขั้นต้น (Extraction of Intial Factor) 
การหมุนแกน (Method of Rotation) 
การสร้างตัวแปรประกอบหรือสเกลองค์ประกอบ 
ในการดําเนินงานเพ่ือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล (Specification of the Model) 

เป็นการกําหนดเมตริกซ์ทั้ง 8 ให้สอดคล้องกับโมเดลการวิจัย เพ่ือจะได้เขียนคําสั่งให้โปรแกรม
ประมาณค่าพารามิเตอร์ตามลักษณะของพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล ซึ่ง Joreskog & Sorborn 
(1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) กําหนดค่าเมตริกซ์ทําได้ 3 แบบ คือ 

1. พารามิเตอร์กําหนด (Fixed Parameters) เมื่อโมเดลการวิจัยไม่มีเส้นแสดง
อิทธิพลระหว่างตัวแปรพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตัวนั้น จะกําหนดให้มีค่าเป็นศูนย์ ใช้สัญลักษณ์ “0” 
(ศูนย์) 

2. พารามิเตอร์บังคับ (Constrained Parameters) เมื่อโมเดลการวิจัยไม่มีเส้น
แสดงอิทธิระหว่างตัวแปร และพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตัวนั้นเป็นค่าที่ต้องประมาณ แต่นักวิจัยมี
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เงื่อนไขที่ต้องกําหนดให้พารามิเตอร์บางตัวมีค่ าเฉพาะคงที่ เช่น มีค่าเท่ากับ 1 กรณีเช่นนี้จะ
กําหนดค่าสมาชิกในเมตริกซ์แทนที่ค่าพารามิเตอร์นั้นเป็นพารามิเตอร์บังคับ 

3. พารามิเตอร์อิสระ (Free Parameters) เป็นพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า
และไม่ได้บังคับให้มีค่าอย่างหนึ่งอย่างใด ใช้สัญลักษณ์ “*” 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the 
Model) 

การระบุความเป็นไปได้ของโมเดล คือ การระบุว่าโมเดลนั้นสามารถนํามาประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่าเดียวหรือไม่ เงื่อนไงที่ทําให้ระบุความเป็นค่าเดียวพอดีมี 3 ประเภท คือ 

1. เงื่อนไขจําเป็น (Necessary Condition) ของการระบุได้พอดี โมเดลจะต้องมี
ลักษณะ คือ จํานวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนสมาชิกในเมตริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ของกลุ่มตัวอย่าง เงื่อนไขนี้เรียกว่า กฎที (t-Rule) 

2. เงื่อนไงพอเพียง (Sufficient Condition) ของการระบุได้พอดีสําหรับความเป็นไปได้ 
ค่าเดียวของโมเดลมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะในแต่ละโมเดล 

3. เงื่อนไขจําเป็นและพอเพียง (Necessary and Sufficient Condition) เป็นเงื่อนไข 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกล่าวว่า โมเดลระบุได้พอดีก็ต่อเมื่อสามารถแสดงได้โดยการแก้สมการ 
ที่เก่ียวข้องกับความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของประชากร 

ขั้นตอนที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter Estimation from  
the Model) 

ใช้หลักการนําเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากกลุ่มตัวอย่าง (ข้อมูล
เชิงประจักษ์) มาเปรียบเทียบกับเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่สร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ 
ที่ประมาณได้ ถ้ามีค่าใกล้เคียงกัน หมายความว่าโมเดลที่เป็นสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ 

ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบความกลมกลืนสอดคล้องระหว่งข้อมูลเชิงประจักษ์กับ
โมเดลที่เป็นสมมติฐาน (Model Validity) 

1. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ 
(Standard Error and Correlation of Estimation) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล
จะให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ คลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติที และสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณ 
ถ้าค่าประมาณท่ีได้ไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่และโมเดลวิจัยอาจ
ยังไม่ดีพอ ถ้าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณมีค่าสูงมากเป็นสัญญาณว่าโมเดลการวิจัยจะไม่เป็นบวก
แน่นอน และเป็นโมเดลที่ไม่ดีพอ 

2. สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Multiple Correlation and 
Coefficien of Determination) สําหรับตัวแปรสังเกตได้แยกทีละตัวและรวมทุกตัว รวมทั้งสัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ของสมการโครงสร้างด้วย ค่าสถิติเหล่านี้ควรมีค่าสูงสุดไม่เกินหนึ่งและค่าที่สูงแสดงว่า
โมเดลมีความตรง 
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3. ค่าสัมประสิทธิ์ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) เป็นค่าสถิติ
ที่จะตรวจสอบความตรงนภาพรวมทั้งหมดของโมเดล และยังสามารถเปรียบเทียบระหว่าง โมเดลว่า
โมเดลใดจะมีคลาดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่ากัน ค่าสถิติในกลุ่มนี้มี 4 ประเภท ได้แก่ 

3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็น 0 ยิ่งใกล้ 0 มาก แสดงว่าโมเดลลิสเรลสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 และ 1 ดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index = AGFI) เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแก้โดยคํานึงถึงองศาความอิสระ ซึ่งรวมจํานวนตัวแปรและ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค่าดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ GFI 

3.4 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Root Mean Squared 
Residual = RMR) ดัชนี RMR เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ของโมเดล 2 โมเดล RMR ยิ่งเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4. การวิเคราะห์เศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuls) การ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ ควรพิจารณาถึงค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานด้วย ถ้าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนน
มาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถ้ายังมีค่าเกิน 2.00 ต้องปรับโมเดล 

ขั้นตอนที่ 5 การปรับโมเดล (Model Modification Indices) 
ในขั้นตอนนี้เป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตัว มีค่าเท่ากับ ไค-สแควร์ ที่จะ

ลดลงเมื่อกําหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผ่อนคลายข้อกําหนดเงื่อนไข
บังคับของพารามิเตอร์นั้น มีประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจที่จะปรับโมเดลให้ดีขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 การแปลความหมายการวิเคราะห์ผล 
เป็นการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาแปลความหมายและอธิบายถึง

ผลการวิจัย 
2.5.3 ข้อดีของโมเดลลิสเรล 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลลิสเรล
กับโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิม พบว่า โมเดลลิสเรลมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีกว่า
โมเดลแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัดอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการประมาณค่าพารามิเตอร์เทอร์มความคลาดเคลื่อน (Error of 
Measurement) เนื่องจากการวัดตัวแปรแฝงการวิจัยทางการศึกษานั้น จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ 

2. การผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิม โดยยอมให้
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวเทอมความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ได้ ทําให้ผลการวิเคราะห์ดีขึ้น 

3. การวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรลสามารถวิเคราะห์โมเดลที่มีตัวแปรแฝงได้ด้วย 
4. การคํานวณค่าดัชนีความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) ในโมเดลเชิงสาเหตุ

แบบดั้งเดิมต้องคํานวณด้วยมือและการปรับโมเดลมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ต้องใช้เวลานานจึงจะ
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สามารถสร้างโมเดลได้สําเร็จ แต่ในโมเดลลิสเรลสามารถคํานวณด่าดัชนีวัดความสอดคล้องมาพร้อม
กับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนโมเดลทําได้ง่ายกว่าโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิม 

 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา พบว่า มีผู้สนใจศึกษาไว้ดังนี้ 
สุรพงศ์  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2547) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้ และทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลโครงสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต้กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้ จํานวน 395 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอนถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 11 
ในการหาค่าสถิติพ้ืนฐานและใช้โปรแกรม LISREL 8.30 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ผลการวิจัยพบว่า 

ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ องค์กรภาวะผู้นํา 
การเรียนรู้ การบริหารจัดการความรู้ และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบหลักจะต้องปฏิบัติผ่านตัวแปร 
ที่เป็นองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 13 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 62 ตัว 

ตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด
ภาคใต้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่เป็นองค์ประกอบหลักรวม 5 องค์ประกอบ เรียงลําดับตามน้ําหนัก
องค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ การเรียนรู้ การจัดการความรู้ องค์กร ภาวะผู้นํา และเทคโนโลยี 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต้กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ค่า ไค-สแควร์ ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบพบว่าโมเดลมีความสอบคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิลาวัลย์ มาคุ้ม (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครู
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
การจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 826 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรม 
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SPSS และใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างเชิงเส้น
การจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบหลักทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ การกําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้  
การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเก็บความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการจัดการความรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ โดย
องค์ประกอบที่มีน้ําหนักองค์ประกอบเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ องค์ประกอบด้านการแลกเปลี่ยน
ความรู้ (0.96) องค์ประกอบด้านการสร้างความรู้ (0.91) องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ (0.91) 
องค์ประกอบด้านการเก็บความรู้ (0.88) องค์ประกอบด้านการนําความรู้ไปใช้ (0.88) และองค์ประกอบ 
ด้านการกําหนดความรู้ (0.77) ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบหลัก จะต้องปฏิบัติผ่านตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบย่อย 
ทั้งหมด 23 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ 80 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ด้านการ
กําหนดความรู้ 11 ตัวบ่งชี้ ด้านการแสวงหาความรู้ 12 ตัวบ่งชี้ ด้านการสร้างความรู้ 13 ตัวบ่งชี้ ด้าน
การแลกเปลี่ยนความรู้ 23 ตัวบ่งชี้ ด้านการเก็บความรู้ 9 ตัวบ่งชี้ และด้านการนําความรู้ไปใช้  
12 ตัวบ่งชี้ 

ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของโมเดลโครงสร้างเชิงเส้นตัวบ่งชี้การจัดการความรู้
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ค่า-สแควร์ ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล่
เชิงประจักษ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผกาวรรณ นันทวิชิต (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยดําเนินการวิจัยเป็น  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็น
ขั้นตอนที่ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
เชี่ยวชาญ จํานวน 4 คน ผลการกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย และ 127 ตัวบ่งชี้ 

ตอนที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการคัดเลือกและ
กําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการหาฉันทามติจาก  
พหุคุณลักษณะ (Multi-Attribute Consensus Reaching: MACR) ดําเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ โดยเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป ได้ 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย และ 166 ตัวบ่งชี้ 
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี้โดยการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีฉันทามติในทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ที่ได้จากการหาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะโดยผู้จัดการศึกษาโดย
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ครอบครัว พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบหลัก มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.62-4.62) 

ผลการวิจ ัยพบว ่า ตัวบ่งชี ้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปร ะกอบด้วย  
4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย และ 116 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) องค์ประกอบหลักด้านผู้จัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว มี 2 องค์ประกอบย่อย 21 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 13 ตัวบ่งชี้ และลักษณะของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 8 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบหลัก
ด้านลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 4 ประกอบย่อย 41 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ 14 ตัวบ่งชี้ หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 7 ตัวบ่งชี้ แผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว 11 ตัวบ่งชี้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 9 ตัวบ่งชี้ 3) องค์ประกอบหลัก 
ด้านคุณลัษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 3 องค์ประกอบย่อย  
23 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ คนดี 7 ตัวบ่งชี้ คนเก่ง 8 ตัวบ่งชี้ คนมีความสุข 8 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบหลักด้าน
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษโดยครอบครัว มี 4 องค์ประกอบย่อย 31 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การสนับสนุน
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 5 ตัวบ่งชี้ การสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐ 11 ตัวบ่งชี้ การสนับสนุนของสถานศึกษา 7 ตัวบ่งชี้ การสนับสนุนของผู้จัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 8 ตัวบ่งชี้ 

อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําของครูในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําของครูเพ่ือคัดสรร
กําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  
ที่กําหนด 3) ตรวจสอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กําหนด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบมาตรวัด
ประเมินค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อถือ 0.967 จากกลุ่มตัวอย่างครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 
642 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนา และสถิติถ้างอิงโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําของครู มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพ่ือคัดสรรไว้
ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ มีค่าเฉลี่ยเท่าหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ 
ต่ํากว่า 20% 

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า ไค -สแควร์ (X2) เท่ากับ 34.59 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.300 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 
และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.013 

3. องค์ประกอบหลักมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ทุกองค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุกองค์ประกอบและ 
ทุกตัวบ่งชี้ 
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สุรินทร์ นํานาผล (2554) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําสถานศึกษาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาระดับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือคัดสรรตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม 2) ทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 3) ตรวจสอบค่าความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กําหนด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.57-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 
จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 340 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ
โปรแกรมลิสเรล โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําสถานศึกษาทุกตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล
สมการโครงสร้างตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% 

2. โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า ไค -แสควร์ (X2) เท่ากับ 57.32 ค่า
องศาอิสระ (df) เท่ากับ 49 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.194 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 และค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.022 

3. องค์ประกอบหลักมีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
สูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
หรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 

สุเทพ  ปาลสาร (2555) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือคัดสรรกําหนดไว้  
ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์
ที่กําหนด 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3) ตรวจสอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กําหนด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่เป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.967 จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 860 คน  
ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล โดยผลการวิจัย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 
16 องค์ประกอบ และ 69 ตัวบ่งชี้ พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือตํากว่า 20% 2) โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่พัฒาขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 16.79 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 33 
ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากัน 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากัน 1.00 
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ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 3) องค์ประกอบหลักมีน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่า
เกณฑ์ 0.70 ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 
0.30 ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 

สุดสวาท ประไพเพชร (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือสร้างและ
พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษา และ
เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างการบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 395 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เชิงยืนยันและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบการบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ ด้านหลักการ ด้านองค์กร ด้านคุณลักษณะ และด้าน
พฤติกรรม ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบหลักจะต้องปฏิบัติผ่านตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 
14 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการ 87 ตัว ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ด้านหลักการ 
22 ตัวบ่งชี้ ด้านองค์กร 12 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะ 23 ตัวบ่งชี้ และด้านพฤติกรรม 30 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
รวมการบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ที่เป็นองค์ประกอบหลักรวม 4 องค์ประกอบ เรียงลําดับตามน้ําหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ ด้านพฤติกรรม ด้านคุณลักษณะ ด้านองค์กร และด้านหลักการ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างของรูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และ
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจัยผลการทดสอบ พบว่า รูปแบบมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมใจ อุดมศรี (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การกระจายอํานาจการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้การกระจายอํานาจการบริหาร 
งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
การดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก คือ การพัฒนาตัวบ่งชี้การกระจาย
อํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี จัดทํา
กรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ ร่างตัวบ่งชี้ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่สอง  คือ การ
ทดสอบตัวบ่งชี้ การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนของสถานศึกษา ประเภทที่ 1 จํานวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.9877 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป มีผลการวิจัยดังนี้ 1) ผลการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า ได้ตัวบ่งชี้การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จํานวน 86 ตัวบ่งชี้ ที่เป็นไปตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม จํานวน 22 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการตนเอง จํานวน 22 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การ
พัฒนาบุคลากร จํานวน 21 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ จํานวน 21 ตัวบ่งชี้ 2) ผลการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การกระจาย อํานาจการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตาม
เกณฑ์ดังนี้   = 1246.23, df = 848,   /df = 1.40, P = 0.68, GFI = 0.95, AGF = 0.93 และ 
RMSEA = 0.01 ขึ้นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างการกระจาย
อํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ค่าไค -สแควร์  
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนและค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

วสันต์ สัตยคุณ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ที่กําหนด 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 3) ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  คือ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า ร้อยละ  20  
2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาสั งกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย  
มีค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 9.25 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 23 
มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.99 นั่นคือค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 
และ 0.99 ตามลําดับ และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 
0.000 3) องค์ประกอบหลักมีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 
0.70 ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 
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2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะสูง 
2.6.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

ปวีณ์นุช คําเทศ (2545) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของฝุายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน พบว่า ผลการพัฒนาตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกันและมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 52 ตัวชี้วั ด  
ที่สามารถนําไปใช้ประเมินหรือบ่งชี้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของฝุายการพยาบาลโรงพยาบาล
ชุมชน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 7 ตัวชี้วัด 2) การเป็น
บุคคลที่รอบรู้ 8 ตัวชี้วัด 3) ด้านแบบแผนทางความคิด 8 ตัวชี้วัด 4) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
4 ตัวชี้วัด 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 6 ตัวชี้วัด 6) ด้านเทคโนโลยีที่นํามาใช้ 6 ตัวชี้วัด 7) ด้าน
บรรยากาศองค์กร 6 ตัวชี้วัด 8) ด้านการบริหารองค์กร 7 ตัวชี้วัด 

ปรางชดา สุคนธ์พานิช (2545) ศึกษาเรื่องความสามารถในงานกับการ
บริหารทรัพยากรมนษย์ในองค์กรธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า องค์กรธุรกิจเอกชนข้ามชาติได้นําแนวคิด
เรื่องความสามารถในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ คือ 
การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การวางแผทดแทน
ตําแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงานและทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานตําแหน่งงาน ผลของ
การนําแนวคิดเรื่องความสามารถในงานมาใช้ในงาน ทําให้องค์กรสามารถวางเปูาหมายได้อย่างชัดเจน
ถึงความสามารถของบุคลากรที่ต้องการในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ และทําให้ทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่ดี และความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามเปูาหมายที่องค์กรต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นแนวคิดท่ีองค์กรใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์และ
กิจกรรมในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย 

ศิริรัตน์ ชํานาญณรงค์ศักดิ์ (2547) ศึกษาถึงผลกระทบของพฤติกรรมผู้นํา
และวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พบว่า แบบจําลององค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล
ภาคเอกชนสามารถอธิบายได้ 42% ส่วนแบบจําลององค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลภาครัฐ
สามารถอธิบายได้ 49% ดังนั้นแบบจําลององค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลเอกชนและรัฐที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวมตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมผู้นําส่งผล
โดยตรงต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งผลทางอ้อมต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยผ่านการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กร การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบจําลององค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรทําการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม
องค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ในผู้บริหารโรงพยาบาล เพ่ือที่จะเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างแบบจําลององค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา 

เอกวีณา  ธาตรีอดิเรก (2548) ศึกษาถึงการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
(TQM) ตามความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงาน บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) มีความเห็นต่อการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
มุ่งเน้นที่ลูกค้า ด้านการปรับปรุง กระบวนการ ด้านทุกคนมีส่วนร่วมในองค์กร ด้านการบริหารด้วย
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ข้อเท็จจริงด้านการระดมสมอง ด้านการให้ความสําคัญต่อกระบวนการและปูองกันการเกิดซ้ํา การใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือ กําหนดความสูญเสียจากคุณภาพโดยใช้ข้อเท็จจริง และการให้ความรู้และ
การฝึกอบรมทางด้าน คุณภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมุ่งเน้นที่ลูกค้า 
ด้านการปรับปรุงกระบวนการและด้านการให้ความรู้และการฝึกอบรมทางด้านคุณภาพมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ยังพบอีกว่าด้านการมุ่งเน้นที่ลูกค้าโดยรวมและรายข้อทุกข้อมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานใน
เรื่องของ เพศ อายุระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และหน่วยปฏิบัติงานที่สังกัดไม่แตกต่างกัน 

กรรณิการ์ พุ่มเจริญ (2549) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลการวิเคราะห์รอบสุดท้ายทําให้ได้ตัวชี้วัดความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง  
5 ด้าน จํานวน 54 ข้อ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 13 ตัวชี้วัด มีความ
เหมาะสมที่จะใช้มากที่สุด 8 ตัวชี้วัด 2) การมีแบบแผนทางความคิด จํานวน 12 ตัวชี้วัด มีความ
เหมาะสมที่จะใช้มากที่สุด 9 ตัวชี้วัด 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจํานวน 10 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมที่
จะใช้มากที่สุด 6 ตัวชี้วัด 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จํานวน 11 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมที่จะใช้
มากที่สุด 6 ตัวชี้วัด 5) การคิดอย่างเป็นระบบจํานวน 8 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมที่จะใช้มากที่สุด  
4 ตัวชี้วัด 

ชาญนลิน โพธิ์ประยูร (2551) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
บริหารงานของการไฟฟูานครหลวงตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูง HPO (High Performance 
Organization) กรณีศึกษาบุคลากรฝุายอุปกรณ์จําหน่าย พบว่า 1) ด้านการนําองค์กรโดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับเหมาะสมน้อย 3) ด้านการให้ความสําคัญกับผู้บริหารโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับเหมาะสม
มาก 4) ด้านการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การวัดผลดําเนินการโดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับเหมาะสมน้อย 5) ด้านการมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคลโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
6) ด้านการจัดการกระบวนการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมาก 7) ด้านผลลัพธ์ที่ได้โดยรวม 
และรายข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

สายสมร ศักดิ์คําดวง (2551) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหาร
จัดการที่ดีสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการที่ดีสําหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการบริหารวิชาการที่ดี ประกอบด้วย 
ผู้บริหารบังคับใช้กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ผู้บริหารส่งเ สริมให้ผู้ที่มี
ส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร ผู้บริหารออกกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการเป็นตามกฎหมาย โรงเรียนมีระบบตรวจสอบ การลอกผลงานทางวิชาการ นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาแล้วมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 2) ด้านการบริหารงบประมาณที่ดี ประกอบด้วย  
ผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานประจําปี ผู้บริหารวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข่ง (SWOT) เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีบทบาทในการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี โรงเรียนมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน และโรงเรียนมี
ระบบถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร 3) ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ผู้บริหารประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการ
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หมุนเวียนหน้าที่การทํางานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการมอบหมายงาน การวางแผน การปฏิบัติและ
ประเมินผลร่วมกัน ผู้บริหารมีการวางแผนอัตรากําลังอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านการบริหารทั่วไป  
ประกอบด้วย ผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจําปีต่อสาธารณชน ผู้บริหารวิเคราะห์เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีบทบาทในการผลักดัน  สร้างความตระหนักในการ
เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ระบบการบริหารจัดการที่ดี โรงเรียนมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
การดําเนินงานภายใน และโรงเรียนมีระบบถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร 

สุดสวาท ประไพเพชร (2551) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหาร
เชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ตัวแปรที่เป็น
องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ ด้านหลักการ ด้านองค์กร ด้าน
คุณลักษณะ และด้านพฤติกรรม ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบหลักจะต้องผ่านตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบย่อย
ทั้งหมด 14 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการ 87 ตัว ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้าน
หลักการ 22 ตัวบ่งชี้ ด้านองค์กร 12 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะ 23 ตัวบ่งชี้ และด้านพฤติกรรม 30 ตัวบ่งชี้  
และผลการวิจัยทําให้ได้ข้อสรุปว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงสุดในทุกองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อย สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ได้สังเคราะห์มา รวมทั้งสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งองค์ประกอบหลักด้านหลักการ ด้านองค์กร ด้านคุณลักษณะ และด้าน
พฤติกรรม 

มานิตย์ แสนเกษม (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการไฟฟูานครหลวง พบว่า 1) พนักงานระดับปฏิบัติการของการไฟฟูา
นครหลวงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของการไฟฟูา
นครหลวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การไฟฟูานครหลวงมีความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอยู่ในระดับ
มาก 3) ภาวะผู้นและความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการไฟฟูานครหลวงมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ณัฐณิช เกตุกัณฑร (2555) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์กร
สมรรถนะสูงของสถานีตํารวจนครบาลบุคคโล พบว่า 1) องค์กรสมรรถนะสูงของสถานีตํารวจนครบาล
บุคคโลโดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) ปัจจัยองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การนําองค์กร การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล และการจัดกระบวนการ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานีตํารวจนครบาลบุคคโล 

เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ์ (2558) ทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
ขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะ
สูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 บริบท ส่วนที่ 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด้วย 2.1 วิธีการ
บริหารสถานศึกษาสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์กร การ
วางแผน การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การปฏิบัติการ การควบคุมกํากับติดตาม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบองค์กรขีดสมรรถนะสูง มี 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การมีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ การ
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บริหารจัดการทุนมนุษย์ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การจัดโครงสร้าง
องค์กร การมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กร 2.3 อํานาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
มี 4 งาน ส่วนที่ 3 มี การนํารูปแบบไปใช้ มี 5 ขั้นตอน ส่วนที่ 4 เงื่อนไขข้อจํากัด ประกอบด้วย 
4.1 เงื่อนไขความสําเร็จ 4.2 เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค 

2.6.2.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Hughes & Holbrook (1998) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสําเร็จของ

องค์กร จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 500 ตัวอย่าง ในบริทิสโคลัมเบีย พบว่า ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
องค์กร มี 7 องค์ประกอบ คือ ภาวะผู้นํา การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์ การดําเนินการตามกลยุทธ์ ความร่วมมือในการทํางาน และการพยากรณ์แนวโน้ม 

Morey, et al. (2001, pp. 201-209) ศึกษาประสิทธิผลในการทํางานของ
องค์กรจากการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน จํานวน 6500 คน ในบริษัทชั้นนําต่าง ๆ จํานวน 10 องค์กร  
เพ่ือจัดลําดับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานขององค์กร พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการทํางานขององค์กร ประกอบด้วย ภาวะผู้นําและการตัดสินใจ โครงสร้างของ
องค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการทํางานเป็นทีม ภาพลักษณ์
ขององค์กร ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี 

Davenport & Probst (2002, pp. 91-108) ศึกษาถึงองค์ประกอบการ
บริหารจัดการองค์กรในบริษัท SIEMENS ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเป็นผู้นําในการส่งเสริมการจัดการความรู้ วิสัยทัศน์ ความสามารถและทักษะของบุคลากร การ
เรียนรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งนี้ องค์ประกอบดังกล่าว จะสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ เพ่ิมผลผลิต และบริการ ที่ทําให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึน 

Hlupic, Pouloudi & Rzevski (2002, p. 96) ศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จ 
ขององค์กร พบว่า องค์กรจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่าง  ๆ ได้ จะต้องมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สําคัญ คือ บรรยากาศขององค์กร การใช้และการลงทุนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คน และวัฒนธรรมองค์กร โดยคนและวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อ
ความสําเร็จขององค์กรมากท่ีสุด 

Sallis & Jones (2002, p. 125) ศึกษาถึงความสําเร็จขององค์กรต่าง ๆ 
พบว่า เกณฑ์การพิจารณาความสําเร็จขององค์กร ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สําคัญ 7 ด้าน ได้แก่ 
1) ความสําเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 2) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 3) ความ  
สามารถในการพัฒนาและนําเสนอฐานความรู้ด้านสินค้าและบริการ 4) องค์กรเห็นคุณค่าของทุน
ปัญญา 5) ประสิทธิภาพในการแบ่งปันความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 6) ความสําเร็จในการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ 7) ความสามารถในการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของ
การจัดการความรู้ 

Zacharators (2002) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการทํางานแบบ
องค์กรสมรรถนะสูงกับความมั่นคงในอาชีพของพนักงานในองค์กรเอกชน  ประกอบด้วย องค์ประกอบ  
7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเลือกใช้หรือการมีลักษณะภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การได้ทํางานที่มี
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คุณภาพ ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  
การลดความแตกต่างกันของพนักงาน การทํางานเป็นทีมของพนักงาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพของพนักงาน พบว่า ระบบการทํางานแบบองค์กรสมรรถนะสูงกับ
ความมั่นคงในอาชีพของพนักงานในองค์กรเอกชนทั้ง 7 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Collison & Parcell (2004, pp. 20-21) ศึกษาถึงสมรรถนะขององค์กร 
พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสมรรถนะของมีจํานวน 3 องค์ประกอบ ซึ่งต้องเกิดจากการผสมผสาน
การทํางานระหว่างของคน (People) กระบวนการ (Business Process) และเทคโนโลยี (Technology)  
โดยองค์ประกอบทั้งสาม จะมีส่วนของความสําเร็จร่วมกันอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ 

Keyser (2004, p. 2) ทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร 
พบว่า ความสําเร็จขององค์กรจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่สําคัญ คือ กระบวนการจัดการ
ความรู้ วัฒนธรรมองค์กร การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดโครงสร้างองค์กรแบบ
แนวราบและกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
ที่สุด 

Tan (2004) ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อการทํางานเป็นทีมรูปแบบ
องค์กรสมรรถนะสูง พบว่า องค์ประกอบที่จะทําให้การทํางานเป็นทีมรูปแบบองค์กรสมรรถนะสูง
ประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วย องค์ประกอบ จํานวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกําหนด
ความสําเร็จในการทํางานร่วมกันของทีมงาน 2) คุณลักษณะทางเชื้อชาติของพนักงานแต่ละคนใน
ทีมงาน 3) การแลกเปลี่ยนความเชื่อและการให้ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันของทีมงาน 4) ภูมิหลังของ
พนักงานในทีมงานเกี่ยวกับระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และการแสดงออก 5) ความ
ชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการทํางานขององค์กร 6) ความมั่นคงในโครงสร้างและกระบวนการ
ดําเนินงานขององค์กร 7) การมีความคิดรวบยอดที่ชัดเจนขององค์กร 8) การมีความเห็นที่สอดคล้อง
กันเพ่ือให้การทํางานเป็นไปได้ด้วยดีระหว่างพนักงานในทีมงานที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

Wheelen & Hunger (2004, p. 89) ศึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรให้
ประสบความสําเร็จสูงสุด พบว่า องค์ประกอบที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จสูงสุด คือ 
วัฒนธรรมขององค์กรความเชื่อ ทัศนคติ การทํางานเป็นทีม พลังร่วม (Synergy) การไว้วางใจ (Trust) 
และกระบวนการด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน 

Edward (2005, pp. 1-20) ศึกษาถึงการสร้างองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง พบว่า สาเหตุที่ทําให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นองค์กรสมรรถนะสูงนั้น
เนื่องจากรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงไป พิจารณาจากในอดีต 
พนักงานจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับองค์กร เพราะมีการจ้างงานในระยะยาว แต่ในปัจจุบันได้เกิด
ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น ทําให้ความสัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กรเปลี่ยนไป  
หากองค์กรปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดี ก็จะส่งผลดี ทําให้พนักงานทุ่มเทความสามารถของเขาให้กับ
องค์กรได้ ซึ่งพนักงานถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการสร้างองค์กรสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
การพัฒนาศักยภาพขององค์กร และสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ต้องมุ่งเน้น และให้
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ความสําคัญกับพนักงานในองค์กร ทั้งนี้กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรสมรรถนะสูงนั้น ประกอบด้วย 
ปัจจัย 3 ประการ คือ ทรัพยากรมนุษย ์ศักยภาพขององค์กร และความสามารถหลักขององค์กร 

De Waal & Frijns (2011, pp. 4-19) ได้ศึกษาวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับ
องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาธนาคารแห่งนาบิล (Nabil Bank) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินว่าองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงทั้ง 5 ประการ ที่กําหนดความสําเร็จอย่างยั่งยืน
ขององค์กรสมรรถนะสูงจะได้ผลเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดําเนินการ
วิจัยในปี ค.ศ. 2007 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการนําเสนอของทีมบริหาร และ CEO ของธนาคารแห่ง
นาบิล และแบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทั้ง  5 ขององค์กรสมรรถนะสูง โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ระดับผู้จัดการ 50 คน และพนักงาน 202 คน และเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
จากผู้ให้ข้อมูลคนเดิม ในปี ค.ศ.2008 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ ในปี 
2008 สูงกว่า ปี 2007 คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มพนักงานมีความแตกต่างกันมาก   
ผลการวิเคราะห์รายองค์ประกอบ พบว่า ในองค์ประกอบด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการมีค่า
คะแนนที่แตกต่างกันมากระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยในคุณลักษณะที่ 1 (การบริหารจัดการให้
ความเชื่อถือ ได้แก่ สมาชิกในองค์กรคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 0.7) คุณลักษณะที่ 2 (การบริหารจัดการมี
หลักคุณธรรมคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 0.8) คุณลักษณะที่ 9 (การบริหารจัดการได้มีการใช้ภาวะผู้นําอย่าง
เข้มแข็ง คะแนนเฉลี่ยต่างกัน 0.8) และคุณลักษณะที่ 10 (การบริหารจัดการมีความเชื่อมั่น คะแนน
เฉลี่ยต่างกัน 0.7) ในองค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นว่าเป็นการปฏิบัติและการเปิดกว้าง มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นในคุณลักษณะที่ 12 (การบริหารจัดการเชื่อมต่อกับพนักงานสูงมากขึ้นโดยการสนทนา : 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 0.9) ในปี ค.ศ. 2008 มีการปรับปรุงในด้านนี้เป็นที่ชัดเจน มีการประชุมระดับผู้บริหาร  
ระดับหัวหน้างานมากข้ึนที่คะแนนต่ํามาก ทั้งจากผู้ให้ข้อมูลระดับการบริหารจัดการและพนักงาน คือ 
คุณลักษณะที ่15 (การบริหารจัดการยินยอมให้เกิดความผิดพลาดได้: คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2) องค์ประกอบ 
ด้านพันธะสัญญาระยะยาว ในด้านนี้มีคะแนนเฉลี่ยสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหุ้นส่วน แต่ที่คะแนนแตกต่างกันมากระหว่างกลุ่มผู้บริหารกับพนักงาน  คือ 
คุณลักษณะที ่22 (องค์กรเป็นสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยสาหรับพนักงาน คะแนนต่างกัน 0.9) องค์ประกอบ 
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะที่มีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นมาก คือ คุณลักษณะที่ 24 (องค์กรมี
การปรับกลยุทธ์ที่ชัดเจนแตกต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ คะแนนเฉลี่ย 0.8) ในคุณลักษณะที่ 25 เรื่องการ
ปรับปรุง คุณลักษณะที่ 26 การทําให้ง่ายและคุณลักษณะที่ 27 การทาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กรของกระบวนการทํางาน มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2007 (เพ่ิมขึ้น 1.0, 0.5 และ 0.4 ตามลําดับ)  
องค์ประกอบด้านคุณภาพของบุคลากรในคุณลักษณะ ที่ 35 (องค์กรมีบุคลากรที่หลากหลายความสามารถ  
คะแนนจากการจัดการและพนักงานมีความแตกต่างกันมากถึง 0.7 สรุปโดยรวมแล้วคะแนนองค์กร
สมรรถนะสูงของปี 2007 และ 2008 มีความแตกต่างกัน โดยมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิม +3 แต่ยังเป็น
การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ช้า 

De Waal & Chachage (2011, pp. 148-167) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ 
ใช้กรอบแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงกับมหาวิทยาลัยของชาวอาฟริกันตะวันออก : กรณีศึกษา Iringa 
University College โดยตั้งคําถามการวิจัยไว้ว่า สามารถนํากรอบแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง 
ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาอุดมศึกษาได้หรือไม่ โดยมีเปูาหมายให้ Iringa University College 
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เป็นสถาบันการศึกษาแถวหน้าของแอฟริกาตะวันออก ขั้นตอนการวิจัยกําหนดเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 
ดําเนินการในปี ค.ศ. 2007 โดยใช้แบบสอบถามที่กาหนดสถานภาพองค์กรสมรรถนะสูง ตามกรอบ
องค์กรสมรรถนะสูงของ Andre’ de Waal ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ คุณภาพของการบริหาร (Management  
Quality) การมุ่งเน้นการปฏิบัติและการเปิดกว้าง (Openness and Action Orientation) การ
กําหนดทิศทางองค์กรระยะยาว (Long – Term Orientation) การทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement & Renewal) และคุณภาพของบุคลากร (Workforce Quality) ผู้ให้
ข้อมูล คือ ทีมบริหาร จํานวน 40 คน เพ่ือนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ผลการวิจัย
ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ขององค์กรสมรรถนะสูง พบว่า องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติและ
การเปิดกว้าง (The Openness and Action Orientation) ต้องปรับปรุงเป็นอันดับ 1 (คะแนน 5.1) 
ต้องปรับปรุงเป็นอันดับ 2 คือ คุณภาพการบริหาร (Management Quality คะแนน 5.6) อันดับ 3 
คือ องค์ประกอบด้านการปรับปรุงต่อเนื่อง (Continuous Improvement and Renewal คะแนน 
5.4) นําผลที่ได้รับไปปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์ประกอบสําคัญ ปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้
ประสบผลสําเร็จ (CSFs) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) การวิจัยในระยะที่ 2 ดําเนินการในปี ค.ศ. 
2009 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จัดการ นักวิชาการ และพนักงานของวิทยาลัยจํานวน 70 คน สัมภาษณ์
ผู้จัดการ 3 คน พนักงาน 5 คน และนักศึกษา 3 คน ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ระดับ
ผู้จัดการ นักวิชาการ และพนักงาน จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนตามองค์ประกอบทั้ง  
5 ประการขององค์กรสมรรถนะสูงไม่แตกต่างจากปี 2007 แต่ผลงานในช่วงปี ค.ศ. 2007-2009 
พบว่า สถานภาพทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น 
จํานวนนักศึกษาที่ย้ายมาจากมหาวิทยาลัยอื่นมีมากขึ้น นักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปมีงานทํา
มากกว่าเดิม งานวิจัยของคณาจารย์มีเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการ
ประกันคุณภาพ (Tanzanian Wide Quality Assurance Pilot) และที่สําคัญที่สุดจากการสัมภาษณ์
นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดที่
จะทบทวนสถานภาพองค์กรสมรรถนะสูงตามองค์ประกอบทั้ง  5 ประการ ในครั้งต่อไปในปี 
2011/2012 เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และสถานภาพองค์กรสมรรถนะสูงการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สามารถนํากรอบแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงไปใช้ประเมินความ
เข้มแข็งและปรับปรุงความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาได้ จากการสัมภาษณ์ และประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ตามกรอบแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงทําให้ได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุงของ
สถาบันการศึกษา กรอบองค์กรสมรรถนะสูงช่วยให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณามุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบ
ที่สําคัญที่ควรปรับปรุงอย่างแท้จริง ผลการวิจัยครั้งนี้ จึงสามารถตอบคําถามการวิจัยที่ว่า กรอบ
แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาระดับสูงได้ ซึ่งหมายถึง
สามารถนําไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้ 

Waal & Akaraborwom (2013, pp. 76-87) ได้ประเมินว่า กรอบองค์กร
สมรรถนะสูงของ Andre A de Waal เหมาะสมกับองค์กรในประเทศไทยหรือไม่ ดําเนินการวิจัย 
โดยใช้แบบสอบถามในการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง  ทั้ง 35 ประการ 
ดําเนินการโดยจัดประชุมปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร
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ระดับกลาง และบุคลากรในสานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 25 คน จากองค์กรภาครัฐและ
เอกชน ครั้งที่ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จํานวน 15 คน และนักศึกษา จํานวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า กรอบ
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO Framework) เหมาะสมที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับองค์กรในประเทศไทย 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์ประกอบด้านการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ และองค์ประกอบด้าน
คุณภาพของบุคลากร คุณลักษณะที่ต้องปรับปรุงในด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ กระบวนการ
ภายในองค์กรได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ข้อกระบวนการภายในองค์กรได้รับการปรับปรุงให้ 
ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อกระบวนการภายในองค์กรมีความสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพ
ของบุคลากร คุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง คือ ข้อฝุายบริหารขององค์กรเข้าร่วมสนทนาเชิงสร้างสรรค์
กับบุคลากรบ่อย ๆ ข้อบุคลากรในองค์กรให้เวลาค่อนข้างมากในการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
ความรู้ และการเรียนรู้ ข้อบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการสาคัญอยู่เสมอ ในด้านคุณภาพ
ของการบริหารจัดการ คุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง คือ ข้อฝุายบริหารขององค์กรสอนงานบุคลากรให้
ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิม และข้อฝุายบริหารขององค์กรตัดสินใจอย่างเฉียบขาดสําหรับผู้ที่ไม่มีผลงาน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ 2 นัย คือ นัยที่หนึ่ง 
การพัฒนาตัวบ่งชี้จะนํามาซึ่งคุณลักษณะ ตัวแปร หรือองค์ประกอบ ที่แสดงถึงลักษณะหรือปริมาณ
ของสภาพที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง หรือจุดหนึ่ง ค่าของตัวบ่งชี้จะบ่งบอกถึงสภาพที่
ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมที่ชัดเจนเพียงพอสําหรับใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้เพ่ือ
ประเมินสิ่งวิจัยได้ หรือศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการวิจัย  และนัยที่สอง  องค์กร
ต่าง ๆ จะจัดเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้ ต้องมีลักษณะขององค์ที่เป็นเลิศ (Excellence 
Organization) ซึ่งมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ มีแนวทางในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ มีการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีแบบแผนทางความคิด 
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การจัดการความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การทํางานเป็นทีม การคิดอย่างเป็น
ระบบจํานวน การนําองค์กร ภาวะผู้นํา การวางแผนยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ 
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และการจัดกระบว นการ  
การพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ การพยากรณ์แนวโน้ม โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร  
การติดต่อสื่อสารในองค์กร สภาพแวดล้อมในการทํางาน บรรยากาศขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร  
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ โครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการ เทคโนโลยี การลงทุนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการไว้วางใจ 



บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ใช้วิทยาการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะ
สูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่สร้างและพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยขององค์กรสมรรถนะสูง

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับ แนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี้ แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง และน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยขององค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ที่ผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างตัวบ่งชี้ องค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 460 คน ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยขั้นตอนที่ 1 

ขั้นก าหนดกรอบแนวคิดและร่างองค์ประกอบสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

3.1.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
3.1.2 วิธีด าเนินการ 

ศึกษาความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาเอกสาร แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิด และองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อย องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
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3.1.3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
เอกสาร ต าราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ บทความวิชาการและบทความวิจัย

ภาษาไทย บทความวิชาการและบทความวิจัยภาษาต่างประเทศ บทความงานวิจัยไทย งานวิจัย
ต่างประเทศ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

3.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ แบบศึกษาเอกสาร 

โครงสร้างของแบบศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย ประเภทเอกสาร ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 
ประเด็นหลักของเอกสาร เนื้อหาสาระของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ องค์กรสมรรถนะสูง 
ชื่อนักวิชาการที่มีความเห็นตรงกับองค์กรสมรรถนะสูง และปีท่ีพิมพ์ผลงานนั้น 

3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการศึกษา วิเคราะห์ สรุป

ประเด็นและบันทึกข้อมูลในแบบศึกษาเอกสารที่สร้างข้ึน 
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปสาระส าคัญของ องค์กรสมรรถนะสูง 
สรุปเป็นกรอบแนวคิด และวิเคราะห์เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปประเด็นส าคัญได้องค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อย องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

3.1.7 ผลที่ได้รับ 
ผลที่ได้รับคือกรอบแนวคิดและองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก จ านวน 5 องค์ประกอบ  
และองค์ประกอบย่อย จ านวน 23 องค์ประกอบ 
 
3.2  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2  

ขั้นพัฒนาตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย ด้วยการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก 

3.2.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 
3.2.2 วิธีด าเนินการการวิจัย 

ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลรอบที่ 1 ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างตัวบ่งชี้ในแต่ละ 
องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยการน าองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้จากขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 17 ท่าน ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นผ่านแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 

ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลรอบที่ 2 โดยน าผลการสัมภาษณ์จากระยะที่ 1 มาจัดท าเป็น
แบบสอบถามเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษา ฉบับที่ 1 แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ตอบแบบสอบถาม เพื่อหาความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ระยะที่ 3 เก็บข้อมูลรอบที่ 2 โดยน าผลการสอบถามที่ได้จากระยะที่ 2 มาจัดท า
เป็นแบบสอบถามเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ฉบับที่ 2 แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ตอบแบบสอบถามเพื่อหาความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอีกครั้ง 

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.3.1 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด โดยใช้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยมา

เป็นหัวข้อค าถาม และมีค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและให้ค าปรึกษาก่อน เพ่ือให้แบบ
สัมภาษณ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 

3.2.3.2 แบบสอบถามเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
ฉบับที่ 1 เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ฉบับที่ 2 เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างชี้ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ซ่ึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 

3.2.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน เลือกจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ต้องการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) โดย
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดคุณลักษณะไว้ดังนี้ 1) เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สถานศึกษามาตรฐานสากล หรือ สถานศึกษาที่มี Best Practice  
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา 3) มีประสบการณ์ทางการบริหาร
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 4) มีผลงานเป็นที่ยอมรับ จ านวน 6 คน 

กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารการศึกษา โดยก าหนดคุณลักษณะไว้ดังนี้ 1) เป็นผู้บริหารเขต
พ้ืนที่การศึกษา 2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา 3) มีประสบการณ์
ทางการบริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 4) มีผลงานเป็นที่ยอมรับ จ านวน 6 คน 
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กลุ่มท่ี 3 นักวิชาการศึกษาที่มีความรู้หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ 
ศึกษา โดยก าหนดคุณลักษณะไว้ดังนี้ 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา 2) มี
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 3) มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง ผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบายจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 

3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 

ในประเด็นของตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ตามกรอบขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการ
ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 

ครั้งที่ 2 ส่งแบบสอบถามรอบที่ 1 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญทั้ง  
17 คน ทั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ซึ่งพัฒนาจากค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 โดยการรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด แล้วส่งกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดง     
ความคิดเห็นในลักษณะของการจัดระดับความส าคัญในค าถามแต่ละข้อ รวมทั้งระบุเหตุผลที่เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยลงในช่องว่างท้ายข้อค าถาม นอกจากนี้ยังสามารถเขียนค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ เพ่ือ
น ามาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ส าหรับแปลผล
เป็นความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ครั้งที่ 3 ส่งแบบสอบถามรอบที่ 2 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญทั้ง  
17 คน ซึ่งแบบสอบถามรอบที่ 2 มีข้อค าถามเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 1 แต่เพิ่มต าแหน่ง
ของมัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และเขียนเครื่องหมายแสดงต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านได้ตอบในรอบที่ 1 ลงไป แล้วส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญคนเดิมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนกับกลุ่ม และตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนค าตอบหรือไม่ ในกรณีที่
ค าตอบของตนไม่สอดคล้องกับกลุ่ม หากยืนยันความคิดเดิมขอให้แสดงความคิดเห็นประกอบผลการ
วิเคราะห์ หากได้ค าตอบที่สอดคล้องกัน คือ ได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงยุติกระบวนการ 

3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบ

ปลายเปิด วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ค าตอบ แล้วน ามาสังเคราะห์
เป็นประเด็นต่าง ๆ เพ่ือก าหนดกรอบของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 2) แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) 
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3.2.7 ผลที่ได้รับ 
ได้ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
 

3.3  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3  
ขั้นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างตัวบ่งชี้

สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3.3.1 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ องค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.3.2 วิธีด าเนินการ 
การวิจัยในขั้นนี้  เป็นการศึกษาเ พ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์ โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการใช้แบบสอบถาม 

3.3.3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 โดยเลือกตามเขตภูมิศาสตร์ ทั้ง 6 ภูมิภาค ได้
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประชากร จ านวน 28,281 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 460 คน โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การเป็นตัวแทนประชากรที่ดีของ Schumaker & Lomax (1996 
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 311) และยุทธ  ไกยวรรณ์ (2556) ได้กล่าวเอาไว้ว่าขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 100-150 เพื่อให้ผลการวิจัย
ที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
10-20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ในการวิจัยนี้มีตัวแปรทั้งสิ้น 23 ตัวแปร ใช้กลุ่มตัวอย่าง  
20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ดังนั้นจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 460 คน ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

3.3.3.1 การสุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประชากรตามเขตภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค ได้แก่ 1) ภาคเหนือ  
2) ภาคกลาง 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ภาคใต้ 5) ภาคตะวันออก 6) ภาคตะวันตก ซึ่งมี
ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 3,333 คน 5,484 คน 12,487 คน 3,965 คน 1,588 คน 
และ 1,424 คน ตามล าดับ รวมประชากรทั้งสิ้น 28,281 คน 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ 181 เขต 
ตามเขตภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค ได้ดังตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศตามเขตภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค  
เพ่ือใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

 
เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา 

ภาคเหนือ เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 
สพป. เชียงราย เขต 2 
สพป. เชียงราย เขต 3 
สพป. เชียงราย เขต 4 

เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
สพป. เชียงใหม่ เขต 3 
สพป. เชียงใหม่ เขต 4 
สพป. เชียงใหม่ เขต 5 
สพป. เชียงใหม่ เขต 6 

น่าน สพป. น่าน เขต 1 
สพป. น่าน เขต 2 

พะเยา สพป. พะเยา เขต 1 
สพป. พะเยา เขต 2 

แพร่ สพป. แพร่ เขต 1 
สพป. แพร่ เขต 2 

ล าปาง สพป. ล าปาง เขต 1 
สพป. ล าปาง เขต 2 
สพป. ล าปาง เขต 3 

แม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 

ล าพูน สพป. ล าพูน เขต 1 
สพป. ล าพูน เขต 2 

อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ)  
 

เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา 
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 

ก าแพงเพชร สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 
สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

ชัยนาท สพป. ชัยนาท  
นครนายก สพป. นครนายก  
นครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 

สพป. นครปฐม เขต 2 
นครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 

สพป. นครสวรรค์ เขต 2 
สพป. นครสวรรค์ เขต 3 

นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 
สพป. นนทบุรี เขต 2 

ปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 
สพป. ปทุมธานี เขต 2 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

เพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

พิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 
สพป. พิจิตร เขต 2 

พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 
สพป. พิษณุโลก เขต 2 
สพป. พิษณุโลก เขต 3 

ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 
สพป. ลพบุรี เขต 2 

สมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 
สพป. สมุทรปราการ เขต 2 

สมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร  
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ)  
 

เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา 
ภาคกลาง (ต่อ) สระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 

สพป. สระบุรี เขต 2 
สิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี  
สุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 

สพป. สุโขทัย เขต 2 
สุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 

สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

อ่างทอง สพป. อ่างทอง  
อุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 

สพป. อุทัยธานี เขต 2 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 

ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 
สพป. ขอนแก่น เขต 2 
สพป. ขอนแก่น เขต 3 
สพป. ขอนแก่น เขต 4 
สพป. ขอนแก่น เขต 5 

ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 
สพป. ชัยภูมิ เขต 2 
สพป. ชัยภูมิ เขต 3 

นครพนม สพป. นครพนม เขต 1 
สพป. นครพนม เขต 2 

นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 
สพป. นครราชสีมา เขต 2 
สพป. นครราชสีมา เขต 3 
สพป. นครราชสีมา เขต 4 
สพป. นครราชสีมา เขต 5 
สพป. นครราชสีมา เขต 6 
สพป. นครราชสีมา เขต 7 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ)  
 

เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ต่อ) 

บุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 

สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 

มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 
สพป. มหาสารคาม เขต 2 

สพป. มหาสารคาม เขต 3 

มุกดาการ สพป. มุกดาหาร  
ยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 

สพป. ยโสธร เขต 2 
ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 
เลย สพป. เลย เขต 1 

สพป. เลย เขต 2 
สพป. เลย เขต 3 

สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 
สพป. สกลนคร เขต 2 

สพป. สกลนคร เขต 3 
สุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 

สพป. สุรินทร์ เขต 2 
สพป. สุรินทร์ เขต 3 

ศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 

สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ)  
 

เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ต่อ) 

หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 
สพป. หนองคาย เขต 2 
สพป. หนองคาย เขต 3 

หนองบัวล าภู สพป. หนองบัวล าภู เขต 1 
สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 

อุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 
สพป. อุดรธานี เขต 2 

อุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
สพป. อุบลราชธานี เขต 2 
สพป. อุบลราชธานี เขต 3 
สพป. อุบลราชธานี เขต 4 
สพป. อุบลราชธานี เขต 5 

อ านาจเจริญ สพป. อ านาจเจริญ 
ภาคใต้ กระบี่ สพป. กระบี่  

ชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 
สพป. ชุมพร เขต 2 

ตรัง สพป. ตรัง เขต 1 
สพป. ตรัง เขต 2 

นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 

นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 
สพป. นราธิวาส เขต 2 
สพป. นราธิวาส เขต 3 

ปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 
สพป. ปัตตานี เขต 2 
สพป. ปัตตานี เขต 3 

พังงา สพป. พังงา  
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา 
ภาคใต้ (ต่อ) พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 

สพป. พัทลุง เขต 2 
ภูเก็ต สพป. ภูเก็ต  
ยะลา สพป. ยะลา เขต 1 

สพป. ยะลา เขต 2 
สพป. ยะลา เขต 3 

ระนอง สพป. ระนอง 
สงขลา สพป. สงขลา เขต 1 

สพป. สงขลา เขต 2 
สพป. สงขลา เขต 3 

สตูล สพป. สตูล  
สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 

ภาคตะวันออก จันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 
สพป. จันทบุรี เขต 2 

ตราด สพป. ตราด  
ฉะเชิงเทรา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
ชลบุร ี สพป. ชลบุรี เขต 1 

สพป. ชลบุรี เขต 2 
สพป. ชลบุรี เขต 3 

ปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 

ระยอง สพป. ระยอง เขต 1 
สพป. ระยอง เขต 2 

 สระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 
สพป. สระแก้ว เขต 2 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา 
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 

สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
สพป. กาญจนบุรี เขต 3 
สพป. กาญจนบุรี เขต 4 

ตาก สพป. ตาก เขต 1 
สพป. ตาก เขต 2 

ประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

เพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 
สพป. เพชรบุรี เขต 2 

ราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 
สพป. ราชบุรี เขต 2 

 
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มจังหวัดในแต่ละเขตภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค โดยวิธีการใช้

เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และก าหนดจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้สัดส่วน
ตามจ านวนของประชากร (Proportional Cluster Random Sampling) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 
2553, น. 196-197) ได้จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 1-3 จ านวน 132 คน, 154 คน และ 95 คน ตามล าดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1-2 จ านวน 74 คน และ 141 คน ตามล าดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1-4 จ านวน 202 คน, 231 คน, 217 คน และ 194 คน ตามล าดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1-2 จ านวน 138 คน และ 141 คน ตามล าดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1-2 จ านวน 87 คน และ 109 คน ตามล าดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1-2 จ านวน 182 คน และ 150 คน ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น  
2,247 คน 

ขั้นตอนที่ 4 สุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตามจ านวนสถานศึกษาโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553, น. 188-189) จ านวน 460 คน  
ดังตารางที ่3.2 
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายจังหวัด ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามเขต
ภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค เพ่ือใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

 

เขตภูมิศาสตร์ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ภาคเหนือ 
(3,333) 

ล าปาง สพป. ล าปาง เขต 1 132 27 
(381) สพป. ล าปาง เขต 2 154 32 

 สพป. ล าปาง เขต 3 95 20 
ภาคกลาง 
(5,484) 

อุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 74 15 
(215) สพป. อุทัยธานี เขต 2 141 29 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(12,487) 

บุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 202 41 
(844) สพป. บุรีรัมย์ เขต2 231 47 

 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 217 44 
 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 194 40 

ภาคใต้ 
(3,965) 

ตรัง สพป. ตรัง เขต 1 138 28 
(279) สพป. ตรัง เขต 2 141 29 

ภาคตะวันออก 
(1,588) 

จันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 87 18 
(196) สพป. จันทบุรี เขต 2 109 22 

ภาคตะวันตก 
(1,424) 

ราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 182 37 
(332) สพป. ราชบุรี เขต 2 150 31 

28,281 2,247  2,247 460 
 
3.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามเพ่ือ
หาคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน
ในปัจจุบัน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความเหมาะสมส าหรับเป็นตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหา องค์ประกอบ 
ในกรอบแนวคิดการวิจัย น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านองค์กรสมรรถนะสูง โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ ดังนี้  
1) ท างานด้านการศึกษา และหรือ 2) มีประสบการณ์ในการท างานด้านที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 10 ปี 
และ/หรือ 3) มีเอกสารหรือผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านที่เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถาม
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รายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงข้อ ค าถามโดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 จากนั้น ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
ไปวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาช (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 จากนั้นน าผลคุณภาพ
เครื่องมือที่ทดลองใช้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแบบสอบถามและข้อค าถามก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ในขั้นตอนต่อไป 

3.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.5.1 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีหนังสือขอความร่วมมือ 

ในการเก็บข้อมูล เพ่ือท าวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

3.3.5.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ ในการตอบ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จ านวน 460 ฉบับ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง
แบบสอบถามมายังผู้วิจัยโดยตรงตามที่อยู่ ที่แจ้งไปพร้อมกับแบบสอบถาม 

3.3.5.3 ด าเนินการติดตามเก็บแบบสอบถามคืน และน าแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาครั้งแรกมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าตอบเพ่ือน าไปวิเคราะห์ องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน 

3.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.6.1 ผู้ วิ จั ยท าการตรวจสอบแบบสอบถามที่ ได้ รั บกลับคืนมาทั้ งหมด  

น าแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ มาลงรหัสเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
3.3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม ตอนที่ 1  

โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
3.3.6.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 
ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

3.3.6.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ และก าหนดน้ าหนัก  
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ตัวแปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จ เพ่ือหาค่าน้ าหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ และท าการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่เป็นตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.3.6.5 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่
จะตรวจสอบ ดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และคนอื่น ๆ, 2554) 

1) ค่าสถิติไค-สแควร์  (Chi - Square Statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มีนัยส าคัญ แสดงว่า โมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้องกลมกลืนกัน และค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 

2) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ
ค่า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้อง
ของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร ค่า RMSEA ที่น้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนสนิท ค่าระหว่าง 0.05-0.08 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าระหว่าง 0.08-0.1 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เล็กน้อย และค่าที่มากกว่า 0.1 แสดงว่า โมเดลไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

3) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) 
ได้แก่  

- ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) 
ซึ่งเป็นอัตราส่วนผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น 
ความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า GFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ดัชนีสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index: 
AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้ ค่า AGFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) เป็น
ดัชนีที่บ่งบอกว่าโมเดลที่น ามาตรวจสอบดีกว่าโมเดลที่ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (Baseline 
Model) ได้แก่ CFI (Comparative Fit Index) ซึ่งควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป 

5) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนในรูปของความคลาดเคลื่อน ได้แก่ 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงจะสรุปได้ว่า 
โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สรุปได้ดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3  สรุปเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง 
 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 
1. ค่าไคสแควร์ 
(  ) 

ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >0.05) 

2. ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  
    /df) 

< 2.00 สอดคล้องกลมกลืนดี 
2.00-5.00 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

3. ค่า RMSEA <.05 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.05-0.08 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
0.08-0.10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ค่อยดี 
> 0.10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ดี 

4. ค่า GFI ≥ 0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90-0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

5. ค่า AGFI ≥ 0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90-0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

6. ค่า CFI ≥ 0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90-0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

7. ค่า SRMR < 0.05 
 
 

3.3.7 ผลที่ได้รับ 
ได้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ผู้วิจัยน าขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยข้างต้นมาสรุปได้ดังตารางที ่3.4 

 



 

ตารางท่ี 3.4  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย/การจัด
กระท าข้อมูล 

ผลที่ได้จากการ
ด าเนินการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา 
องค์ประกอบของ 
สถานศึกษาสมรรถนะสูง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง              
2. วิเคราะห์ 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเคราะห์ข้อความรู้ที่ได้
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
 

1. เอกสารงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง กับแนวคิด
องค์กรสมรรถนะสูง   
 

1. แบบวิเคราะห์ 
เอกสาร  
 

1. วิเคราะห์เนื้อหา
และสรุป
สาระส าคัญ ตาม
แบบศึกษาเอกสาร 
 

1. กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 
2. องค์ประกอบ 
หลักและองค์ประกอบ 
ย่อยของ สถานศึกษา
สมรรถนะสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

2. พัฒนาตัวบ่งชี้องค์กร
สมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  

1. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 
คน (เทคนิคเดลฟาย) 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. พัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
องค์กรสมรรถนะสูง 
และผู้เชี่ยวชาญ 
ทางบริหารการศึกษา   
จ านวน 17 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง 

1.  แบบสัมภาษณ์ 
ปลายเปิด โดยต้องมี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป 
2.  แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ต้องมีค่า 
IOC 0.5 ขึ้นไป 

1. วิเคราะห์เนื้อหา
ได้จากการ
สัมภาษณ์ 
2. หาค่ามัธยฐาน 
(Median) 
3. หาค่าพิสัย
ระหว่าง ควอไทล์ 
(Interquartile 
Range) 

ตั ว บ่ ง ชี้ ส ถ า น ศึ ก ษ า
สมรรถนะสูง สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษาประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล/
ประชากร/กลุ่ม

ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย/
การจัดกระท าข้อมูล 

ผลที่ได้จากการ
ด าเนินการวิจัย 

3. ทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้าง
ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
- สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล   
- ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา 
- ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบ
ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
- น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ 

1. ผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัด 
สพป.ทดลองใช้ 
เครื่องมือ จ านวน 
30 คน 
2. ผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัด 
สพป.ตรวจสอบ
องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน จ านวน  
460 คน 

แบบสอบถามตัวบ่งชี้
สถานศึกษา
สมรรถนะสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ที่ตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
วิเคราะห์ค่า IOC 
และการทดลองใช้
วิเคราะห์ค่าความ
เที่ยง (Reliability) 
 

1. วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการ
เป็นตัวบ่งชี้ โดยหา 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 
2. การวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน 
(Confirmatory 
Factor Analysis)  

โมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างตัวบ่งชี้
สถานศึกษาสมรรถนะสูง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย/
การจัดกระท าข้อมูล 

ผลที่ได้จากการ
ด าเนินการวิจัย 

   โดยใช้สูตร 
สัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาช 
(-Cronbach’ s  
Alpha  
Coefficient)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) พัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ 
โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ (ค า หรือ
อักษรย่อ) ที่ใช้แทนตัวแปร หรือค่าทางสถิติในงานวิจัย สัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 

HPOIS หมายถึง  องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา (High Performance 
Organization Indicators of School) 

LO หมายถึง องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
TQ หมายถึง องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality 

Management) 
SP หมายถึง องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
CS หมายถึง องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility) 
IM หมายถึง องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ ( Information 

Management) 
VP หมายถึง องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (VisionParticipation) 
AD หมายถึง องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล (Ability 

Development) 
TL หมายถึง องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
ST หมายถึง องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
OM หมายถึง องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร (Organization  

Modify) 
KM หมายถึง องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
CP หมายถึง องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Priority) 
CI หมายถึง องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
PP หมายถึง องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Personal Participation) 
SA หมายถึง องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
OO หมายถึง องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร (Organization 

Orientation) 
SD หมายถึง องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Define) 
SM หมายถึง องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์ (Strategic Manage) 
SC หมายถึง องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) 
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RS หมายถึง องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร (Resource Support) 
RR หมายถึง องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Right Realize) 
FO หมายถึง องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม (Fairly Operations) 
SO หมายถึง องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม  (Social 

Development Operations) 
IQR หมายถึง ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
 หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Mdn.  หมายถึง ค่ามัธยฐาน (Median) 


2 หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 


2/df   หมายถึง ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
GFI  หมายถึง ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI หมายถึง ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of 

Fit Index) 
RMSR หมายถึง ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square 

Residual) 
RMSEA หมายถึง ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 

(Root Mean Square Error of Approximation) 
df  หมายถึง ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
p  หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
SE หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (Standard Error) ของน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
R2  หมายถึง สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
B หมายถึง น้ าหนักองค์ประกอบ 

 
4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 

จากการสังเคราะห์นิยาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากองค์กร นักการศึกษา และนักวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดองค์ประกอบหลักขององค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
2. หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3. การวางแผนกลยุทธ์ 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม เขียนเป็นรูปโมเดลองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ภาพที่ 4.1   
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ภาพที่ 4.1 โมเดลองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี  

องค์กรขีด
สมรรถนะสูง 

องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ 

การบริหารคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร 

การวางแผน 
กลยุทธ์ 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน 

การพัฒนาขีดความสามารถบุคคล 

การเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

การคิดอย่างเป็นระบบ 

การเปลีย่นวัฒนธรรมการบริหาร 

การจัดการความรู ้

การให้ความส าคัญกับลูกค้า 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ความรับผิดชอบของฝ่ายบรหิาร 

การวิเคราะหส์ถานการณ ์

การก าหนดทิศทางขององค์กร 

การก าหนดกลยุทธ์ 

การด าเนินกลยุทธ์ 

การควบคุมกลยุทธ์ 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์

การสนับสนุนทรัพยากร 

การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม  

การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 
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 แบ่งเป็นโมเดลองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2  องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มี 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
การบริหารจัดการสารสนเทศ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร และการจัดการ
ความรู้ เขียนเป็นรูปโมเดลองค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
  

องค์กรสมรรถนะสูง 
ของสถานศึกษา 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

การวางแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาพที่ 4.3  องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 องค์ประกอบหลักท่ี 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
ให้ความส าคัญกับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เขียนเป็นรูป
โมเดลองค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4  องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
  

การเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

การคิดอย่างเป็นระบบ 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร 

การบริหารจัดการสารสนเทศ 

การจัดการความรู้ 

การบริหารคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร 

การให้ความส าคัญกับลูกค้า 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
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 องค์ประกอบหลักท่ี 3 การวางแผนกลยุทธ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การก าหนดทิศทางขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และการควบคุม
กลยุทธ์ เขียนเป็นรูปโมเดลองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5  องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ 
 
 องค์ประกอบหลักท่ี 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ เขียนเป็นรูป
โมเดลองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  

การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

การก าหนดทิศทางขององค์กร 

การด าเนินกลยุทธ์ 

การควบคุมกลยุทธ์ 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
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 องค์ประกอบหลักท่ี 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
สนับสนุนทรัพยากร การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม การประกอบ
กิจการเพื่อพัฒนาสังคม เขียนเป็นรูปโมเดลองค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7  องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
4.2 สรุปผลการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
 4.2.1 ผลจากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 ด้วยการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบหลัก 
และองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาจัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน แล้วน าข้อมูลมาสังเคราะห์ได้ตัวบ่งชี้ 
จ านวน 58 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการสารสนเทศ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้

ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่ เสมอและเป็นปัจจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญ จะต้องมีการน ามาใช้ใน
องค์กรอยู่เสมอ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) ทุกองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) ข้อมูลสารสนเทศในแต่ละองค์กรต้องเป็นปัจจุบัน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) ควรจัดหา 
จัดท าและปรับปรุง (Update) ข้อมูลสารสนเทศ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญกับการบริหารศึกษามาก (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
2) การบริหารจัดการศึกษาต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งโปรแกรมที่ทันสมัย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6)  
ทุก ๆ องค์กร ไม่เฉพาะแต่องค์กรทางการศึกษาเท่านั้น ต่างต้องใช้เทคโนโลยี (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11)  
ควรใช้แอพพลิเคชั่น (Application) ส าหรับติดต่อสื่อสารและประสานงานในองค์กรและระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การสนับสนุนทรัพยากร 

การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม 
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องค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) การบริหารการศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) 

ตัวบ่งชี้ที ่3 สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ การย่ าอยู่กับที่ก็เท่ากับการถอยหลัง เพราะฉะนั้นเราควรท าอะไรใหม่  ๆ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) แต่ละองค์กรต้องคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาองค์กรของตนเอง (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 7) ควรสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับท างานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
5) ควรขยายขอบเขตการบริหารองค์กรให้กว้างไกลขึ้นด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่ง
ใหม ่ๆ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น

สอดคล้องกัน ได้แก่ วิสัยทัศน์เป็นการมองภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังไปมอง
อดีตหรือมองย่ าอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นบุคลากรในองค์กรต้องสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคน
ที่ 5) บุคลากรในแต่ละองค์กรต้องทราบ ต้องรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) วิสัยทัศน์
ขององค์กรเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องรับรู้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ บุคลากรแต่ละคนควรน าวิสัยทัศน์มาแสดงออก (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 1) ผู้บริหารองค์กรควรแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นอย่างเด่นชัด (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) บุคลากรควร
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างกันและกัน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) ควรน าวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมาเป็น
วิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ควรประกอบไปด้วย
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้อง
กัน ได้แก ่บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาตนเองจากองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) บุคลากรต้องหมั่นศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอ ๆ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) การอบรม สัมมนา ศึกษาต่อมีส่วนช่วยให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน  ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ทุกคนมีอ านาจในการตัดสินใจเป็นของตนเอง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6)  
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรที่ช่วยให้พลังอ านาจในตนเอง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 
แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะเพ่ือปรับปรุงอ านาจส่วนตัวของบุคคลหรือของกลุ่ม 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) องค์กรควรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากร เพราะการสร้างพลังอ านาจเป็น
กระบวนการที่เปิดให้บุคคลทีม่ีความรู้ มีทักษะและเจตคติที่จ าเป็นต่อการเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลง
และสภาพการณ์ที่บุคคลด าเนินชีวิตอยู่ภายใน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น

สอดคล้องกัน ได้แก่ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาอย่างไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จะท าให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) การเรียนรู้เกิดจากมวล
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ประสบการณ์ที่ได้รับบรรยากาศการเรียนรู้จัดเป็นหนึ่งในมวลประสบการณ์ดังกล่าว ดังนั้น บุคลากร
ทุกคนควรร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ทุกคนควรน าความรู้ที่ตนเองมีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ ๆ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) การจัดสถานที่และบรรยากาศที่ดีจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละองค์กรควรเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละองค์กรต้องมีเป็นประจ าเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 การคิดอย่างเป็นระบบ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพ่ือประเมินสถานการณ์ของหน่วยงาน 

ในภาพรวมอยู่เสมอ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ การคิดแบบองค์รวมเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าเพราะการคิดช่วยให้บุคลากรมองเห็นภาพของสถานการณ์ซึ่งจะช่วยให้องค์กรคิดหาแนวทาง 
ในการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4) หากบุคลากรมีความคิดแบบองค์รวม คือ คิดได้
หลายประเภท หลายชนิด หลายรูปแบบ ย่อมก่อให้เกิดทางเลือกหรือแนวทางในการท างานที่หลากหลาย 
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่มีอยู่ ไปสู่ความคิดใหม่ ๆ 
ที่ไม่เคยมีมาก่อน น ามาซึ่งการประเมินสถานการณ์ขององค์กรอย่างเป็นปัจจุบัน สม่ าเสมอ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดียิ่งต่อองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวมทั้งระบบขององค์กร 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรในฐานะผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการคิดที ่หลากหลาย (ผู ้เชี ่ยวชาญคนที ่ 3) ผู ้บริหารองค์กรควรมีลักษณะที ่ว ่า คิดกว้าง 
ประกอบด้วย คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก คิดหลายมิติ ไม่ยึดติดกรอบความคิดเก่า มองไกล ประกอบด้วย 
จินตนาการถึงภาพอนาคตขององค์กร พยากรณ์สภาพแวดล้อมในอนาคต เพ่ือพิจารณาโอกาสและ
ความเสี่ยง ใฝ่สูง ประกอบด้วย คิดพัฒนาสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างวันนี้ให้ดีกว่าวันวาน คิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดี 
ให้เกิดขึ้นในสังคม และมุ่งความส าเร็จ ประกอบด้วย การยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ก าหนด มุ่งมั่น เอาจริง
เอาจัง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร ควรประกอบไปด้วย
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจายอ านาจ ผู้เชี่ยวชาญที่
มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ การกระจายอ านาจเป็นการขยายและมอบหมายให้หน่วยที่เล็กลงไป
เป็นผู้ตัดสินใจหรือด าเนินงานแทนหน่วยงานใหญ่ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) การให้อ านาจอาจจะหมายถึง  
การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) การมอบอ านาจ (Delegation) และการให้อ านาจหรือโอน
อ านาจ (Devolution) ซึ่งทั้งสามรูปแบบจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) เคยมี
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การปฏิรูปการศึกษามาแล้ว แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะปฏิรูปจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค  
ส่วนกลางเป็นผู้คิดแล้วให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ปฏิบัติ ท าให้เกิดความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลง 
ในระยะหลัง ๆ เกิดมีแนวคิดตรงกันหลายกระแสว่า หากต้องการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเริ่มต้นจากส่วนภูมิภาคเข้าไปสู่ส่วนกลาง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการออกกฎหมายสนับสนุนและเอ้ือต่อการด าเนินงาน ดังนั้น ในการบริหารองค์กร ผู้บริหาร
ต้องมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลง  ผู ้เชี ่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า โดยมีพลังและความทะเยอทะยานเป็นตัวเกื้อกูล  
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงประสบผลส าเร็จ  
ซึ่งบทบาทหน้าที่โดยตรงของผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็คือ เป็นผู้เริ่มต้นงานพัฒนาองค์กรให้แก่องค์กร 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) แบบของภาวะผู้น าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ก็คือ  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 

องค์ประกอบย่อยที่ 7 การจัดการความรู้ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการก าหนดและแสวงหาความรู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน 

ได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้ที่ส าคัญขั้นแรก คือ การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นต่องานหรือ
กิจกรรมขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) การจัดการเรียนรู้ต้องมีการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาบริหารจัดการและพัฒนาให้เป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกคน 
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด ดังนั้นองค์กรต้องก าหนด
ความรู้ และบุคลากรต้องแสวงหาความรู้ เพ่ือให้องค์กรมีการจัดการความรู้ที่ดี (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการสร้างองค์ความรู้  ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ต้องถูกสร้างขึ้นมา (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) การสร้างความรู้เป็นการรวบรวมความรู้
ใหม่ เพ่ือความรู้ใหม่ ๆ ก่อให้เกิดหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใหม่ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการจัดเก็บความรู้ ผู ้เชี ่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ 
องค์ความรู้ที่สร้างข้ึนมาต้องมีการจัดเก็บ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) การจัดเก็บความรู้เป็นการรักษาความรู้
เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) การจัดเก็บความรู้ 
ต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบโดยวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมี
ขั้นตอน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ ในแต่ละองค์กรควรแบ่งปันความรู้ ควรแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการน าความรู้ 
เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น  (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 4) เมื่อได้องค์ความรู้แล้ว ก็ต้องน าองค์ความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 
ควรน าประสบการณ์จากการใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบันทึกไว้  (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) 
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การแลกเปลี่ยนความรู้ท าได้หลายวิธีการ อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบ 
พ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร มี 10 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การให้ความส าคัญกับลูกค้า  ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้

ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ความต้องการเป็นการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์  
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์ และแรงจูงใจสู่เป้าหมาย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) ความต้องการ คือ 
สภาวะที่ร่างกายหรือจิตใจขาดความสมดุลบางอย่าง และต้องการได้รับสิ่งนั้น (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7)  
ความพึงพอใจเป็นผลจากความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและ
ลบจากการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ย่อมต้องการการ
สนองตอบที่น าไปสู่ความพึงพอใจ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ กระบวนการบริหารงาน ควรประกอบด้วย นโยบายที่มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพ การวางแผนงานอย่างมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
รวมทั้งมรีะบบการตรวจสอบหรือการประเมินเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) บริหารจัดการงานด้วย
โดยค านึงถึงคุณภาพ ประกอบด้วย การมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นส าคัญ ผู้บริหารบริหารงานอย่างผู้น า บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม บริการงานอย่างเป็น
กระบวนการ เป็นระบบ และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออกในด้านบวกหรือ
ด้านลบ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการ ซึ่ง
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการในระดับหนึ่ง 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8) ความพึงพอใจ คือ สภาพความรู้สึกที่มีความสุข สดชื่น ต่อบุคคล สิ่งของ และ
บริการ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดผลส าเร็จนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ และจะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8) การติดตาม การตรวจสอบการด าเนินงาน และการประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ จะน ามาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานหรือปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ การประเมินเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง  ๆ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) การประเมินเป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกข้อมูล
ที่เหมาะสม การเก็บข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปผลเพ่ือให้ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการปฏิบัติ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) การประเมินเป็นการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และการค้นหาช่องว่างระหว่างภาวะที่เป็นจริงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
เพ่ือใช้ภาวะดังกล่าวเป็นตัวชี้หรือระบุข้อบกพร่องของการด าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการใด ๆ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) การประเมินคือการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง
การประเมินเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศส าหรับตัดสินคุณค่าของโปรแกรมการศึกษา 
ผลิตผล กระบวนการ จุดมุ่งหมายของโครงการหรือโปรแกรมหรือทางเลือกต่าง ๆ ที่ออกแบบน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ยึดถือปฏิบัติตามข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
น าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือตัดสินคุณค่า ดังนั้น ต้องน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) สาระส าคัญของการประเมิน คือ เพ่ือการตัดสินใจว่าข้อมูล หรือข้อเท็จจริงใดที่
สามารถน าเอาไปใช้ได้ ดังนั้น ทุกองค์กรจึงควรน าผลการประเมินมาเป็นสารสนเทศส าหรับยึดถือและ
ปฏิบัติ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
ได้แก่ การมีส่วนร่วมคือการที่บุคลากรสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกับทุกคน ๆ   
ในองค์กรนั้น ๆ ได้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) การมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา  
ก็คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้อง
กัน ได้แก ่การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ให้คนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้อง 
ต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมที่ส าคัญหนึ่งอย่าง คือ ร่วมลงมือปฏิบัติ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) การเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกัน จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่องค์กรก าหนดไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ หลังจากเสร็จสิ้นจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแล้ว บุคลากรก็ควรที่จะมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนานั้นด้วย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) บุคลากรควร
ได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ร่วมกันในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้อง
กัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรจะเป็นขั้นตอนที่บุคลากรเข้าร่วม 
ประเมินว่าการด าเนินงานขององค์กรที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2) ถ้าหากการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานขาดการมีส่วนร่วมแล้ว
บุคลากรและองค์กรย่อมไม่ทราบว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร การ
ด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากล าบาก (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) 

องค์ประกอบหลักการการวางแผนกลยุทธ์ มี 12 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้

ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความเห็น

สอดคล้องกัน ได้แก่ ในแต่ละองค์กรควรวิเคราะห์จุดอ่อนภายในองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) ในแต่ละ
องค์กรควรวิเคราะห์จุดแข็งภายในองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเป็น
การวิเคราะห์ภายในองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือประโยชน์ต่อองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 4) ควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) 
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคเป็นการวิเคราะห์ภายนอกองค์กร 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การก าหนดทิศทางขององค์กร ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
ได้แก่ วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว เป็นตัวช่วยก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) เป็นตัวกลางสื่อสารให้บุคลากรทราบว่า บุคลากรจะมี
ส่วนร่วมที่จะท าให้องค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) ช่วยให้บุคลากรมี
ความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติเพ่ือองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างพันธกิจขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ 
พันธกิจ คือ ความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะด าเนินการในระยะยาว หรือเป็น
ขอบเขตในการด าเนินงานขององค์กร พันธกิจจะบ่งบอกว่าการด าเนินงานขององค์กรคืออะไร  
อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) พันธกิจที่ดีจะบอกขอบเขตที่องค์กรจะต้อง
ด าเนินการ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) พันธกิจ เปรียบเหมือนค าแถลงขององค์กร พันธกิจจะชี้น าการ
กระท าขององค์กร ขยายความเป้าหมายโดยรวมทั้งหมดขององค์กร จัดเตรียมหนทางและชี้น าการ
ตัดสินใจ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การก าหนดเป้าหมายขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
ได้แก่ เป้าหมาย คือ ระดับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) เป้าหมาย คือ ความ
คาดหวังขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) เป้าหมายเป็นหลักในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
องค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) เป้าหมายเป็นหลักส าหรับเปรียบเทียบเพื่อวัดความก้าวหน้าของ
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ความส าเร็จขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดผลการด าเนินขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผู้เชี่ยวชาญที่มี

ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว แต่ละองค์กร
ควรน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) การก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคน ามาซึ่งกลยุทธ์ที่มาจากสภาพจริงขององค์กร จะน ามาซึ่ง การ
ด าเนินงานที่มีเป้าหมายและจะส่งผลดีไปถึงประสิทธิผลขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ การ
จัดท าแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีการก าหนดเป้าหมายระยะยาว 
ที่แน่ชัด (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) การจัดท าแผนกลยุทธ์จะมีการวิเคราะห์อนาคต (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวสูง 
พร้อมส าหรับการท างานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ดีจะส่งผลต่อการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถก าหนดสู่เป้าหมายในอนาคต เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือ
ความอยู่รอด และความก้าวหน้าขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การด าเนินกลยุทธ์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้อง

กัน ได้แก่ การด าเนินกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิผลต้องสร้างวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพที่สุด  
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) การด าเนินกลยุทธ์ควรมีวิธีการที่แตกต่างจากการ
ปฏิบัติแบบเดิม ๆ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) ควรสร้างแนวทางใหม่ ๆ ในการด าเนินกลยุทธ์ (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 15) อีกวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมกับการด าเนินกลยุทธ์ก็คือการตอบสนองที่รวดเร็วต่อผู้รับบริการ
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) ควรสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการด าเนินกลยุทธ์ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ รูปธรรมคือสิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น  
ดังนั้น แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นมาควรน าไปปฏิบัติ ยึดถือ อย่างจริงจัง  (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12)  
แผนกลยุทธ์ที่ดีต้องเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ และต้องน าไปปฏิบัติ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 การวควบคุมกลยุทธ์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้อง

กัน ได้แก่ การก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์จะท าให้การด าเนินกลยุทธ์เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
ที่ก าหนดไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) ผลการด าเนินกลยุทธ์จะน ามาซึ่งสารสนเทศส าหรับด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ในทุก ๆ ระยะ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) การก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์ควรกระท า  
3 ช่วง คือ ก่อนการด าเนินกลยุทธ์ ระหว่างการด าเนินกลยุทธ์ และหลังการด าเนินกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเมินประสิทธิผลขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
ได้แก่ ประสิทธิผลขององค์กรถือเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากประสิทธิผลของ



166 

องค์กรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าสูงต่อองค์กร  (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2) ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) แนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค์กรควรประกอบด้วยผลผลิต
หรือความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการทบทวนกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่  
เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานขององค์กร ควรมีการทบทวนกลยุทธ์อยู่เสมอ ๆ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) 
การทบทวนกลยุทธ์น ามาซึ่งผลย้อนกลับที่ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 9 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้

ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้อง

กัน ได้แก ่ปัจจัยทางการบริหารจัดการทั้ง  4 ประการ ได้แก่ มนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
นั้น มนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดและมีความส าคัญยิ่ง  (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4) มนุษย์มี
สติปัญญาเพียงพอที่จะใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ อาทิ เงิน วัสดุอุปกรณ์ จัดการในการท างานให้ได้ผลงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 6) ผู้บริหารในฐานะผู้น าขององค์กรจึงควร 
วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้อง
กัน ได้แก่ การสรรหาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจบุคลากรที่มี
ความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร เริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและสิ้นสุดเมื่อบุคคล
ได้มาสมัครงานในองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) การก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการสรรหา
เป็นสิ่งจ าเป็น (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) การคัดเลือก คือ การที่องค์กรใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาด าเนินการ
พิจารณาสรรหาผู้สมัครจ านวนมากให้เหลือตามจ านวนที่องค์กรต้องการ ฉะนั้นการคัดเลือกจ าเป็น  
ที่จะต้องมีเกณฑ์ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการพัฒนาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่  
การพัฒนาบุคลากรเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) การเพ่ิมพัฒนา
บุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาต่อ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนา
ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือบุคลากรนั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 



167 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการพัฒนาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่  
การพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการที่องค์กรจัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการกับวิชาชีพของ
ตนเอง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8) การพัฒนาวิชาชีพอาจจะเริ่มจากการประเมินความสามารถของบุคคล  
การสร้างทางเลือกวิชาชีพที่เหมาะสม ก าหนดแผนการพัฒนาวิชาชีพ และฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) การพัฒนาวิชาชีพจะช่วย
รับประกันว่าบุคลากรที่มีความสามารถจะอยู่กับองค์กรต่อไปได้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) การพัฒนา
อาชีพจะช่วยให้องค์กรสามารถดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาท างานได้มากขึ้น (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 13) การพัฒนาวิชาชีพจะช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและลดความล้าสมัย (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 15) การพัฒนาวิชาชีพจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการพัฒนาองค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่  
การพัฒนาองค์กรเป็นการท าแผนเพ่ือใช้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4) สังกัปของการพัฒนาองค์กรก็คือการให้ความส าคัญต่อคุณค่าของ
มนุษย์และความก้าวหน้าขององค์กรควบคู่กันไป (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) การพัฒนาองค์กรเน้นความ
ร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) การพัฒนาองค์กร เน้นที่ให้การ
นับถือต่อคน ให้ไว้วางใจและช่วยเหลือเจือจุน และให้ความเสมอภาคด้านอ านาจ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12)  
การพัฒนาองค์กรต้องมีการส ารวจข้อมูลย้อนกลับ จัดการฝึกอบรมเพ่ือฝึกการรับรู้  สร้างทีมงาน 
บริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ และสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมแก่บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ความเสมอภาคบ่งบอกให้ทราบว่า มนุษย์เท่าเทียมกันทั้งในความเป็น
มนุษย์ และตามกฎหมายของรัฐ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) ในทางกฎหมายมีความเชื่อว่า บุคคลทุกผู้ทุกนาม 
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกระบวนของกฎหมายอย่างเป็นธรรม (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) ความ
เสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกัน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) ผู้บริหารในทุกองค์กรควรให้การดูแล
บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคกัน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) ผู้น าองค์กรควรมีความยุติธรรมต่อบุคลากร
ทุกคน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ ค าว่าสิทธิประโยชน์มาจากค าสองค าคือ สิทธิ หมายถึง อ านาจที่จะท าการใด ๆ 
ได้ตามที่กฎหมายระบุไว้ และประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือสิ่งที่มีผลใช้ได้ดีกับ 
ที่คิดมุ่งหมายไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) สิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิ์ คือ สิ่งที่เป็น
ผลดีที่บุคลากรพึงจะได้รับจากองค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) แต่ละองค์กรควรจัดสวัสดิการ 
ที่เหมาะสมกับบุคลากร ทั้งนี้ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 4) การก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรจะท าให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคงในอาชีพ 
การงาน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
ได้แก่ แรงจูงใจ คือ พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งพร้อมที่จะกระตุ้น หรือชี้ทางให้อินทรีย์กระท าพฤติกรรม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) แรงจูงใจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนเกิด
ความกระตือรือร้นในการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประกอบกิจการงานเพ่ือน าไปสู่
จุดหมายปลายทางที่ประสงค์ คือ ความส าเร็จ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) แรงจูงใจมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลตลอดเวลา (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) หากพิจารณาในมุมมองทางสังคม จะเห็น
ว่า แรงจูงใจทางสังคม เป็นทั้งแรงจูงใจที่ มีความต้องการและมีแรงขับ คือ ความอยากได้ ความ
ปรารถนา แรงผลักดัน และแรงกระตุ้น เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายหลังที่สิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นตัว
ผลักดันให้เกิดขึ้นในลักษณะของการเพ่ิมพลัง มุ่งสู่ทิศทางใดทางหนึ่งหรือเป้าหมายใด ๆ โดยเกิดจาก
การเรียนรู้ทางสังคมอันเนื่องมาจากการติดต่อสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมตามสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน
องค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) ผู้บริหารองค์กรต้องใช้การจูงใจกับบุคลากรเพ่ือให้การบริหารจัดการ
องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 องค์กรตอบสนองความต้องการของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ ความพึงพอใจเป็นผลจากความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
9) ความต้องการ จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจกลายเป็นแรงขับขึ้นในตัวบุคคลเพ่ือแสดงพฤติกรรมออกมา 
หากพฤติกรรมนั้นได้รับการตอบสนองที่เป็นไปตามความต้องการ บุคคลนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจ  
และในทางกลับกัน หากพฤติกรรมนั้นไม่ได้รับการตอบสนองให้เป็นไปตามความต้องการ บุคคลนั้นก็
จะเกิดความไม่พึงพอใจ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) บุคลากรที่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจาก
องค์กร ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างานจะส่งผลให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
สนใจ เห็นคุณค่าของการท างาน ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนดไว้ในที่สุด (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มี 9 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การสนับสนุนทรัพยากร ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้

ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม  ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น

สอดคล้องกัน ได้แก่ การบริจาคเป็นการให้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์การกุศล 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) การบริจาค อาจหมายถึง การให้เพ่ือสงเคราะห์ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) การบริจาค
มีได้หลายรูปแบบ อาทิ  บริจาคเป็นเงิน บริจาคเป็นบริการ การให้สินค้าใหม่หรือใช้แล้ว (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 7) การบริจาคอาจประกอบด้วยของฉุกเฉิน บรรเทาทุกข์หรือช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การ
สนับสนุนการช่วยเหลือพัฒนาสังคม (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรของ
องค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ องค์กรต้องให้ความช่วยเหลือสังคม (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 1) องค์กรสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีด้วยการให้การช่วยเหลือสังคม (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) การ
จัดหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือชุมชนหรือท างานให้แก่ชุมชนเป็นสิ่งที่ดี (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 4) ในแต่ละองค์กรจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณขององค์กรมีจ านวนจ ากัด (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 5) 
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องค์ประกอบย่อยที่ 2 การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่มี

ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการ
กระท าท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4) สิทธิมนุษยชนรับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) ทุกองค์กรต้องค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรทุกคน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
ข้อ 25 ได้ก าหนดให้ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐในเรื่องบริการ  
ขั้นพ้ืนฐานเป็นขั้นต่ าของคุณภาพชีวิตโดยระบุไว้ว่า บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
ส าหรับสุขภาพ และความอยู่ดีของตนเองและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เสื้อผ้า ที่ พักอาศัย  
การรักษาพยาบาล บริการทางสังคมที่จ าเป็น ผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องได้รับการ
คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับจากการบริการขององค์กรต่าง ๆ เช่นกัน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4) องค์กรทุกแห่ง
ต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 9) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นป่าไม้ แม่น้ าล าธาร ภูเขา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปกรรม ฯลฯ  
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชุมชน ควรอนุรักษ์ไว้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่มีความส าคัญและก าลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย แผ่นดินไหว และ
ปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงนานาประเทศก าลังให้ความสนใจและให้ความส าคัญอยู่ในขณะนี้ (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 10) กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ อาทิ การทิ้งขยะปฏิกูลลงตามที่ต่าง ๆ การใช้พลังงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การเติบโตของธุรกิจ 
ในภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12) ทุกองค์กรควร
ด าเนินการต่าง ๆ โดยเน้นที่การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การจัดการของเสีย และการใช้ทรัพยากร 
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ควรประกอบไปด้วย 
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ความโปร่งใส คือ การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ  
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ตลอดจนองค์กรเอกชน ที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการ
กระท าที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติ
ร่วมกันในองค์กรเดียวกัน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ได้แก่ ความยุติธรรมนั้นเป็นนามธรรม คือไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8)  
ความยุติธรรมตามธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาตินั้นมีอยู่จริง มันคือกฎเกณฑ์ วิถีทาง 
ปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ แต่ในสังคมของมนุษย์กลับมีการสร้างความยุติธรรมตาม
กฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขซับซ้อน น าไปสู่ข้อยุติของปัญหาต่าง ๆ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) ผู้บริหารองค์กรควรมีคุณสมบัติหลายประการ อาทิ มีภาวะผู้น า มีเมตตาธรรม 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งเหตุผลและความถูกต้อง เป็นนักคิดนักวิเคราะห์  มีทักษะหลายด้าน แต่สิ่ งหนึ่ง 
ที่ต้องมีและธ ารงไว้ตลอดกาล ก็คือ ความยุติธรรม เพราะหากผู้บริหารไร้ซึ่งความยุติธรรมเสียแล้ว  
ความอยุติธรรมนั้นจะส่งผลให้เกิดวิกฤต หรือความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทุกส่วนขององค์กร 
(ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 14) การบริการด้วยความเป็นธรรมเป็นหัวใจหลักขององค์กรที่มีผลต่อการ
ตอบสนองของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความพึงพอใจ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15) สิ่งหนึ่ง
ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือนโยบายด้านความเป็นธรรมของ
องค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) องค์กรทุกแห่งควรก าหนดนโยบายด้านความเป็นธรรมไว้เป็นพันธกิจ
ถาวรขององค์กร (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม ควรประกอบไปด้วย 
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคม ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ การบริหารจัดการขององค์กรแต่ละแห่งต้องค านึงถึงสังคมเป็นส าคัญ 
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4) แต่ละองค์กรต้องแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้สังคมเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) การด าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ของแต่ละองค์กรต้องค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม และชุมชน (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) หากองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว สังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แล้วทุกภาคส่วนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 16) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม  
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ องค์กรควรจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
อยู่เสมอ (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) เมื่อสังคมมีความก้าวหน้า เกิดการขยายขนาด และมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ปัญหาสังคมจึงเกิดขึ้นตามมาอย่างหลากหลายและรุนแรง ซึ่งเป็นการยากที่หน่วยงานของรัฐ 
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จะรับมือได้ทั้งหมด ดังนั้น องค์กรทุกแห่งต้องช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมด้วยการจัดกิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) องค์กร 
แต่ละแห่งควรจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมบ้างเมื่อมีโอกาส (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 8) องค์กรแต่ละแห่งควรให้ความส าคัญกับการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการคิดค้น
วิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นเป้าหมายของการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ประสิทธิผล ยั่งยืน และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้ ซึ่งจะส่งผลลัพธ์คือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพ่ือพัฒนา
สังคม (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 

4.2.2 ผลจากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 2 (แบบสอบถามรอบท่ี 1) 
ผู้วิจัยน าตัวบ่งชี้ จ านวน 58 ตัวบ่งชี้ไปจัดท าเครื่องมือในรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์เพ่ือหาความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 58 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอใน
ตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) ความ

สอดคล ้องของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบ 
หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
    1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 4.44 1.06 สอดคล้อง 
    2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 4.56 0.94 สอดคล้อง 
    3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   4.29 1.21 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน    
    4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 4.56 0.94 สอดคล้อง 
    5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ขององค์กร 4.73 0.77 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล    
    6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.79 0.71 สอดคล้อง 
    7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน   4.65 0.85 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม    
    8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  4.44 1.06 สอดคล้อง 
    9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร 4.56 0.94 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

    10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอ 
และต่อเนื่อง   4.08 1.42 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ    
   11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพ่ือประเมินสถานการณ์
ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ  4.65 0.85 สอดคล้อง 
    12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด 
และมองภาพรวมทั้งระบบขององค์กร  4.56 0.94 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร    
    13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจาย
อ านาจ   4.44 1.06 สอดคล้อง 
    14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.65 0.85 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้    
    15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้ 4.56 0.94 สอดคล้อง 
    16.  มีการสร้างองค์ความรู้ 4.93 0.57 สอดคล้อง 
    17.  มีการจัดเก็บความรู้ 4.29 1.21 สอดคล้อง 
    18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้ 4.44 1.06 สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม  
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 องค์ประกอบหลักที่ 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 10 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 
4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile Range) ความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร  มี 10 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า    
    1.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.56 0.94 สอดคล้อง 
    2.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.65 0.85 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง      
    4.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    5.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 4.56 0.94 สอดคล้อง 
    6.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน 4.65 0.85  
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร    
    7.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    8.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4.65 0.85 สอดคล้อง 
    9.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.29 1.21 สอดคล้อง 
    10. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   4.73 0.77 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรทั้ง 10 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม  
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 องค์ประกอบหลักท่ี 3 การวางแผนกลยุทธ์ มี 12 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile Range) ความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการวางแผน 
กลยุทธ์มี 12 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์    
    1.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร 4.65 0.85 สอดคล้อง 
    2.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร   4.56 0.94 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร    
    3.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    4.  สร้างพันธกิจขององค์กร   4.56 0.94 สอดคล้อง 
    5.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร 4.44 1.06 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์      
    6.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค         4.29 1.21 สอดคล้อง 
    7.  จัดท าแผนกลยุทธ์ 4.08 1.42 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์      
    8.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์ 4.29 1.21 สอดคล้อง 
    9.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม   4.44 1.06 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์    
    10.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   4.56 0.94 สอดคล้อง 
    11.  ประเมินประสิทธิผลขององค์กร 4.44 1.06 สอดคล้อง 
    12.  มีการทบทวนกลยุทธ์ 4.85 0.65 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการวางแผน
กลยุทธ์ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม  
 
  



175 

 องค์ประกอบหลักท่ี 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 9 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile Range) ความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยม์ี 9 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย์    
    1.  วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 3.50 2.00 ไม่สอดคล้อง 
    2.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 2.75 2.75 ไม่สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
    3.  มีการพัฒนาตนเอง   3.80 1.70 ไม่สอดคล้อง 
    4.  มีการพัฒนาวิชาชีพ 4.08 1.42 สอดคล้อง 
    5.  มีการพัฒนาองค์กร   4.29 1.21 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์    
    6.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมแก่บุคลากร 3.38 2.13 ไม่สอดคล้อง 
    7.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 2.67 2.83 ไม่สอดคล้อง 
    8.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร   3.67 1.83 ไม่สอดคล้อง 
    9.  องค์กรตอบสนองความต้องการของบุคลากร   3.88 1.63 ไม่สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านองค์ประกอบหลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์รายการที่ 1, 2,  3,  6,  7,  8  และ 9 มีความเหมาะสม ส่วนตัวบ่งชี้รายการ
ที่ 4 และ 5 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสม   
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 องค์ประกอบหลักท่ี 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม มี 9 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile Range) ความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านองค์ประกอบหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมมี 9 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร    
    1.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    2.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ 
ด้วยทรัพยากรขององค์กร 4.79 0.71 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน      
    3.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร 4.08 1.42 สอดคล้อง 
    4.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย   4.85 0.65 สอดคล้อง 
    5.  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ 4.89 0.61 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม    
    6.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้   4.97 0.53 สอดคล้อง 
    7.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม   4.89 0.61 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม    
    8.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม 4.65 0.85 สอดคล้อง 
    9.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม 4.79 0.71 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้ง 9 ตัวบ่งชี้  มีความเหมาะสม  
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 4.2.3 ผลจากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 (แบบสอบถามรอบท่ี 2) 
ผลจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถามรอบที่ 1 (เก็บข้อมูลในรอบที่ 2)  

ผู้วิจัยน าผลที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม แล้วน าไปเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 (แบบสอบถามรอบที่ 2)  
เพ่ือหาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอีกครั้ง ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 
 องค์ประกอบหลักท่ี 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มี 18 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 
4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile Range) ความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
    1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 4.79 0.71 สอดคล้อง 
    2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 4.93 0.57 สอดคล้อง 
    3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   4.73 0.77 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน    
    4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ขององค์กร 4.93 0.57 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล    
    6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.85 0.65 สอดคล้อง 
    7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน   4.79 0.71 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม    
    8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  4.85 0.65 สอดคล้อง 
    9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร 4.79 0.71 สอดคล้อง 
    10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอ และต่อเนื่อง   4.85 0.65 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ    
   11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพ่ือประเมินสถานการณ์
ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ  4.73 0.77 สอดคล้อง 
    12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด 
และมองภาพรวมทั้งระบบขององค์กร  4.85 0.65 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร    
    13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจาย
อ านาจ   4.65 0.85 สอดคล้อง 
    14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.73 0.77 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้    
    15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้ 4.65 0.85 สอดคล้อง 
    16.  มีการสร้างองค์ความรู้ 5.00 0.50 สอดคล้อง 
    17.  มีการจัดเก็บความรู้ 4.79 0.71 สอดคล้อง 
    18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้ 4.85 0.65 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านองค์ประกอบหลักการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม  
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 องค์ประกอบหลักท่ี 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 10 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 
4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) ความ

สอดคล ้องของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบ
หลักการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร  มี 10 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า    
    1.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    2.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 4.79 0.71 สอดคล้อง 
    3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.89 0.61 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง      
    4.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ 4.85 0.65 สอดคล้อง 
    5.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    6.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน 4.65 0.85 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร    
    7.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.85 0.65 สอดคล้อง 
    8.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4.93 0.57 สอดคล้อง 
    9.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    10.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   4.79 0.71 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรทั้ง 10 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม  
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 องค์ประกอบหลักท่ี 3 การวางแผนกลยุทธ์ มี 12 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) ความ

สอดคล ้องของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบ
หลักการวางแผนกลยุทธ์มี 12 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์    
    1.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    2.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร   4.79 0.71 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร    
    3.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 4.79 0.71 สอดคล้อง 
    4.  สร้างพันธกิจขององค์กร   4.85 0.65 สอดคล้อง 
    5.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร 4.73 0.77 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์      
    6.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค         4.65 0.85 สอดคล้อง 
    7.  จัดท าแผนกลยุทธ์ 4.73 0.77 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์      
    8.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์ 4.85 0.65 สอดคล้อง 
    9.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม   4.73 0.77 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์    
    10.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   4.79 0.71 สอดคล้อง 
    11.  ประเมินประสิทธิผลขององค์กร 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    12.  มีการทบทวนกลยุทธ์ 4.89 0.61 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการวางแผน
กลยุทธ์ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม  
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 องค์ประกอบหลักท่ี 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 9 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile Range) ความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยม์ี 9 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย์    
    1.  วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 3.38 2.13 ไม่สอดคล้อง 
    2.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 3.80 1.70 ไม่สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
    3.  มีการพัฒนาตนเอง   2.67 2.83 ไม่สอดคล้อง 
    4.  มีการพัฒนาวิชาชีพ 4.65 0.85 สอดคล้อง 
    5.  มีการพัฒนาองค์กร   4.73 0.77 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์    
    6.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมแก่บุคลากร 3.50 2.00 ไม่สอดคล้อง 
    7.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 2.83 2.67 ไม่สอดคล้อง 
    8.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร   3.80 1.70 ไม่สอดคล้อง 
    9.  องค์กรตอบสนองความต้องการของบุคลากร   2.67 2.83 ไม่สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านองค์ประกอบหลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์รายการที่ 1,  2,  3,  6,  7,  8  และ 9 มีความเหมาะสม ส่วนตัวบ่งชี้รายการ
ที่ 4 และ 5 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสม   
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องค์ประกอบหลักท่ี 4 ความรับผิดชอบต่อสังคม มี 9 ตัวบ่งชี้ ดังเสนอในตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquatile Range) ได้

ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมมี 9 ตัวบ่งชี้ 

 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
Mdn IQR 

องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร    
    1.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม 4.79 0.71 สอดคล้อง 
    2.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ 
ด้วยทรัพยากรขององค์กร 4.85 0.65 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน     สอดคล้อง 
    3.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร 4.73 0.77 สอดคล้อง 
    4.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย   4.89 0.61 สอดคล้อง 
    5.  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ 4.93 0.57 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม    
    6.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้   4.97 0.53 สอดคล้อง 
    7.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม   4.93 0.57 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม    
    8.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม 4.65 0.85 สอดคล้อง 
    9.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม 4.85 0.65 สอดคล้อง 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านองค์ประกอบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท้ัง 9 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม  
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ผลจากการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันในองค์ประกอบ
หลักท่ี 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตัดองค์ประกอบหลักที่ 4 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ท าให้เหลือตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ดังนี้ 
 1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
  1.3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  
  1.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
  1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ  
  1.6 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร  
  1.7 การจัดการความรู้  
 2. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  2.1 การให้ความส าคัญกับลูกค้า  
  2.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  2.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
 3. การวางแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์  
              3.2 การก าหนดทิศทางขององค์กร  
  3.3 การก าหนดกลยุทธ์   
  3.4 การด าเนินกลยุทธ์  
  3.5 การควบคุมกลยุทธ์ 
 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  4.1 การสนับสนุนทรัพยากร   
  4.2 การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  
  4.3 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม   
  4.4 การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม 
 
 แสดงได้ดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8 โมเดลตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา  

องค์กรขีด
สมรรถนะสูง 

องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ 

การบริหารคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร 

การวางแผน 
กลยุทธ์ 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน 

การพัฒนาขีดความสามารถบุคคล 

การเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

การคิดอย่างเป็นระบบ 

การเปลีย่นวัฒนธรรมการบริหาร 

การจัดการความรู ้

การให้ความส าคัญกับลูกค้า 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ความรับผิดชอบของฝ่ายบรหิาร 

การวิเคราะหส์ถานการณ ์

การก าหนดทิศทางขององค์กร 

การก าหนดกลยุทธ์ 

การด าเนินกลยุทธ์ 

การควบคุมกลยุทธ์ 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์

การสนับสนุนทรัพยากร 

การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม  

การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 
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 สรุปผลการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายได้ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา รอบท่ี 1 สรุปว่า ได้จ านวน 5 องค์ประกอบหลัก 58 ตัวบ่งชี้   
  องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   
       องค์ประกอบย่อยที่ 2  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน   
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง   
  องค์ประกอบย่อยที่ 5  การคิดอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย      
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพื่อประเมินสถานการณ์ของหน่วยงาน
ในภาพรวมอยู่เสมอ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวมทั้งระบบของ
องค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 6  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจายอ านาจ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
  องคป์ระกอบย่อยที่ 7  การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการสร้างองคค์วามรู้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  มีการจัดเก็บความรู้            
   ตัวบ่งชี้ที่ 4  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้   
 องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 10 ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบย่อยที่ 1  การให้ความส าคัญกับลูกค้า ประกอบด้วย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ  
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   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ยึดถือปฏิบัติตามข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผล  
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 องค์ประกอบหลักการการวางแผนกลยุทธ์ มี 12 ตัวบ่งชี ้
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร  
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การก าหนดทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างพันธกิจขององค์กร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การก าหนดเป้าหมายขององค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  การจัดท าแผนกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การด าเนินกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
  องค์ประกอบย่อยที่ 5  การวควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเมินประสิทธิผลขององค์กร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  มีการทบทวนกลยุทธ์  
 องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 9 ตัวบ่งชี ้
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์   
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  มีการพัฒนาบุคลากร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการพัฒนาวิชาชีพ   
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   ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการพัฒนาองค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 3 การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมแก่บุคลากร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร   
       ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร  
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 องค์กรตอบสนองความต้องการของบุคลากร   
 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มี 9 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริจาคด้านการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากร
ขององค์กร      
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  
  องค์ประกอบย่อยที่ 3 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม 
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม   
 2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา รอบที่ 2 สรุปว่า ได้จ านวน 4 องค์ประกอบหลัก 49 ตัวบ่งชี้ โดยตัด
องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 9 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ องค์ประกอบย่อยที่ 1 การจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ตัวบ่งชี้ที่ 2 ด าเนินการ
สรรหาทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบย่อยที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 
มีการพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการพัฒนาวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการพัฒนาองค์กร และองค์ประกอบ
ย่อยที่ 3 การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมแก่บุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 2 องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารใช้
การจูงใจกับบุคลากร และตัวบ่งชี้ที่ 4 องค์กรตอบสนองความต้องการของบุคลากรออกไป ดังนี้ 
 องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   
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       องค์ประกอบย่อยที่ 2  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2 พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน   
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง   
  องค์ประกอบย่อยที่ 5  การคิดอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วย      
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเ พ่ือประเมินสถานการณ์ของ
หน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวมทั้งระบบของ
องค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 6  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจายอ านาจ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
  องค์ประกอบย่อยที่ 7  การจัดการความรู้  ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการก าหนดและแสวงหาความรู้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการสร้างองค์ความรู้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการจัดเก็บความรู้           
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้   
 องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 10 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การให้ความส าคัญกับลูกค้า ประกอบด้วย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ยึดถือปฏิบัติตามข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผล  
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
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   ตัวบ่งชี้ที่ 3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 องค์ประกอบหลักการการวางแผนกลยุทธ์ มี 12 ตัวบ่งชี ้
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร  
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การก าหนดทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างพันธกิจขององค์กร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การก าหนดเป้าหมายขององค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การด าเนินกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
  องค์ประกอบย่อยที่ 5  การวควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเมินประสิทธิผลขององค์กร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการทบทวนกลยุทธ์  
 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มี 9 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริจาคด้านการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากร
ขององค์กร      
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  
  องค์ประกอบย่อยที่ 3 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคม    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม   
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 3. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา รอบที่ 3 สรุปว่า ได้จ านวน 4 องค์ประกอบหลัก 49 ตัวบ่งชี้ เช่นกันกับ
ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในรอบท่ี 2 ดังนี้ 
 องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 18 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   
       องค์ประกอบย่อยที่ 2  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2 พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน   
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง   
  องค์ประกอบย่อยที่ 5  การคิดอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วย      
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเ พ่ือประเมินสถานการณ์ของ
หน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวมทั้งระบบของ
องค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 6  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจายอ านาจ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
  องค์ประกอบย่อยที่ 7  การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการก าหนดและแสวงหาความรู้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการสร้างองค์ความรู้   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการจัดเก็บความรู้            
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้   
 องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 10 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การให้ความส าคัญกับลูกค้า ประกอบด้วย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ  
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   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ยึดถือปฏิบัติตามข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผล  
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 องค์ประกอบหลักการการวางแผนกลยุทธ์ มี 12 ตัวบ่งชี ้
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร  
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การก าหนดทิศทางขององค์กร ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างพันธกิจขององค์กร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การก าหนดเป้าหมายขององค์กร   
  องค์ประกอบย่อยที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์ ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การด าเนินกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
  องค์ประกอบย่อยที่ 5  การวควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเมินประสิทธิผลขององค์กร    
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการทบทวนกลยุทธ์  
 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มี 9 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบย่อยที่ 1  การสนับสนุนทรัพยากร ประกอบด้วย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริจาคด้านการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากร
ขององค์กร      
  องค์ประกอบย่อยที่ 2  การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร  
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   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  
  องค์ประกอบย่อยที่ 3 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  
  องค์ประกอบย่อยที่ 4  การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม ประกอบด้วย  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคม    
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม   
 
4.3 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 การวิเคราะห์ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม  
จึงไม่สามารถวิเคราะห์ในครั้งเดียวได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของโปรแกรมลิสเรลซึ่งยอมให้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่
หนึ่ง เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจ าแนกเป็นรายโมเดล และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ ได้จะใกล้เคียงกับ เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (วราภรณ์  แหลมเพ็ชร์, 2549; วิลาวัลย์  มาคุ้ม, 2549)    
 4.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจ าแนกเป็นรายโมเดล 
 การวิเคราะห์ในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ และน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองต่อไป โดยแยกเป็นโมเดลหลักทั้งหมด 4 โมเดล ได้แก่  
โมเดลองค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โมเดลองค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร โมเดลองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ และโมเดลองค์ประกอบหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 4.9-4.13 และตารางท่ี 4.11-4.14 
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ภาพที่ 4.9  ภาพองค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบหลักการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ น้ าหนักองค์ประกอบ B (SE) 
สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ์ R2 
IM IM1 .92* (0.04) .76 
 IM2 .91* (0.04) .74 
 IM3 .66* (0.04) .40 

VP VP1 .88* (0.04) .70 
 VP2 .91* (0.04) .75 

AD AD1 .67* (0.04) .41 
 AD2 .89* (0.04) .73 

TL TL1 .85* (0.04) .66 
 TL2 .69* (0.04) .43 
 TL3 .70* (0.04) .45 

ST ST1 .99* (0.03) .90 
 ST2 .99* (0.03) .89 

OM OM1 .89* (0.04) .72 
 OM2 .93* (0.04) .78 

KM KM1 .92* (0.04) .78 
 KM2 .96* (0.04) .84 
 KM3 .83* (0.04) .62 
 KM4 .85* (0.04) .67 

 
Chi-Square = 57.81 df  =  43   p =  .06505   
GFI  =  .99   AGFI  =  0.95  RMSEA  =  .025   
* p < .05 
 
 จากภาพที่ 4.9 และตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้วมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2)   
มีค่าเท่ากับ 57.81 ไม่มีนัยส าคัญ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 43 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ 
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าได้ประมาณ 1.34 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความ
สอดคล้องกลมกลืน (GFI)  มีค่าเท่ากับ .99 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ .95 และค่าค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
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(RMSEA) มีค่าเท่ากับ .025 ซึ่งต่ ากว่า .05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน 
แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีก าหนดไว้ว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10  ภาพองค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบหลักการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

 

องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ น้ าหนักองค์ประกอบ B (SE) 
สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ์ R2 
CP CP1 .02* (0.02) .00 
 CP2 .54* (0.02) .83 
 CP3 .55* (0.02) .89 

CL CL1 .61* (0.03) .70 
 CL2 .11* (0.02) .06 
 CL1 .11* (0.02) .06 

PP PP1 .19* (0.02) .19 
 PP2 .23* (0.02) .16 
 PP3 .10* (0.02) .05 
 PP4 .48* (0.02) .87 

 
Chi-Square = 10.80 df  =  17   p =  .86687   
GFI  =  1.00   AGFI  =  0.99  RMSEA  =  .000   
* p < .05 
 
 จากภาพที่ 4.10 และตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พบว่า เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2)  
มีค่าเท่ากับ 10.80 ไม่มีนัยส าคัญ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 17 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ 
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าได้ประมาณ .64 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าความ
สอดคล้องกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ .99 และค่าค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งต่ ากว่า .05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน 
แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีก าหนดไว้ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ภาพที่ 4.11  ภาพองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ 
 
  



198 

ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบหลักการวางแผน 
กลยุทธ์ 

 

องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ น้ าหนักองค์ประกอบ B (SE) 
สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ์ R2 
SA SA1 .32* (0.04) .62 
 SA2 .49* (0.05) .41 

OO OO1 .33* (0.02) .51 
 OO2 .34* (0.02) .56 
 OO3 .28* (0.02) .35 

SD SD1 .40* (0.02) .75 
 SD2 .36* (0.02) .58 

SM SM1 .28* (0.02) .38 
 SM2 .35* (0.02) .57 

SC SC1 .27* (0.02) .31 
 SC2 .26* (0.02) .30 
 SC3 .38* (0.02) .65 

 
Chi-Square = 30.52 df  =  25   p =  .20541   
GFI  =  .99   AGFI  =  0.97  RMSEA  =  .020   
* p < .05 
 
 จากภาพที่ 4.11 และตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้วมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 30.52 
ไม่มีนัยส าคัญ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 25 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไคสแควร์
สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าได้ประมาณ 1.22 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความสอดคล้องกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ .99 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .97 และค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .020 ซึ่ง
ต่ ากว่า .05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
ที่ก าหนดไว้ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ภาพที่ 4.12  ภาพองค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลองค์ประกอบหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 

องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ น้ าหนักองค์ประกอบ B (SE) 
สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ์ R2 
RS RS1 .46* (0.02) .83 
 RS2 .47* (0.02) .84 

RR RR1 .39* (0.02) .61 
 RR2 .39* (0.02) .63 
 RR3 .35* (0.02) .49 

FO FO1 .37* (0.02) .63 
 FO2 .39* (0.02) .66 

SO SO1 .30* (0.02) .38 
 SO2 .36* (0.02) .56 

 
Chi-Square = 22.45 df  =  16   p =  .12931   
GFI  =  .99   AGFI  =  0.97  RMSEA  =  .027   
* p < .05 
 
 จากภาพที่ 4.12 และตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้วมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 
22.45 ไม่มีนัยส าคัญ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 16 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่า 
ไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าได้ประมาณ 1.40 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความสอดคล้อง
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .99 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .97 
และค่าค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ .027 ซ่ึงต่ ากวา่ .05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลักท่ีก าหนดไว้ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 4.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพ่ือทดสอบโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 การวิเคราะห์ในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ 

โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากตัวบ่งชี้ใหม่ 19 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งได้จากการสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้นกับองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ โมเดล
องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) โมเดลองค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพ
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ทั่วทั้งองค์กร (TQ) โมเดลองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ (SP) และโมเดลองค์ประกอบหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CS) มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั้งเดียว ดังแสดง
ในภาพที่ 4.13 และตารางที่ 4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ  

B (SE) 
สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ์ R2 
ความคลาดเคลื่อน 
ของตัวบ่งช้ี (e) 

อันดับแรก    
IM .43* (0.00) .44 .32 
VP .38* (0.05) .38 .32 
AD .25* (0.05) .16 .45 
TL .41* (0.05) .44 .30 
ST .35* (0.05) .31 .38 
OM .26* (0.05) .17 .46 
KM .40* (0.05) .39 .35 
CP .67* (0.00) .38 .33 
CL 1.09* (0.11) .90 .06 
PP .56* (0.07) .28 .36 
SA .67* (0.00) .86 .08 
OO .67* (0.03) .80 .12 
SD .67* (0.03) .84 .09 
SM .45* (0.04) .37 .38 
SC .41* (0.04) .30 .43 
RS .58* (0.00) .26 .45 
RR .47* (0.05) .18 .46 
FO .43* (0.06) .16 .47 
SO .97* (0.09) .79 .12 

อันดับสอง    
LO .89* (0.11) .57  
TQ .57* (0.05) .71  
SP 1.02* (0.05) .96  
CS .70* (0.07) .76  

 
Chi-Square = 118.64 df  =  80   p =  0.31242 
GFI  =  0.99   AGFI  =  0.94  RMSEA  =  0.016 
* p < .05 
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 จากภาพที่ 4.13 และตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 118.64 ไม่มีนัยส าคัญ ชั้นแห่ง
ความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 80 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่า
ได้ประมาณ 1.48 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 
ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 และค่าค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .016 ซึ่งต่ ากว่า .05 เป็นไป
ตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ก าหนดไว้ว่า 
โมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบหลัก พบว่า 
องค์ประกอบหลักที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ (SP) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 1.02 และมีความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 96 รองลงมา คือ องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 และมีความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 57 และองค์ประกอบหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CS) 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และมีความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 76 ส่วนองค์ประกอบหลักที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบ
หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQ) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 และมี
ความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 71 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) พัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) ทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัย 
ไว้ว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส าหรับวิธีด าเนิน 
การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ องค์กรสมรรถนะสูง แนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์สรุปเบื้องต้น เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย และเพ่ือให้ได้องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยเทคนิค
เดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ
ความเห็นเพ่ิมเติม น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquatile Range) เพื่อหาความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และแบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ปรับจากแบบสอบถามฉบับที่ 1  
โดยในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับทั้งในส่วนที่เป็นความเห็นของกลุ่มและข้อมูล
ค าตอบของตนเอง ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquatile Range) อีกครั้ง เพ่ือหาความสอดคล้อง ขั้นตอนที่ 3 น าตัวบ่งชี้มาสร้างแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแบบสอบถาม 
และผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.92 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 460 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
ตัวแทนสถานศึกษา 20 ต่อ 1 ตัวแปร ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 8.72 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ผลจากการศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากการสังเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
ขององค์กร นักการศึกษา และนักวิจัย ได้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1 องค์ประกอบหลักที่ 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบย่อย  
ได้แก่ การบริหารจัดการสารสนเทศ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร และการ
จัดการความรู้ 

5.1.1.2 องค์ประกอบหลักท่ี 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ การให้ความส าคัญกับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

5.1.1.3 องค์ประกอบหลักท่ี 3 การวางแผนกลยุทธ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดทิศทางขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และ
การควบคุมกลยุทธ์ 

5.1.1.4 องค์ประกอบหลักท่ี 4 ความรับผิดชอบต่อสังคม มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม และ
การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 

5.1.2 ผลจากการพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ได้ตัวบ่งชี้ จ านวน 49 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

5.1.2.1 องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบย่อย  
18 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การบริหารจัดการสารสนเทศ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา และสร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ บุคลากร
ร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร  และพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มี 2 ตัวบ่งชี้ 
คือ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และองค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน 

องค์ประกอบย่อยที ่4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ สร้าง
บรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบย่อยที ่5 การคิดอย่างเป็นระบบ มี 2 ตังบ่งชี้ คือ บุคลากร
มีการคิดแบบองค์รวมเพ่ือประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ และผู้บริหารมี
ความสามารถในการคิดและมองภาพรวมทั้งระบบขององค์กร 

องค์ประกอบย่อยที ่6 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร มี 2 ตังบ่งชี้ 
คือ ผู้บริหาร บริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจายอ านาจ และผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบย่อยที ่7 การจัดการความรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ มีการก าหนด
และแสวงหาความรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ มีการจัดเก็บความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 

5.1.2.2 องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย 
10 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การให้ความส าคัญกับลูกค้า มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ สนองตอบ 
ตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ ประเมินผล 
การบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ ผู้บริหารน าสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5.1.2.3 องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ มี 5 องค์ประกอบหลัก 12 ตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบย่อยที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ การ

วิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร และการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การก าหนดทิศทางขององค์กร มี 3 ตัวบ่งชี้  คือ 

ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร สร้างพันธกิจขององค์กร และก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์  มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ ก าหนดกลยุทธ์

จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
องค์ประกอบย่อยที่ 4 การด าเนินกลยุทธ์ มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ ก าหนดวิธีการ

ในการด าเนินกลยุทธ์ และน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
องค์ประกอบย่อยที่ 5 การควบคุมกลยุทธ์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ ก ากับ ติดตาม

ผลการด าเนินกลยุทธ์ ประเมินประสิทธิผลขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ 
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5.1.2.4 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม มี 4 องค์ประกอบหลัก  
9 ตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การสนับสนุนทรัพยากร มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ บริจาค
ด้านการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ด้วย
ทรัพยากรขององค์กร 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ ค านึงถึง
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการหรือ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม มี 2 ตัวบ่งชี้ 
คือ รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคม และจัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคม 

5.1.3 ผลจากการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

5.1.3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจ าแนกเป็นรายโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
สรุปได้ว่า 

โมเดลองค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 57.81 ไม่มี
นัยส าคัญ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 43 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 

(2/df) มีค่าได้ประมาณ 1.34 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มี
ค่าเท่ากับ 0.99 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่าค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.025 
ซึ่งต่ ากว่า 0.05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลักท่ีก าหนดไว้ว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โมเดลองค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร มีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 10.80 ไม่มี
นัยส าคัญ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 17 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 

(2/df) มีค่าได้ประมาณ 0.64 ซ่ึงต่ ากวา่ 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มี
ค่าเท่ากับ 1.00 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าค่ารากที่
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สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 
ซึ่งต่ ากว่า 0.05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลักท่ีก าหนดไว้ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โมเดลองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 30.52 ไม่มีนัยส าคัญ ชั้นแห่ง

ความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 25 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่า
ได้ประมาณ 1.22 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 
ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 และค่าค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.020 ซึ่งต่ ากว่า 0.05 เป็นไป
ตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ก าหนดไว้ว่า
โมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โมเดลองค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 22.45 ไม่มีนัยส าคัญ 

ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 16 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มี
ค่าได้ประมาณ 1.40 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 
0.99 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 และค่าค่ารากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.027 ซึ่งต่ ากว่า 
0.05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่
ก าหนดไว้ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5.1.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สรุปได้ว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าสถิติ

ไคสแควร์ (Chi-Square: 2) มีค่าเท่ากับ 118.64 ไม่มีนัยส าคัญ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 

80 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าได้ประมาณ 1.48 ซึ่งต่ ากว่า 2 
นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าความสอดคล้องกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 และค่าค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.016 ซึ่งต่ ากว่า 0.05 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความ
สอดคล้องกลมกลืน แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ก าหนดไว้ว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบหลัก พบว่า 
องค์ประกอบหลักที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ (SP) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 1.02 และมีความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 96 รองลงมา คือ องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 และมีความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 57 และองค์ประกอบหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CS) 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และมีความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 76 ส่วนองค์ประกอบหลักที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบ
หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQ) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 และมี
ความผันแปรร่วมกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา (HPOIS) ร้อยละ 71 

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
5.2.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากการสังเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ขององค์กร 
นักการศึกษา และนักวิจัย ได้องค์ประกอบหลัก 4 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย  
19 องค์ประกอบย่อย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ได้ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

5.2.1.1 จากผลการศึกษาองค์ประกอบหลักที่ 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ที่พบว่า มี 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การบริหารจัดการสารสนเทศ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคล การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการบริหาร และการจัดการความรู้นั้น แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้จัดเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งขององค์กรสมรรถนะสูงส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญกับทุก ๆ คน เพราะการ
เรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ โดยการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุท าให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อม 
การเรียนรู้ท าให้บุคคลมีการพัฒนา มีการเพ่ิมขีดความสามารถ  ทั้งนี้ การเรียนรู้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ของตัวบุคคล และน าไปสู่การพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ขององค์กร
ในที่สุด อันเป็นการขยายขอบเขตประสิทธิผลขององค์กร สอดคล้องกับค ากล่าวของสุรัตน์ ดวงชาทม 
(2549) ที่กล่าวว่า องค์กรต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสมาชิกในองค์กรได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการท างาน มีการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกให้บุคลากรเพ่ิมขีด
ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง และน าสิ่งที่องค์กรสนับสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและทีมงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน นั่นหมายความว่า ทุกองค์กรต้องมีการ
เรียนรู้อยู่เสมอ ๆ เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
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5.2.1.2 จากผลการศึกษาองค์ประกอบหลักที่ 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร   
ที่พบว่า มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การให้ความส าคัญกับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้น ทั้งนี้ เพราะการให้ความส าคัญกับลูกค้าซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้ที่มารับ/มาใช้บริการของสถานศึกษา ย่อมมีความส าคัญที่สุด เนื่องจาก หากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้ที่มารับ/มาใช้บริการของสถานศึกษามีความพึงพอใจ ทางสถานศึกษาก็จะได้รับ
ประโยชน์หลาย ๆ ประการ อาทิ มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่จะส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียน ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพ่ิมขึ้น ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การให้ความส าคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มารับ/มาใช้บริการของสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ
ส าหรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง หากแต่ตัวองค์กรจะต้องมีการปรับปรุง มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้รองรับ เพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมต่างชาติที่ก าลังหลั่งไหลเข้ามา ฯลฯ 
อีกทั้ง ตัวบุคลากรในองค์กรเองก็ต้องมีส่วนร่วมในมุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศ ดังนั้น การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จะต้องประกอบด้วยการให้ความส าคัญกับ
ลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ดังค ากล่าวของ  ณัฐพันธ์  
เขจรนันทน์ (2545) ที่กล่าวถึงลักษณะขององค์กรที่มีการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรว่าจะต้อง
ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) และการมีส่วนร่วมจากพนักงาน (Employees Innovation) 

5.2.1.3 จากผลการศึกษาองค์ประกอบหลักที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์  ที่พบว่า 
มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดทิศทางขององค์กร การก าหนด 
กลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ แสดงให้เห็นว่า การวางแผนถือเป็นสิ่งความส าคัญ
ยิ่งอย่างหนึ่งขององค์กรสมรรถนะสูง กล่าวคือ มีค ากล่าวเสมอ ๆ ว่า การวางแผนเปรียบเสมือนการ
ก าหนดทิศทางของการท างานของคน หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ในขณะที่บางค า
กล่าวอ้างว่า การวางแผนเปรียบเสมือนเข็มทิศในการท างานหรือการด าเนินงาน และในขณะที่  
บางค ากล่าวก็อ้างว่า ถ้าจะเปรียบการท างานหรือการด าเนินงานเป็นร่างกายของคน การวางแผนก็
เปรียบเป็นสมองเลยทีเดียว หากร่างกายปราศจากซึ่งสมองเสียแล้ว ร่างกายก็ไม่สามารถท างานได้ 
เปรียบเทียบได้กับการด าเนินงานขององค์กรที่ขาดการวางแผนก็ไม่มีทางที่จะประสบความส าเร็จได้  
ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนจะเป็นเครื่องช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักการและ
หลักเกณฑ์ น าไปสู่การตั้งเป้าหมาย น าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ อันเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ  
การวางแผนจะเป็นศูนย์กลางประสานงานในทุกระดับขององค์กร การวางแผนจะท าให้การปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลถึงประสิทธิผล เพราะการวางแผนเป็นการคิดและ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่จะก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดแก่องค์กร และที่ส าคัญที่สุด คือ 
การวางแผนจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมงานของผู้บริหารเพ่ือก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งหลังจากวางแผนแล้ว 
จะน ามาซึ่ง แผนส าหรับผู้บริหาร หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า กลยุทธ์ของผู้บริหาร เพราะ 
กลยุทธ์ คือ แผนของผู้บริหารที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์โดยทั่วไป จะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
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สภาพปัจจุบันเสียก่อน โดยอาจจะค้นหาจุดแข่ง จุดอ่อนขององค์กร จากนั้น จึงก าหนดทิศทางของ
องค์กร น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติตามกลยุทธ์
นั้น สอดคล้องกับแนวคิดของเซอร์โต และปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ที่ได้เสนอกระบวนการ
เชิงบริหารจัดการกลยุทธ์ว่าประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment  
Analysis) การก าหนดทิศทางขององค์กร (Establishing Organization Direction) การก าหนด
กลยุทธ์ (Strategic Formulation) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) และ
การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control)  

5.2.1.4 จากผลการศึกษาองค์ประกอบหลักที่ 4 ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่พบว่า 
มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การประกอบกิจการ
อย่างเป็นธรรม และการประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคมนั้น นับได้ว่า เป็นองค์ประกอบขององค์กร
สมรรถนะสูงที่ขาดไม่ได้ เพราะความรับผิดชอบต่อสังคมมีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร
ต่าง ๆ เนื่องจาก ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการด าเนินงานหรือประกอบกิจกรรมขององค์กรโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข โดยความรับผิดชอบต่อสังคมมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการด าเนินการขององค์กร
ภาคธุรกิจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับหลายภาคส่วน การด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือแสวงก าไรเพียงอย่างเดียว อาจมิใช่หลักประกันของการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Growth and Development) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการด าเนินธุรกิจนั้น ส่งผล
กระทบหรือละเลยต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การท าให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Economic-Social-
Environment: ESG) มีสมดุล อยู่รวมกันได้อย่างยั่งยืน การที่ธุรกิจให้ความส าคัญและด าเนินการใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ธุรกิจยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการบริหารกิจการ
ให้มีผลก าไร เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน รวมถึงสามารถขยายกิจการให้เจริญเติบโตในสังคมและ
ชุมชนที่ธุรกิจด าเนินอยู่ในระยะยาว สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ และลี (Kotler & Lee, 
2005) ที่กล่าวไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพันธสัญญาขององค์กรที่ต้องมีความรับผิดชอบใน
การปรับปรุง ส่งเสริมสังคมที่ตนด ารงอยู่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมด้วย
ทรัพยากรของบริษัทด้วยความสมัครใจ ซึ่งกิจกรรมที่องค์กรได้ด าเนินการโดยสมัครใจนั้น ไม่ได้ 
หมายรวมถึงกิจกรรมที่ท าโดยถูกควบคุม บังคับตามกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือข้อบังคับต่าง ๆ 
เท่านั้น แต่รวมถึงการด าเนินการโดยสมัครใจในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่แท้จริง 
เพ่ือให้สังคมที่องค์กรตั้งอยู่มีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอีกด้วย และค ากล่าวของ  
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2551) ที่กล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที่องค์กรตั้งใจที่จะ
กระท าให้เกิดประโยชน์ให้แก่สังคม อันนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด โดยองค์กรอาจก าหนดไว้เป็น
ข้อบัญญัติทางจริยธรรมที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.2.2 ผลจากการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ได้ตัวบ่งชี้ จ านวน 49 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัย
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ขออภิปรายว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 49 ตัวบ่งชี้ได้มาจากวิธีการที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน ตามแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เชื่อถือได้ กล่าวคือ เริ่มจากผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ก่อนแล้วว่า จะน าตัวบ่งชี้เรื่อง
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไร และอย่างไร  
โดยต้องการให้ได้ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทางการศึกษา จากนั้น ผู้วิจัยให้
ค านิยามของตัวบ่งชี้โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีจากการศึกษาเอกสาร ต ารับต ารา เพ่ือให้ได้กรอบกว้าง ๆ 
จากการก าหนดองค์ประกอบย่อยเสียก่อน พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปด้วย แล้วน าเข้าสู่กระบวนการสร้างตัวบ่งชี้
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงขึ้นมา จากนั้นผู้วิจัยใช้
เทคนิคเดลฟายโดยการน าตัวบ่งชี้ที่ได้จากผลการสัมภาษณ์มาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 1 แล้ว
ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพ่ือหาความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ตัวบ่งชี้ 
ที่ได้ เริ่มถูกสกัดให้เหลือเพียงตัวบ่งชี้ที่ส าคัญตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น 
เมื่อได้ผลการพิจารณาความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
ฉบับที่ 2 และส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ฉันทามติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
องค์กรสมรรถนะสูง และในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง
โดยการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการน าตัวบ่งชี้
ไปสร้างเป็นแบบสอบถามแล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม  
ลิสเรล ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่า ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ให้สารสนเทศทั้งเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพซึ่งบ่งบอกสภาวะของสิ่งที่มุ่งศึกษาหรือสะท้อนลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่อภิปรายมาเป็นไปตามแนวคิดของนงลักษณ์  วิรัชชัย 
และคนอ่ืน ๆ (2551) ที่ได้เสนอขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี้ว่าประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ (Statement Of Purposes) ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวบ่งชี้ (Definition) 
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวบ่งชี้ (Construction) 
และขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ (Quality Check) อีกทั้ง น่าจะเป็นตัวบ่งชี้องค์กร
สมรรถนะสูงที่เป็นประโยชน์ส าหรับการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ใช้ใน
การก ากับดูแลการด าเนินงาน และใช้ในการวางแผนการด าเนินงานทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ต้องการ 

5.2.3 จากผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจ าแนกเป็นรายโมเดลหลักทั้งหมด 4 โมเดล ได้แก่ โมเดล
องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โมเดลองค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร โมเดลองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ และโมเดลองค์ประกอบหลักความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลการวิจัยในข้อนี้เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของสุดสวาท  ประไพเพชร (2551) ที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โมเดลตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณา
การของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะว่า การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจนและมี
คุณภาพมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้นิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้อง รัดกุมสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงลักษณะ ประเภท ระดับการวัด กรอบแนวคิดในการเลือก
ตัวแปรและการสร้างโมเดล หรือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ตัวบ่งชี้ที่มี
ความตรง นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะมาจาก จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอ (Adequacy) และมี
ลักษณะที่สอดคล้องกับการวิจัย เนื่องจากเป็นผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนที่ด ี(Representativeness) นั่นเอง 

ผู้วิจัยขออภิปรายเพิ่มเติมว่า ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งชี้ได้ตามคุณลักษณะที่
ต้องการ คือ วัดได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยมีความตรงประเด็นและมีความเป็นตัวแทนที่ดี มีความคง
เส้นคงวาในการวัดหรือบ่งชี้ได้คงที่เมื่อท าการวัดซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน  โดยมีความเป็นปรนัยและ
มีความคลาดเคลื่อนต่ า เป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งชี้ด้วยความเป็นกลางปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด สามารถแสดงความผันแปรหรือความ
แตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง เป็นตัวบ่งชี้ที่สะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) 
โดยเก็บข้อมูลได้ง่าย (Availability) และแปลความหมายง่าย (Interpretability) ดังแนวคิดของศิริชัย  
กาญจนวาสี (2554) ทีก่ล่าวถึงลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ดีว่าควรมีความตรง ความเที่ยง มีความเป็นกลาง 
มีความไว และใช้ง่าย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบหลัก ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบหลัก
ที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งผลการวิจัยในข้อนี้ ผู้วิจัยพิจารณา
เห็นว่า เป็นผลการวิจัยที่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวกับ
การบริหารงาน เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางการด าเนินการที่เกิดขึ้นโดยจากการบริหาร
จัดการโดยวิเคราะห์จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในขององค์กรอย่างเป็นระบบ มุ่งให้องค์กรได้
ประโยชน์สูงสุดและใช้เป็นกรอบในการท างานเพ่ือการตัดสินใจในการสร้างแผนต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการ  
แผนยุทธวิธี และกิจกรรมอ่ืนต่อไป ทั้งนี้ ในการวางแผนกลยุทธ์จะไม่ใช้วิธีการธรรมดา หากแต่มีการ
ใช้ความคิดเป็นพิเศษ เพ่ือกลั่นเอาแนวทางที่ดีที่สุด และสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์ทุกประเภท 
ให้กลับกลายเป็นประโยชน์แก่องค์กร ไม่ว่าขณะนั้นองค์การจะอยู่ในสถานการณ์ใด ไม่ว่าจะเป็นช่วง
ได้เปรียบ หรือเสียเปรียบก็ตาม จึงอาจกล่าวถึงความส าคัญของแผนกลยุทธ์ ได้ว่า แผนกลยุทธ์ใช้เป็น 



214 

กรอบในการท างานเพ่ือการตัดสินใจ หรือเพ่ือการให้การอนุมัติ หรือการสนับสนุนที่ดี แผนกลยุทธ์ให้
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการวางแผนโดยละเอียด แผนกลยุทธ์อธิบายถึงแนวทางขององค์การเพ่ือสามารถ
สื่อสาร โน้มน้าว หรือชักน าให้ผู้อ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม แผนกลยุทธ์ช่วยในการท า เกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmarking) และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
และเป็นแนวทางส าหรับการสร้างแผนปฏิบัติการต่อไป สอดคล้องกับค ากล่าวของไรท์ และคนอ่ืนๆ 
(Wright, et al., 1992)  ทีก่ล่าวไว้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงเป็นสิ่งที่จะน าองค์กร
ไปสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร และแนวคิดของโคลเธอร์ (Coulter,  
2005) ที่กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ไว้ว่า การวางแผนกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจและการกระท าไปสู่
เป้าหมาย โดยการใช้ทรัพยากรและศักยภาพเพ่ือสร้างโอกาสให้องค์กรและป้องกันภัยคุกคามต่าง  ๆ 
ขององค์กร ส าหรับองค์ประกอบหลักที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กรนั้น อาจเป็นไปได้ว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเป็นแนวคิดที่อยู่ในบริบทของ
ด าเนินการทางธุรกิจมากกว่าการด าเนินการทางการศึกษา เพราะการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเป็น
ปรัชญารากฐานของธุรกิจที่มีพ้ืนฐานมาจากความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการของธุรกิจทุกอย่าง
เริ่มต้นที่ลูกค้า เพราะความจริงนั้นถ้าหากไม่เริ่มที่ลูกค้า ลูกค้าก็จะท าให้ธุรกิจมีอุปสรรคจนต้องสิ้นสุด
ลง การจัดการคุณภาพจึงเป็นเรื่องการออกแบบองค์กรให้ลูกค้าพอใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกออกแบบสินค้าหรือบริการอย่างประณีต ส่วนที่สอง ท าให้แน่ใจได้ว่าระบบต่าง  ๆ สามารถท า
ตามนั้นได้ (Bank, 1992) ซึ่งจะเห็นได้ว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอาจจะมีน้ าหนักองค์ประกอบ 
มากกว่านี้ หากเป็นการวิจัยในบริบทเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่ได้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรจัดเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งของการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาเช่นกัน เพราะค่าน้ าหนักองค์ประกอบแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
5.3.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง

ของสถานศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดนโยบายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน หรือด าเนินงานเพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมี
ลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง 

5.3.1.2 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งควรน า
ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงไปยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีแผนรองรับ
สภาวการณ์ต่าง ๆ คิดค้นนวัตกรรม มีกระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี และ
สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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5.3.1.3 สถานศึกษาควรบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นเรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา เนื่องจากองค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นองค์ประกอบ
ย่อยท่ีมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด 

5.3.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาให้สถานศึกษาของตนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และให้มีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และประเมินผล เป็นขั้นตอน ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ 
และรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือขยายผลไปยังสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในครั้งนี้ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ นอกจากน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนา/จัดท า
โครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา ไปใช้กับประชากรที่ท าการเก็บข้อมูลแล้ว 
การวิจัยในครั้งต่อไปควรน าใช้กับประชากรที่เป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา หรือสังกัดอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาที่สังกัดเอกชน ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน อันจะน ามา
ซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาโอกาสต่อไป 

5.3.2.2 ควรศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Model) ระหว่าง
ปัจจัยหรือตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดหน่วยงาน
ทางการศึกษาต่าง ๆ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.บัณฑิต  พัดเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพฯ 
2. นายกมล  พุมรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุขานารี  จังหวัดนครราชสีมา 
3. นายพูนสวัสดิ์  จันทราวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียน อพป.คลองน้ าใส  จังหวัดสระแก้ว 
4. ดร.สมพิศ  กาติ๊บ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ ามิน  จังหวัดพะเยา 
5. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
6. นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นางวิชญาณี  บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 

จังหวัดกาญจนบุรี 
8. นายประสงค์  พวงวรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
9. นายสวงษ์  ไชยยา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางศรินทิพย์  งามนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์   

จังหวัดนครสวรรค์ 
11. นายจ าลอง  เรียงศรีเจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)   

จังหวัดนครนายก 
12. นายมงคล  สุภามณี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
13. นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาลัย  จังหวัดมุกดาหาร 
14. นายประครอง  พันธุ์พรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
15. นายประครอง  พันธุ์พรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

จังหวัดกาญจนบุรี 
16. นายประเสริฐ  รุจิรา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
17. นายศิลปชัย  ผลกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา 
18. ดร.เบญจวรรณ  ศรีมารุต อาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพฯ 
19. นายประจักษ์  ช่างเรือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
20. นายวิชา  มานะดี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 2  จังหวัดนครราชสีมา 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

1.  ดร.อ านาจ  วิชยานุวัต ิ    ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       เขตตรวจราชการที่ 9 
2.  ดร.รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์  อดีตผู้อ านวยการ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
3.  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง   ผู้อ านวยการ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 
4.  ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
       คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
5.  ดร.สมศักดิ์ จัตตุพรพงศ์   อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
  



234 

รายชื่อผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
 
1.  นายบัณฑิต  พัดเย็น   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
       ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
2.  นายกมล  พุมรินทร์    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุขานารี   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
3.  นายพูนสวัสดิ์  จันทราวุฒิ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
       ผู้อ านวยการโรงเรียน อพป.คลองน้ าใส   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2   
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
4.  นายสมพิศ  กาติ๊บ    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ ามิน   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
5.  นายไพศาล  นาขวัญ   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
6.  นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยบูรพา 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
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7.  นางวิชญาณี  บุญทวี   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
8.  นายประสงค์  พวงวรินทร์  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
9.  นายสวงษ์  ไชยยา    การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
10.  นางศรินทิพย์  งามนิล   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
11.  นายจ าลอง  เรียงศรีเจริญพร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาการบริหารการศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
12.  นายมงคล  สุภามณี   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1   
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
13.  นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาลัย  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
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14.  นายประครอง  พันธุ์พรหม  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
15.  นายประเสริฐ  รุจิรา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรบุรี   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
16.  นายศิลปชัย  ผลกล้า   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
       วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
17.  นายวิชา  มานะดี    การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยบูรพา 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       นครราชสีมา เขต 2 
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพ 
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แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ  
ชื่อ..............................................................สกุล................................................อายุ... ............ปี  
ต าแหน่ง............................................................สถานที่ท างาน.................................... ...............  
ประสบการณ์การท างาน.................ปี   วฒุิการศึกษาสูงสุด.........................................................  
วัน  เวลา  และสถานที่ให้สัมภาษณ์.......................................................................................... .... 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา” 

1. ท่านให้ความหมายของค าว่าองค์กรสมรรถนะสูงว่าอย่างไร 
…………………………………………………………………………….......……………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………….......……………………………………………………........ 

2. ท่านมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูงอย่างไร  
…………………………………………………………………………….......……………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………….......……………………………………………………........ 

3. ท่านคดิว่าขอบข่ายองค์กรสมรรถนะสูงควรเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………….......……………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………….......……………………………………………………........ 

4. ท่านคิดว่าการน าแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษามาปรับใช้ในการ
จัดการศกึษามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......……………………………………………………........ 

5. ท่านคิดว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. องค์ประกอบหลักที่ 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มี 7 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง  ได้แก่ 

(1) การบริหารจัดการสารสนเทศ.................................................................................... 
(2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน…..……………….......……………..……………………………………........ 
(3) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล...................................................................... 
(4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม………………………………….................................................... 
(5)  การคิดอย่างเป็นระบบ…………………………………………………………………………………… 
(6)  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร……………………………………………………………… 
(7) การจัดการความรู้……………………………………………....................................................  
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7. องค์ประกอบหลักท่ี 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย  
ในแต่ละองค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง  ได้แก่ 

(1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า...................................................................................... 
(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง…………….......……………..……………………………………........ 
(3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร……………......................................................................... 

8. องค์ประกอบหลักที่  3 การวางแผนกลยุทธ์  มี 5 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 

(1) การวิเคราะห์สถานการณ์.......................................................................................... 
(2) การก าหนดทิศทางขององค์กร……….......……………..……………………………………........ 
(3) การก าหนดกลยุทธ์.................................................................................................... 
(4) การด าเนินกลยุทธ์………………………………..………….................................................... 
(5)  การควบคุมกลยุทธ์……………………………..………….................................................... 

9. องค์ประกอบหลักที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 3 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 

(1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์......................................................................................... 
(2) การจัดหาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์……….......……………..………………………..………........ 
(3) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์................................................................................ 

10. องค์ประกอบหลักที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม มี 4 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 

(1) การสนับสนุนทรัพยากร........................................................................................... 
(2) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน……….............…..………..……………………………………........ 
(3) การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม.......................................................................... 
(4) การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม....................................................................... 

11. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
จรัสศรี  ฮะฮวด 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 1 
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการประมวลข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ ที่
ส าคัญ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบแรก (ขั้นตอนของเทคนิคเดลฟาย) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล
ในรอบที่ 2 การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เพ่ือให้ท่านผู้เชี่ยวชาญ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้ขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

2. แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ขององค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และมีข้อค าถามปลายเปิดส าหรับท่านได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

3. ขอให้ท่านได้พิจารณาข้อค าถามในแต่ละข้อและกาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ
ความเหมาะสมในตารางด้านขวาที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 

5 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
3 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

และขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาช่วยเติมข้อความในประเด็นที่เห็นว่าส าคัญและมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในประเด็นอื่น ๆ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2  
อีกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

จรัสศรี  ฮะฮวด 
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ         
    1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 

      

    2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา       
    3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่         
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน       
    4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร       
    5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์
ร่วมกันขององค์กร 

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 

      

    6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ       
    7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากร
ทุกคน   

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม       
    8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน        
    9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายใน
องค์กร 

      

    10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอ 
และต่อเนื่อง   

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ       
   11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพ่ือประเมิน
สถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ  

      

    12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด 
และมองภาพรวมทั้งระบบขององค์กร  

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 

      

    13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการ
กระจายอ านาจ   

      

    14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง       
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้       
    15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้       
    16.  มีการสร้างองค์ความรู้       
    17.  มีการจัดเก็บความรู้       
    18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้       
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า       
    19.  สนองตอบตามความต้องการ 
ของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

    20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพ 

      

    21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง         
    22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 
อยู่เสมอ 

      

    23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมิน
มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

      

    24.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน       
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร       
    25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ       
    26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน       
    27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์       

ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร (ต่อ)       
    28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล         
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ 
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์       
    29.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ       
    30.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ         
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร       
    31.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร       
    32.  สร้างพันธกิจขององค์กร         
    33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร       
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์         
    34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค         

      

    35.  จัดท าแผนกลยุทธ์       
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์         
    36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์       
    37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม         
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์       
    38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์         
    39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ       
    40.  มีการทบทวนกลยุทธ์       
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       

องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย์       
    41.  วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์       
    42.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์       
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       

ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       
    43.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล         
    44.  มีการพัฒนาวิชาชีพ       
    45.  มีการพัฒนาองค์กร         
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์       
    46.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียม 
แก่บุคลากร 

      

    47.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร       
    48.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร         
    49.  องค์กรตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากร   

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร       
    50.  บริจาคด้านการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม       
    51.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร 

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน         
    52.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

      

    53.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
ของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   

      

    54.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการ 
อย่างเป็นธรรม 

      

    55.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้   

      

ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม ข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการ 
อย่างเป็นธรรม (ต่อ) 

      

    56.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม         
    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อพัฒนา
สังคม 

      

    57.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม 

      

    58.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคม 

      

    อ่ืน ๆ………………………………………………………….       
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1  
(เก็บข้อมูลรอบที ่2) 

 
องค์ประกอบหลักท่ี 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1 องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากร

มนุษย์ 
วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  การวางแผนการ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์น่าจะอยู่ใน
องค์ประกอบหลักการการวางแผน 
กลยุทธ์แล้ว  ซึ่งตัวบ่งชี้การวางแผนการจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์น่าจะซ้ าซ้อน 

2 องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากร
มนุษย์ 
ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  ด าเนินการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์น่าจะเป็นเรื่องของผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สูงกว่า
สถานศึกษาก าหนดมาอยู่ในแผนกลยุทธ์แล้ว  
ซึ่งตัวบ่งชี้การวางแผนการจัดหาทรัพยากร
มนุษยน์่าจะซ้ าซ้อน 

3 องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  น่าจะเป็นงานหลัก
ของฝ่ายบริหารทั่วไปในสถานศึกษาโดยผ่าน
การพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว 
อีกท้ัง  น่าจะซ้ าซ้อนกับตัวบ่งชี้ที่ 2 (มีการ
พัฒนาวิชาชีพ)  

4 องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียม 
แก่บุคลากร 

ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  น่าจะเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว และเป็นไปได้
ยากในสภาพที่แท้จริง  

5 องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ 
องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 

ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  เป็นสิ่งที่จัดให้เป็น
ปกติส าหรับบุคลากรทุกคนอยู่แล้ว  จึงไม่น่าที่
จะเป็นตัวบ่งชี้ขององค์กรสมรรถนะสูงได้ 

6 องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร   

ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  น่าจะซ้ าซ้อนหรือ
ใกล้เคียงกับตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบย่อยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในประเด็นที่ว่า  
บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อีกทั้ง 
การทีผู่้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร ก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการที่ผู้บริหารใช้การจูงใจ
กับบุคลากร   
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1  
(เก็บข้อมูลรอบที ่2) (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลักท่ี 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
7 องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษา

ทรัพยากรมนุษย์ 
องค์กรตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากร   

ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  เป็นไปได้ยากใน
สภาพที่แท้จริง  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 2 
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามในรอบนี้เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับฉบับที่ 1 แต่มีการแสดงต าแหน่ง
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลและของกลุ่ม จากการน าผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 มา
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) 

2. แบบสอบถามในรอบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาทบทวนค าตอบของท่านอีก
รอบหนึ่งจากการตอบแบบสอบถามฉบับที่ 1 โดยการเปรียบเทียบค าตอบของท่านกับค าตอบของกลุ่ม
ว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด 

3. วิธีตอบแบบสอบถาม 
3.1 ขอให้ท่านได้พิจารณาข้อค าถามในแต่ละข้อและกาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับ

ความเหมาะสมในตารางด้านขวาที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
5   หมายถึง  ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
3   หมายถึง  ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1   หมายถึง  ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

3.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าทางสถิติในการพิจารณาตอบค าถาม ดังนี้ 
*  หมายถึง ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ค านวณได้จากแบบสอบถามของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 
     หมายถึง ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) ของค าตอบที่ได้

จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 
√ หมายถึง ระดับคะแนนในต าแหน่งที่ท่านตอบในรอบที่ 2 ซึ่งจะแสดงไว้ในข้อที่

ท่านอยู่นอกช่วงพิสัยระหว่างควอไทล์ 
3.3 การพิจารณาตอบแบบสอบถามในรอบนี้ ขอให้ท่านพิจารณาค าตอบในแต่ละข้ออีก

ครั้งหนึ่งโดยการเปรียบเทียบกับค าตอบของกลุ่มแล้วด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
- ในกรณีที่ท่านยังยืนยันค าตอบเดิม เนื่องจากความคิดเห็นของท่านมีความ

สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม ท่านก็ไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ 
- ในกรณีที่ท่านยังยืนยันค าตอบเดิมทั้งที่ค าตอบของท่านไม่สอดคล้องกับความ

คิดเห็นของกลุ่ม ก็ให้ท่านแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
- ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับกลุ่ม ให้ท่านท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมที่ต้องการ 
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 ผู้วิจัยหวัง เป็นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน 
รอบท่ี 3 อีกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 
จรัสศรี  ฮะฮวด 

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม แปลผล ข้อคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mdn IQR เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการ
สารสนเทศ   

        

    1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 

        

    2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา         
    3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่ง
ใหม่   

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน         
    4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร         
    5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็น
วิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร 

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 

        

    6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ         
    7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับ
บุคลากรทุกคน   

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม         
    8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  

        

    9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
ภายในองค์กร 

        

    10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอ 
และต่อเนื่อง   

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม แปลผล ข้อคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mdn IQR เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ         
   11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวม
อยู่เสมอ  

        

    12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด 
และมองภาพรวมทั้งระบบขององค์กร  

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 

        

    13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้น
การกระจายอ านาจ   

        

    14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง         
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้         
    15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้         
    16.  มีการสร้างองค์ความรู้         
    17.  มีการจัดเก็บความรู้         
    18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้
ไปใช้ 

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า         
    19.  สนองตอบตามความต้องการ 
ของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

        

    20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 

        

    21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม แปลผล ข้อคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mdn IQR เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง           
    22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 
อยู่เสมอ 

        

    23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการ
ประเมินมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

        

    24.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการ
ประเมิน 

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร         
    25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ         
    26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน         
    27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน ์

        

    28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล           
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ 
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์         
    29.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
องค์การ 

        

    30.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
องค์การ   

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทาง 
ขององค์กร 

        

    31.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร         
    32.  สร้างพันธกิจขององค์กร           
    33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร         
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         

ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม แปลผล ข้อคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mdn IQR เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์           
    34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส และอุปสรรค         

        

    35.  จัดท าแผนกลยุทธ์         
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์           
    36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์         
    37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม           
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์         
    38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์           
    39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ         
    40.  มีการทบทวนกลยุทธ์         
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         

องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย์         
    41.  วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์         
    42.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์         
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         
    43.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล           
    44.  มีการพัฒนาวิชาชีพ         
    45.  มีการพัฒนาองค์กร           
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ 

        

    46.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่า
เทียมแก่บุคลากร 

        

    47.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่
บุคลากร 

        

    48.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร           
ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม แปลผล ข้อคิดเห็น 

5 4 3 2 1 Mdn IQR เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ (ต่อ) 

        

    49.  องค์กรตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากร   

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร         
    50.  บริจาคด้านการกุศลเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม 

        

    51.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร 

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน           
    52.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

        

    53.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
ของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   

        

    54.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

        

อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการ 
อย่างเป็นธรรม 

        

    55.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้   

        

    56.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม           
อ่ืน ๆ………………………………………………………….         
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อ
พัฒนาสังคม 

        

    57.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทาง 
ที่ดีแก่สังคม 

        

    58.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม 

        

  



255 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. แบบสอบถามชุดนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีทั้งหมด  

5 ตอน 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบหลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ 
ตอนที่ 2 องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
ตอนที่ 3 องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
ตอนที่ 4 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 

4. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้พิจารณาข้อค าถามในแต่ละข้อและกาเครื่องหมาย   
ลงในช่องระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในตารางด้านขวาที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ดังนี้ 

5 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้ระดับสูงสุดใน
การเป็นตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

4 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมมาก และมีความเป็นไปได้ระดับสูงในการเป็น
ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

3 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมปานกลางและมีความเป็นไปได้ระดับ 
ปานกลางในการเป็นตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

2 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมน้อยและมีความเป็นไปได้ระดับต่ าในการเป็น
ตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

1 หมายถึง ตัวบ่งชี้นั้นมีความเหมาะสมน้อยที่สุดและมีความเป็นไปได้ระดับต่ าที่สุด
ในการเป็นตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
จรัสศรี  ฮะฮวด   
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ        
    1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอและเป็น
ปัจจุบัน 

     

    2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา      
    3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่        
องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน      
    4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร      
    5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
องค์กร 

     

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล      
    6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
    7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน        
องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม      
    8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน       
    9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร      
    10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง        
องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ      
   11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพ่ือประเมินสถานการณ์
ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ  

     

    12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวมทั้ง
ระบบขององค์กร  

     

องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร      
    13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจายอ านาจ        
    14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง      
องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้      
    15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้      
    16.  มีการสร้างองค์ความรู้      
    17.  มีการจัดเก็บความรู้      
    18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้      

ยังมีต่อ… 
 

  



257 

1 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า      
    19.  สนองตอบตามความต้องการ 
ของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

    20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ      
    21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย      
องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง        
    22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ      
    23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 

     

    24.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน      
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร      
    25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      
    26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน      
    27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์      
    28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล        

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ 
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์      
    29.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ      
    30.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ        
องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร      
    31.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร      
    32.  สร้างพันธกิจขององค์กร        
    33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร      
องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์        
    34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค              
    35.  จัดท าแผนกลยุทธ์      
องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์        
    36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์      
    37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม        
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์      
    38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์        

ยังมีต่อ… 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ (ต่อ) 

    39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ      
    40.  มีการทบทวนกลยุทธ์      

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร      
    41.  บริจาคด้านการกุศลเพ่ือช่วยเหลือสังคม      
    42.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร 

     

องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน        
    43.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรในองค์กร      
    44.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการ 
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   

     

    45.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ 

     

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม      
    46.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้        
    47.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม        
องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม      
    48.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคม      
    49.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม 
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แบบตรวจสอบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสัมภาษณ์ เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ท่านตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ขอความกรุณาจากท่านท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง “ความ
คิดเห็น” จนครบทุกข้อ 

2. ค่าตัวเลขท่ีแทนความคิดเห็นของท่าน พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
  –1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับจุดประสงค์ 
3. หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณาอย่างดียิ่ง 

 
 

จรัสศรี  ฮะฮวด 
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลบราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
1.  ท่านให้ความหมายของค าว่าองค์กรสมรรถนะสูงว่า
อย่างไร 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 

2.  ท่านมีกรอบแนวคิดเก่ียวกับองค์กรสมรรถนะสูงอย่างไร  
 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 

3.  ท่านคิดว่าขอบข่ายองค์กรสมรรถนะสูงควรเป็นอย่างไร 
 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 

4.  ท่านคิดว่าการน าแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษามาปรับใช้ในการจัดการศึกษามีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 

5.  ท่านคิดว่าตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก
อะไรบ้าง  

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 

6.  องค์ประกอบหลักที่ 1 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
มี 7 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละองค์ประกอบย่อยควร
ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 
(1)  การบริหารจัดการสารสนเทศ……………………………….. 
(2)  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน…………………………………………… 
(3)  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล…………..……….. 
(4)  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม……………………………………… 
(5)  การคิดอย่างเป็นระบบ………………………………………… 
(6)  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร…………………… 
(7)  การจัดการความรู้………………………………………………… 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
7.  องค์ประกอบหลักท่ี 2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
มี 3 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละองค์ประกอบย่อยควร
ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 
(1)  การให้ความส าคัญกับลูกค้า………………….……………….. 
(2)  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง…..………………………………… 
(3)  การมีส่วนร่วมของบุคลากร……………..…………..……….. 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

8.  องค์ประกอบหลักท่ี 3 การวางแผนกลยุทธ์   
มี 5 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละองค์ประกอบย่อย 
ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 
(1)  การวิเคราะห์สถานการณ์………………………………………. 
(2)  การก าหนดทิศทางขององค์กร………………………………. 
(3)  การก าหนดกลยุทธ์……………………………………………….. 
(4)  การด าเนินกลยุทธ์……………………………………………….. 
(5)  การควบคุมกลยุทธ์……………………………………………….. 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

9.  องค์ประกอบหลักท่ี 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
มี 3 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละองค์ประกอบย่อยควร
ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 
(1)  การจัดหาทรัพยากรมนุษย์………..………….……………….. 
(2)  การจัดหาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…………………………… 
(3)  การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์………..…………..……….. 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

10.   องค์ประกอบหลักท่ี 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม   
มี 4 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละองค์ประกอบย่อยควร
ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ได้แก่ 
(1)  การสนับสนุนทรัพยากร……………..…………………………. 
(2)  การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน……….………………………………. 
(3)  การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม……………………….. 
(4)  การประกอบกิจการเพ่ือพัฒนาสังคม……………………….. 

   ……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสัมภาษณ์ เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
1.  ท่านให้ความหมายของค าว่าองค์กรสมรรถนะ
สูงว่าอย่างไร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

2.  ท่านมีกรอบแนวคดิเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง
อย่างไร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

3.  ท่านคิดว่าขอบข่ายองค์กรสมรรถนะสูงควรเป็น
อย่างไร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

4.  ท่านคิดว่าการน าแนวคิดเกีย่วกับองค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษามาปรับใช้ในการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมหรือไม ่อย่างไร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

5.  ท่านคิดว่าตัวบ่งช้ีองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลักอะไรบ้าง  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

6.  องค์ประกอบหลักท่ี 1 การเปน็องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  มี 7 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ี
อะไรบ้าง  ได้แก ่
(1)  การบริหารจัดการสารสนเทศ……….…………….. 
(2)  การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน………………….….…………. 
(3)  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล…………. 
(4)  การเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม…………………………… 
(5)  การคิดอยา่งเป็นระบบ………………….….………… 
(6)  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร………….. 
(7)  การจัดการความรู…้……………………..…………….. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

7.  องค์ประกอบหลักท่ี 2 การบรหิารคณุภาพทั่ว
ทั้งองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ี
อะไรบ้าง ได้แก ่
(1)  การให้ความส าคัญกับลูกค้า……………...………… 
(2)  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง…..…………..………… 
(3)  การมีส่วนร่วมของบุคลากร……………..……..…… +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
8.  องค์ประกอบหลักท่ี 3 การวางแผนกลยุทธ์   
มี 5 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละองค์ประกอบย่อย 
ควรประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีอะไรบา้ง  ได้แก่ 
(1)  การวิเคราะหส์ถานการณ…์……………….………… 
(2)  การก าหนดทิศทางขององค์กร…………………….. 
(3)  การก าหนดกลยุทธ์………………………….….……… 
(4)  การด าเนินกลยุทธ์……………………………………… 
(5)  การควบคุมกลยุทธ์…………………………..………… +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

9.  องค์ประกอบหลักท่ี 4 การบรหิารทรัพยากร
มนุษย์ มี 3 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ี
อะไรบ้าง ได้แก ่
(1)  การจัดหาทรัพยากรมนุษย…์……………..………… 
(2)  การจัดหาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์………………… 
(3)  การธ ารงรักษาทรัพยากรมนษุย์………..………..… +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

10.   องค์ประกอบหลักท่ี 5 ความรับผดิชอบต่อ
สังคม มี 4 องค์ประกอบย่อย ในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยควรประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีอะไรบา้ง ได้แก ่
(1)  การสนับสนุนทรัพยากร………….…………………… 
(2)  การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน…………………………… 
(3)  การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม……………… 
(4)  การประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม…………… +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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แบบตรวจสอบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 1 เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ค าชี้แจง 
 1. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ท่านตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ฉบับที่ 1 เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ทั้งนี้ขอความกรุณาจากท่านท า
เครื่องหมาย    ลงในช่อง “ความคิดเห็น” จนครบทุกข้อ 
 2. ค่าตัวเลขท่ีแทนความคิดเห็นของท่าน  พิจารณาจากเกณฑ์  ดังนี้ 
   +1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
       0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
   –1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับจุดประสงค์ 
 3. หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  กรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
 
 ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณาอย่างดียิ่ง 
 
 
                       จรัสศรี  ฮะฮวด          
              นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลบราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้     

องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ   
1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 

   ……………………… 
……………………… 

2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา    ……………………… 
……………………… 

3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน     
4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 
6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

   ……………………… 
……………………… 

9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร    ……………………… 
……………………… 

10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ 
11.  บุ คลากรมี กา รคิ ดแบบองค์ ร วม เ พ่ือประ เมิ น
สถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวม
ทั้งระบบขององค์กร  

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 
13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจาย
อ านาจ   

   ……………………… 
……………………… 

14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้ 
15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้ 

   ……………………… 
……………………… 

16.  มีการสร้างองค์ความรู้    ……………………… 
……………………… 

17.  มีการจัดเก็บความรู้       ……………………… 
……………………… 

18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร     
องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
19.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   ……………………… 
……………………… 

20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพ    

   ……………………… 
……………………… 

21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 
อยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 

   ……………………… 
……………………… 

24.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน 
 

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

   ……………………… 
……………………… 

26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน    ……………………… 
……………………… 

27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์    ……………………… 
……………………… 

28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล          ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์     
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์ 
29.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ 

   ……………………… 
……………………… 

30.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ         ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร 
31.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

32.  สร้างพันธกิจขององค์กร          ……………………… 
……………………… 

33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร       ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์   
34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค         

   ……………………… 
……………………… 

35.  จัดท าแผนกลยุทธ์        ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์   
36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์     

   ……………………… 
……………………… 

37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม      ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์ 
38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   

   ……………………… 
……………………… 

39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ        ……………………… 
……………………… 

40.  มีการทบทวนกลยุทธ์       ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์     
องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
41.  วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

   ……………………… 
……………………… 

42.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
43.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   

   ……………………… 
……………………… 

44.  มีการพัฒนาวิชาชีพ        ……………………… 
……………………… 

45.  มีการพัฒนาองค์กร          ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
46.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียม 
แก่บุคลากร 

   ……………………… 
……………………… 

47.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 
 

   ……………………… 
……………………… 

48.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร      ……………………… 
……………………… 

49.  องค์กรตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากร       

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม     

องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร 
50.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม 

   ……………………… 
……………………… 

51.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร     

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   
52.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

53.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้รับบริการ 
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   

   ……………………… 
……………………… 

54.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ    

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการ 
อย่างเป็นธรรม 
55.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   ……………………… 
……………………… 

56.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม            ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 
57.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม 

   ……………………… 
……………………… 

58.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม     

   ……………………… 
……………………… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 1 เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้         
องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ   
1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

2.  ใช้เทคโนโลยีในการบรหิารจดัการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

3.  สรา้งสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน     
4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

5.  พัฒนาวิสัยทัศนส์่วนบุคคลใหเ้ป็นวิสัยทัศน์
ร่วมกันขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 
6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากร 
ทุกคน   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคลภายใน
องค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันอยู่เสมอและ
ต่อเนื่อง   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ 
11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพื่อประเมิน
สถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมอง
ภาพรวมทั้งระบบขององค์กร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 
13.  ผู้บริหารบริหารจดัการองค์กรโดยเน้นการ
กระจายอ านาจ   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

14.  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้ 
15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

16.  มีการสร้างองค์ความรู ้
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

17.  มีการจดัเก็บความรู ้   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรูไ้ปใช้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร         
องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
19.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการ
หรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพ    +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ทีม่ี 
ส่วนไดส้่วนเสีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

24.  ยึดถือปฏิบตัิตามผลทีไ่ด้จากการประเมิน 
 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล       
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ ์         
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์ 
29.  การวิเคราะหส์ถานการณ์ภายในองค์การ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

30.  การวิเคราะหส์ถานการณ์ภายนอกองค์การ      
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร 
31.  ก าหนดวิสยัทัศน์ขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

32.  สร้างพันธกิจขององค์กร       
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร    
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์   
34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 
และอุปสรรค         +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

35.  จัดท าแผนกลยุทธ์     
+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยทุธ์   
36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์ 
38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

40.  มีการทบทวนกลยุทธ ์   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย ์         
องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย ์
41.  วางแผนการจดัหาทรัพยากรมนุษย์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

42.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
43.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

44.  มีการพัฒนาวิชาชีพ     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

45.  มีการพัฒนาองค์กร       
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
46.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทยีม 
แก่บุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

47.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 
 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

48.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

49.  องค์กรตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากร       +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม         
องค์ประกอบย่อยการสนับสนนุทรัพยากร 
50.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

51.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร     +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   
52.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

53.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของ
ผู้รับบริการ 
หรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสีย   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

54.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ    +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกจิการ 
อย่างเป็นธรรม 
55.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

56.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม         
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกจิการเพ่ือพัฒนา
สังคม 
57.  รณรงค์เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

58.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคม     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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แบบตรวจสอบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 2 เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ค าชี้แจง 
 1. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ท่านตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ฉบับที่ 2 เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ทั้งนี้ขอความกรุณาจากท่านท า
เครื่องหมาย    ลงในช่อง “ความคิดเห็น” จนครบทุกข้อ 
 2. ค่าตัวเลขท่ีแทนความคิดเห็นของท่าน พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
       0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
   –1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับจุดประสงค์ 
 3. หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
 
 ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณาอย่างดียิ่ง 
 
 
                       จรัสศรี  ฮะฮวด          
              นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลบราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้     

องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ   
1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 

   ……………………… 
……………………… 

2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา    ……………………… 
……………………… 

3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน     
4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 
6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

   ……………………… 
……………………… 

9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร    ……………………… 
……………………… 

10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ 
11.  บุ คลากรมี กา รคิ ดแบบองค์ ร วม เ พ่ือประ เมิ น
สถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวม
ทั้งระบบขององค์กร  

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 
13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจาย
อ านาจ   

   ……………………… 
……………………… 

14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้ 
15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้ 

   ……………………… 
……………………… 

16.  มีการสร้างองค์ความรู้    ……………………… 
……………………… 

17.  มีการจัดเก็บความรู้       ……………………… 
……………………… 

18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร     
องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
19.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   ……………………… 
……………………… 

20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพ    

   ……………………… 
……………………… 

21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 
อยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 

   ……………………… 
……………………… 

24.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน 
 

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

   ……………………… 
……………………… 

26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน    ……………………… 
……………………… 

27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์    ……………………… 
……………………… 

28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล          ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์     
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์ 
29.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ 

   ……………………… 
……………………… 

30.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ         ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร 
31.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

32.  สร้างพันธกิจขององค์กร          ……………………… 
……………………… 

33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร       ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์   
34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค         

   ……………………… 
……………………… 

35.  จัดท าแผนกลยุทธ์        ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์   
36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์     

   ……………………… 
……………………… 

37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม      ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์ 
38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   

   ……………………… 
……………………… 

39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ        ……………………… 
……………………… 

40.  มีการทบทวนกลยุทธ์       ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์     
องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
41.  วางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

   ……………………… 
……………………… 

42.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
43.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   

   ……………………… 
……………………… 

44.  มีการพัฒนาวิชาชีพ        ……………………… 
……………………… 

45.  มีการพัฒนาองค์กร          ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
46.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทียม 
แก่บุคลากร 

   ……………………… 
……………………… 

47.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 
 

   ……………………… 
……………………… 

48.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร      ……………………… 
……………………… 

49.  องค์กรตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากร       

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม     

องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร 
50.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม 

   ……………………… 
……………………… 

51.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร     

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   
52.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

53.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้รับบริการ 
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   

   ……………………… 
……………………… 

54.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ    

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการ 
อย่างเป็นธรรม 
55.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   ……………………… 
……………………… 

56.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม            ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 
57.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม 

   ……………………… 
……………………… 

58.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม     

   ……………………… 
……………………… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 1 เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้         
องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ   
1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

2.  ใช้เทคโนโลยีในการบรหิารจดัการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

3.  สรา้งสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน     
4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

5.  พัฒนาวิสัยทัศนส์่วนบุคคลใหเ้ป็นวิสัยทัศน์
ร่วมกันขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 
6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากร 
ทุกคน   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคลภายใน
องค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันอยู่เสมอและ
ต่อเนื่อง   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ 
11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพื่อประเมิน
สถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมอง
ภาพรวมทั้งระบบขององค์กร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

 
  



281 

 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 
13.  ผู้บริหารบริหารจดัการองค์กรโดยเน้นการ
กระจายอ านาจ   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

14.  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้ 
15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

16.  มีการสร้างองค์ความรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

17.  มีการจดัเก็บความรู ้   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรูไ้ปใช้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร         

องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
19.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการ
หรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพ    +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ทีม่ี 
ส่วนไดส้่วนเสีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 
อยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

24.  ยึดถือปฏิบตัิตามผลทีไ่ด้จากการประเมิน 
 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล       
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ ์         
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์ 
29.  การวิเคราะหส์ถานการณ์ภายในองค์การ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

30.  การวิเคราะหส์ถานการณ์ภายนอกองค์การ      
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร 
31.  ก าหนดวิสยัทัศน์ขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

32.  สร้างพันธกิจขององค์กร       
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร    
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์   
34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 
และอุปสรรค         +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

35.  จัดท าแผนกลยุทธ์     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยทุธ์   
36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์     

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มี 
ความตรง 

37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์ 
38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

มี 
ความตรง 

39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

40.  มีการทบทวนกลยุทธ ์   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย ์         
องค์ประกอบย่อยการจัดหาทรัพยากรมนุษย ์
41.  วางแผนการจดัหาทรัพยากรมนุษย์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

42.  ด าเนินการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
43.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

44.  มีการพัฒนาวิชาชีพ     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

45.  มีการพัฒนาองค์กร       
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
46.  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและเท่าเทยีม 
แก่บุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

47.  องค์กรก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร 
 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

48.  ผู้บริหารใช้การจูงใจกับบุคลากร   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

49.  องค์กรตอบสนองความต้องการ 
ของบุคลากร       +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม         
องค์ประกอบย่อยการสนับสนนุทรัพยากร 
50.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

51.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   
52.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

53.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของ
ผู้รับบริการหรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยี   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

54.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ    +1 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกจิการ 
อย่างเป็นธรรม 
55.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

56.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม         
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกจิการเพ่ือพัฒนา
สังคม 
57.  รณรงค์เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

มี 
ความตรง 

58.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบตา่งๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคม     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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แบบตรวจสอบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ท่านตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ขอความกรุณาจากท่านท าเครื่องหมาย    ลง
ในช่อง “ความคิดเห็น” จนครบทุกข้อ 
 2. ค่าตัวเลขท่ีแทนความคิดเห็นของท่าน พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
       0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับจุดประสงค์ 
   –1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับจุดประสงค์ 
 3. หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
 
 ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณาอย่างดียิ่ง 
 
 
                       จรัสศรี  ฮะฮวด          
              นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลบราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
  



285 

 

รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้     

องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ   
1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน 

   ……………………… 
……………………… 

2.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา    ……………………… 
……………………… 

3.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน     
4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

5.  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 
6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากรทุกคน      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

   ……………………… 
……………………… 

9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร    ……………………… 
……………………… 

10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอและต่อเนื่อง      ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ 
11.  บุ คลากรมี กา รคิ ดแบบองค์ ร วม เ พ่ือประ เมิ น
สถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมองภาพรวม
ทั้งระบบขององค์กร  

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 
13.  ผู้บริหารบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการกระจาย
อ านาจ   

   ……………………… 
……………………… 

14.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้ 
15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู้ 

   ……………………… 
……………………… 

16.  มีการสร้างองค์ความรู้    ……………………… 
……………………… 

17.  มีการจัดเก็บความรู้       ……………………… 
……………………… 

18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรู้ไปใช้    ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร     
องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
19.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   ……………………… 
……………………… 

20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพ    

   ……………………… 
……………………… 

21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 
อยู่เสมอ 

   ……………………… 
……………………… 

23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 

   ……………………… 
……………………… 

24.  ยึดถือปฏิบัติตามผลที่ได้จากการประเมิน 
 

   ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

   ……………………… 
……………………… 

26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน    ……………………… 
……………………… 

27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์    ……………………… 
……………………… 

28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล          ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์     
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์ 
29.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ 

   ……………………… 
……………………… 

30.  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ         ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร 
31.  ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

32.  สร้างพันธกิจขององค์กร          ……………………… 
……………………… 

33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร       ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์   
34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค         

   ……………………… 
……………………… 

35.  จัดท าแผนกลยุทธ์        ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยุทธ์   
36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์     

   ……………………… 
……………………… 

37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม      ……………………… 
……………………… 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ +1 0 –1 
องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์ 
38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   

   ……………………… 
……………………… 

39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ        ……………………… 
……………………… 

40.  มีการทบทวนกลยุทธ์       ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม     
องค์ประกอบย่อยการสนับสนุนทรัพยากร 
41.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม 

   ……………………… 
……………………… 

42.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร     

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   
43.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

   ……………………… 
……………………… 

44.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้รับบริการ 
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   

   ……………………… 
……………………… 

45.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ    

   ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการ 
อย่างเป็นธรรม 
46.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   ……………………… 
……………………… 

47.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม            ……………………… 
……………………… 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกิจการเพื่อพัฒนาสังคม 
48.  รณรงค์เพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม 

   ……………………… 
……………………… 

49.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม     

   ……………………… 
……………………… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูง 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้         
องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการสารสนเทศ   
1.  บริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่เสมอและเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

2.  ใช้เทคโนโลยีในการบรหิารจดัการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

3.  สรา้งสรรค์นวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน     
4.  บุคลากรร่วมกันรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

5.  พัฒนาวิสัยทัศนส์่วนบุคคลใหเ้ป็นวิสัยทัศน์
ร่วมกันขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคคล 
6.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

7.  องค์กรเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคลากร 
ทุกคน   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
8.  สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคลภายใน
องค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

10.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันอยู่เสมอและ
ต่อเนื่อง   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการคิดอย่างเป็นระบบ 
11.  บุคลากรมีการคิดแบบองค์รวมเพื่อประเมิน
สถานการณ์ของหน่วยงานในภาพรวมอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

12.  ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดและมอง
ภาพรวมทั้งระบบขององค์กร  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การบริหาร 
13.  ผู้บริหารบริหารจดัการองค์กรโดยเน้นการ
กระจายอ านาจ   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

14.  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการจัดการความรู้ 
15.  มีการก าหนดและแสวงหาความรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

16.  มีการสร้างองค์ความรู ้
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

17.  มีการจดัเก็บความรู ้   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

18.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และน าความรูไ้ปใช้ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร         

องค์ประกอบย่อยการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
19.  สนองตอบตามความต้องการของผู้รับบริการ
หรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

20.  บริหารจัดการงานด้วยโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพ    +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

21.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ทีม่ี 
ส่วนไดส้่วนเสีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
22.  ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 
อยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

23.  ผู้บริหารน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

24.  ยึดถือปฏิบตัิตามผลทีไ่ด้จากการประเมิน 
 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.80 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
25.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

26.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

27.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

28.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผล       
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ ์         
องค์ประกอบย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์ 
29.  การวิเคราะหส์ถานการณ์ภายในองค์การ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

30.  การวิเคราะหส์ถานการณ์ภายนอกองค์การ      
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดทิศทางขององค์กร 
31.  ก าหนดวิสยัทัศน์ขององค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

32.  สร้างพันธกิจขององค์กร       
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

33.  ก าหนดเป้าหมายขององค์กร    
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการก าหนดกลยุทธ์   
34.  ก าหนดกลยุทธ์จากจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค         +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

35.  จัดท าแผนกลยุทธ์     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการด าเนินกลยทุธ์   
36.  ก าหนดวิธีการในการด าเนินกลยุทธ์     

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มี 
ความตรง 

37.  น าแผนกลยุทธ์ไปปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการควบคุมกลยุทธ์ 
38.  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

39.  ประเมินประสิทธิผลขององค์การ     
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

40.  มีการทบทวนกลยุทธ ์   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม         
องค์ประกอบย่อยการสนับสนนุทรัพยากร 
41.  บริจาคด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

มี 
ความตรง 

42.  ช่วยเหลือชุมชนและท างานให้แก่ชุมชน 
ที่องค์กรตั้งอยู่ด้วยทรัพยากรขององค์กร     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   
43.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 
ของบุคลากรในองค์กร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

44.  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของ
ผู้รับบริการหรือผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยี   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

45.  อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ    +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 
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รายการ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกจิการ 
อย่างเป็นธรรม 
46.  บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

47.  ผู้บริหารองค์กรธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม         
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

องค์ประกอบย่อยการประกอบกจิการเพ่ือพัฒนา
สังคม 
48.  รณรงค์เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
แก่สังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

49.  จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาสังคม     +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

มี 
ความตรง 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=ขอ้01 ขอ้02 ขอ้03 ขอ้04 ขอ้05 ขอ้06 ขอ้07 ขอ้08 ขอ้09 ขอ้10 ขอ้11 ขอ้12 ขอ้13 
ขอ้14 ขอ้15 ขอ้16 ขอ้17 ขอ้18 ขอ้19 
    ขอ้20 ขอ้21 ขอ้22 ขอ้23 ขอ้24 ขอ้25 ขอ้26 ขอ้27 ขอ้28 ขอ้29 ขอ้30 ขอ้31 ขอ้32 ขอ้33 ขอ้34 
ขอ้35 ขอ้36 ขอ้37 ขอ้38 ขอ้39 ขอ้40 
    ขอ้41 ขอ้42 ขอ้43 ขอ้44 ขอ้45 ขอ้46 ขอ้47 ขอ้48 ขอ้49 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 
 [DataSet1] D:\thesis\จรัสศรี\tryout.sav 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.923 49 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ของแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 
 

ข้อ 
ค าตอบของผู้เชีย่วชาญ 

Mdn Q1 Q3 IQR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4.44 3.91 4.97 1.06 
2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4.56 4.08 5.03 0.94 
3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4.29 3.68 4.89 1.21 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4.56 4.08 5.03 0.94 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4.73 4.34 5.11 0.77 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
7 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
8 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4.44 3.91 4.97 1.06 
9 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4.56 4.08 5.03 0.94 
10 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4.08 3.38 4.79 1.42 
11 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4.65 4.23 5.08 0.85 
12 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4.56 4.08 5.03 0.94 
13 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4.44 3.91 4.97 1.06 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
15 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4.56 4.08 5.03 0.94 
16 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.93 4.65 5.22 0.57 
17 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4.29 3.68 4.89 1.21 
18 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4.44 3.91 4.97 1.06 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4.56 4.08 5.03 0.94 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
21 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
22 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
23 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4.56 4.08 5.03 0.94 
24 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
25 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4.73 4.34 5.11 0.77 
26 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4.65 4.23 5.08 0.85 
27 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4.29 3.68 4.89 1.21 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
29 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
30 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4.56 4.08 5.03 0.94 
31 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4.73 4.34 5.11 0.77 
32 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4.56 4.08 5.03 0.94 
33 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4.44 3.91 4.97 1.06 
34 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4.29 3.68 4.89 1.21 
35 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4.08 3.38 4.79 1.42 
36 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4.29 3.68 4.89 1.21 
37 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4.44 3.91 4.97 1.06 
38 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4.56 4.08 5.03 0.94 
39 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4.44 3.91 4.97 1.06 
40 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 

ยังมีต่อ… 
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ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ของแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ค าตอบของผู้เชีย่วชาญ 

Mdn Q1 Q3 IQR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

41 4 3 3 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3.50 2.50 4.50 2.00 
42 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2.75 1.38 4.13 2.75 
43 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3.80 2.95 4.65 1.70 
44 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4.08 3.38 4.79 1.42 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4.29 3.68 4.89 1.21 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3.38 2.31 4.44 2.13 
47 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.67 1.25 4.08 2.83 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3.67 2.75 4.58 1.83 
49 4 4 4 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3.88 3.06 4.69 1.63 
50 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
51 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4.79 4.44 5.15 0.71 
52 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.08 3.38 4.79 1.42 
53 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
54 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.89 4.59 5.20 0.61 
55 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.97 4.70 5.23 0.53 
56 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.89 4.59 5.20 0.61 
57 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4.65 4.23 5.08 0.85 
58 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4.79 4.44 5.15 0.71 

 
หมายเหตุ :  เดลฟายรอบท่ี 2 

 
  



296 

ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ของแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2 
 

ข้อ 
ค าตอบของผู้เชีย่วชาญ 

Mdn Q1 Q2 IQR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4.79 4.44 5.15 0.71 
2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4.93 4.65 5.22 0.57 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4.73 4.34 5.11 0.77 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4.93 4.65 5.22 0.57 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4.85 4.52 5.17 0.65 
7 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4.85 4.52 5.17 0.65 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
11 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4.73 4.34 5.11 0.77 
12 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
13 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
15 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4.65 4.23 5.08 0.85 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 4.75 5.25 0.50 
17 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
18 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
21 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4.89 4.59 5.20 0.61 
22 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4.85 4.52 5.17 0.65 
23 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
24 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
25 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
26 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.93 4.65 5.22 0.57 
27 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
29 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
30 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
31 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4.79 4.44 5.15 0.71 
32 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
33 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
34 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4.65 4.23 5.08 0.85 
35 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
36 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
37 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4.73 4.34 5.11 0.77 
38 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
39 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4.73 4.34 5.11 0.77 
40 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.89 4.59 5.20 0.61 

ยังมีต่อ… 
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ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ของแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ค าตอบของผู้เชีย่วชาญ 

Mdn Q1 Q2 IQR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3.38 2.31 4.44 2.13 
42 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3.80 2.95 4.65 1.70 
43 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2.67 1.25 4.08 2.83 
44 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4.65 4.23 5.08 0.85 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3.50 2.50 4.50 2.00 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 2.83 1.50 4.17 2.67 
48 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3.80 2.95 4.65 1.70 
49 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2.67 1.25 4.08 2.83 
50 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4.79 4.44 5.15 0.71 
51 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4.85 4.52 5.17 0.65 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4.73 4.34 5.11 0.77 
53 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4.89 4.59 5.20 0.61 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4.93 4.65 5.22 0.57 
55 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.97 4.70 5.23 0.53 
56 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.93 4.65 5.22 0.57 
57 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4.65 4.23 5.08 0.85 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4.85 4.52 5.17 0.65 

 
หมายเหตุ : เดลฟายรอบท่ี 3 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล นางจรัสศรี  ฮะฮวด 
วัน เดือน ปีที่เกิด 9  กันยายน  2504 
สถานที่เกิด จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 57/1 หมู่ 5  ต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  

จังหวัดปราจีนบุรี  25130 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 
 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2528 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2524-2554 
 
พ.ศ. 2554-2558 
 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 

 
ครูโรงเรียนสุวรรณวิทยา  ต าบลค าโตนด  อ าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองเฆ่  ต าบลบางยาง   
อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโนน  ต าบลดงบัง   
อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโนน  ต าบลดงบัง   
อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ท างานปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโนน  ต าบลดงบัง   
อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
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