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การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
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โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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1. การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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การวัด (X = 4.19, S.D.=0.75) การปรับปรุง (X = 4.18, S.D.= 0.75) การก าหนด (X  = 4.16, 
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(X  = 4.29, S.D.= 0.56) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (X  = 4.27, S.D.= 0.45) การบูรณาการ  
(X  = 4.23, S.D.= 0.52) และการบรรลุเป้าหมาย (X  = 4.17, S.D.= 0.40) 

3. การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางบวก  
(r = 0.44) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the Six Sigma of school 
administrators under Primary Educational Service Area Office, 2) study school effectiveness 
under Primary Educational Service Area Office, and 3) investigate the correlation 
between the Six Sigma of school administrators and school effectiveness under  
the Primary Educational Service Area Office. The sample consisted of 379 school 
administrators under Primary Educational Service Area Office that was working in the 
2019 academic year. The sample size was determined using Krejcie and Morgan’s 
sample size table which was randomly selected using the multi-stage random 
sampling method. The instrument used was a five – point rating scale questionnaire 
constructed by the researcher. The instrument was assessed for content validity by the 
index of congruency which was between 0.80 – 1.00. The reliability was assessed using 
α-Cronbach’s alpha coefficient which was equal to 0.84. The statistics for analyzing 
the data were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment 
correlation. 

The research results were as follows:   
1. The Six Sigma of school administrators under Primary Educational Service 

Area Office found that: the overall and each aspect was rated at a high level. When 
considering each aspect ranging from the highest to the lowest were as follows: 
measure (X  = 4.19, S.D. = 0.75), improve (X  = 4.18, S.D. = 0.75), define (X  = 4.16, 
S.D. = 0.74), analyze (X  = 4.12, S.D. = 0.86) and control (X = 4.10, S.D. = 0.80). 

2. School effectiveness under Primary Educational Service Area Office found 
that: the overall and each aspect was rated at a high level. When considering each 
aspect ranging from the highest to the lowest were as follows: adaptation ( X  = 4.29, 
S.D.= 0.56), latency  (X  = 4.27,S.D.= 0.45),  integration (X  = 4.23, S.D. = 0.52) and 
goal attainment (X  = 4.17, S.D.= 0.40). 



ค 
 

 3. The Six Sigma of school administrators was found to have a medium 
positive (r = 0.44) correlation with school effectiveness at the statistical significance 
level of 0.01. 
 
Keywords: Relationship, Six Sigma, School Effectiveness 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว 
หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญ
ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ในสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)   

นอกจากนี้นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึง
ปัจจุบันคือ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าว
กระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความ
ท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และน าผลการติดตาม
ประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัด
การศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  การ
บริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และ
จากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อน ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ค่อนข้างมากส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนรวมทั้งเด็กด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นแต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง 
นอกจากนี้ประชากรที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้นแต่จ านวนแรงงานที่มี
การศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่จ านวนมากจึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและมีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึง
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โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมขึ้นเพ่ือยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากและต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย
ส่วนประเด็นคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนนอกจากนี้คุณภาพของ
ก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและผู้เรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษาท าให้มีการขาดแคลนแรงงาน
ระดับกลางส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีแต่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดงาน และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของ 
สถานประกอบการ ท าให้มีผู้ว่างงานอยู่จ านวนมากจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน
และก าลังแรงงานที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วน 
ต่าง ๆ  โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนเพื่อวางเป้าหมายการจัดการศึกษาทั้งเพ่ือการ
ผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น  

3. ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ และการใช้จ่าย
งบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง และระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง
เป็นล าดับแรกโดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนมากเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา และลดภาระงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย 
การพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก  การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐและ
ปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

วิธีการที่จะน าพาองคการของตนไปสูหลักการบริหาร และการจัดการอยางมีระบบแบบ
แผนนั้น ซิกซ ซิกม่าถือไดวาเปนกลยุทธส าคัญอยางหนึ่งในการบริหารองคกรใหเกิดความเปนเลิศ โดย
ซิกซ ซิกม่า เปนการบริหารคุณภาพที่มุงเนนการก าจัดขอบกพรองในกระบวนการท างานขององคการ 
ถึงแมวา ซิกซ ซิกมาจะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตรและวิศวกรอาวุโสของบริษัทโมโตโลลา 
(Motorola) และถูกน ามาใชในการบริหารคุณภาพอยางแพรหลายในวงการธุรกิจแลว แตในปจจุบันมี
นักวิชาการหลายคนใหความเห็นวา ซิกซ ซิกมาสามารถน ามาใชเปนกระบวนการบริหารจัดการ 
เชิงคุณภาพในวงการศึกษาไดทั้งระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา เชน กันยารัตน คมวัชระ (2547, 
น. 20) ที่กลาววา ซิกซ ซิกมาก็เปนวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใชในระดับอุดมศึกษาเพ่ือชวยในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับผลงานวิจัยของนักวิจัยหลายคน เช่น 
ศุภชัย สุวรรณกนิษฐ (2549, น. 187-188) และมณฑิรา  ไชยเผือก (2552, น. 93) ที่เสนอผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการน าแนวคิด และรูปแบบกระบวนการบริหารแบบซิกซ ซิกมา ไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา หรือองคกรทางการศึกษาได 

นอกจากนี้หัวใจของคุณภาพการศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา  การแก้ไขคุณภาพการศึกษาได้รับ
ความสนใจและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ค าว่า ปฏิรูปการศึกษา  ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  
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พัฒนาครู   พัฒนาการมีส่วนร่วม  กระจายอ านาจ   ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ให้ทุกฝ่ายตระหนักในความส าคัญของการจัดการศึกษา  แต่ ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเลย  ดังจะเห็นได้จากคุณธรรม จริยธรรม ยิ่งเร่งส่งเสริมเท่าใด ทั้งด้านนโยบาย และ
ความหลากหลายด้านการปฏิบัติ   นักเรียนยิ่งมีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นตาม ๆ กัน    
ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพนักเรียนจะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษาเป็นที่สร้าง
การศึกษาที่มีคุณภาพได้    เมื่อสถานศึกษาไม่มีคุณภาพนักเรียนก็จะไม่มีคุณภาพ และเมื่อนักเรียนไม่
มีคุณภาพ การศึกษาจะมีคุณภาพได้อย่างไร (ราชกจิจานุเบกษา, 2553ก)  

ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เปนกระบวนการที่ปรับปรุงคุณภาพ 
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ลดเวลา และลดขอบกพรองตาง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิชัย เสวกงาม , 2552) กล่าวไว้ว่า 
คุณภาพของการจัดการศึกษาก็คือคุณภาพของการให้บริการ การบริการทางการศึกษาคือการให้
การศึกษา ซิกซ์ ซิกม่า เป็นวิธีการที่ใช้ปรับปรุงการบริการ โดยมีกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบ และมีความส าคัญในการช่วยให้การวางแผน พัฒนางาน และประเมินผลในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน เพื่อให้มีข้อมูลหลักฐานรองรับการตัดสินใจที่หนักแน่น สามารถน าไปใช้ได้จริง จากที่กล่าว
มาทั้งหมด  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ 
ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือจะได้น า
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิผลในสถานศึกษาต่อไป 
 

1.2  ค ำถำมกำรวิจัย  
1.2.1 การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอยู่ในระดับใด  
1.2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอยู่ใน

ระดับใด  
1.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
1.3.1 เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 
1.3.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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1.4  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

1.4.1 แนวคิด ด้านการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า ของ วิทยา สุหฤทด ารง 
(2546ก/ข) ประกอบด้วยกระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้นตอนดังนี้  
   1.4.1.1 การก าหนด (Define)   1.4.1.2 การวัด (Measure)  
   1.4.1.3 การวิเคราะห์ (Analyze)   1.4.1.4 การปรับปรุง (Improve)  
   1.4.1.5 การควบคมุ (Control) 
 1.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้สังเคราะห์แนวคิดของ พาร์สัน 
(Parsons, 1964) แคพโลว์ (Caplow, 1964) มอทท์ (Mott, 1972) แคมป์เบลล์ (Campbell, 1977) 
กิ๊บสัน และคนอ่ืน ๆ (Gibson, et al., 1979) ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson, 1985) เดส
เลอร์ (Dessler, 1986) อาโนล และเฟดแมน (Arnold and Feldman, 1986) ฮอย และมิสเกล 
(Hoy & Miskel, 1991) ฮัท และแดรเนียล (Hugh & Damicl, 1986) นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด 
(Nahavendi and Malekzadeh, 1999) ฮ อ ย  แ ล ะ มิ ส เก ล  (Hoy & Miskel, 2001) ป ร า ณี  
กมลทิพยกุล (2552) และสิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  

1.4.2.1 การปรับตัว    1.4.2.2 การบรรลุเป้าหมาย 
1.4.2.3 การบูรณาการ   1.4.2.4 การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1.5  สมมติฐำนในกำรวิจัย  
 การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
 การบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า 
(Six sigma) มี กระบวนการปฏิ บั ติ 
(DMAIC) 5 ขั้นตอน  
 1. การก าหนด (Define)  
 2. การวัด (Measure)  
 3. การวิเคราะห์ (Analyze)  
 4. การปรับปรุง (Improve)  
  5. การควบคุม (Control) 

 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

(AGIL) มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
 1. การปรับตัว  
 2. การบรรลุเป้าหมาย 
 3. การบูรณาการ 
 4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  
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1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ 

ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีขอบเขต
การศึกษาดังนี ้

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า ได้ใช้แนวคิดของการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า มีกระบวนการปฏิบัติ (DMAIC)  
5 ขั้นของ วิทยา สุหฤทด ารง (2546, น. 82-85) คือ 1. การก าหนด (Define) 2. การวัด (Measure)     
3. การวิเคราะห์ (Analyze) 4. การปรับปรุง (Improve) 5. การควบคุม (Control)  และหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ได้สังเคราะห์แนวคิดของ พาร์สัน (Parsons, 1964) แคพโลว์ (Caplow, 1964) มอทท์ (Mott, 1972) 
แคมป์เบลล์ (Campbell, 1977) กิ๊บสัน และคนอ่ืน ๆ (Gibson, et al., 1979) ฮอย และเฟอร์กูสัน 
(Hoy & Ferguson, 1985) เด ส เลอร์  (Dessler, 1986) อา โน ล  และ เฟดแมน  (Arnold and 
Feldman, 1986) ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ฮัท และแดรเนียล (Hugh & Damicl, 
1986) นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh, 1999) ฮอย และมิสเกล (Hoy 
& Miskel, 2001) ปราณี กมลทิพยกุล (2552) และสิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554) 1. การปรับตัว 2. การ
บรรลุเป้าหมาย 3. การบูรณาการ 4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม 

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.6.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27,479 คน (ระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารการศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 

  1.6.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) โดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 43) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 379 คน และมีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling)  
 
1.7  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.7.1 การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 

1.7.2 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ โดย
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของ
สังคม  

1.7.3 การบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า หมายถึง การด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานและ
องค์กร โดยมุ่งเน้นการลดความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และใช้วิธีทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการ
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วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมกับการให้บริการที่ดี และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ (DMAIC) 5 ขั้น ดังนี้  

  1.7.3.1 การก าหนด (Define) หมายถึง การก าหนดกลุ่มของลูกค้า ความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้า ก าหนดจุดวิกฤติของที่ เกิดต่อคุณภาพของผลผลิตหรือสินค้า 
กระบวนการหลักขององค์กร และการให้บริการต่อลูกค้า เพ่ือมองภาพรวมของปัญหา หรือ
จุดบกพร่องที่องค์กรมีอยู่ แล้วน ามาก าหนดแผนการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือลดข้อบกพร่อง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  

  1.7.3.2 การวัด (Measure) หมายถึง การวัดสมรรถนะของกระบวนการหลักของ
องค์กร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือวัดชนิดของข้อบกพร่อง จัดท าตารางข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อบกพร่อง แล้วน ามาเปรียบเทียบกับความต้องการ ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของผลผลิตหรือสินค้า และการให้บริการที่ได้รับ
กับผลลัพธ์ปัจจุบัน 

  1.7.3.3 การวิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์
ปัญหาหรือข้อบกพร่อง และผลต่างที่เกิดข้ึน โดยบ่งชี้ให้เห็นผลต่างระหว่างคุณภาพของสินค้าท่ีคาดว่า
จะกระท าได้กับผลที่กระท าได้จริง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น 

  1.7.3.4 การปรับปรุง ( Improve) หมายถึง การปรับ เปลี่ ยนสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักขององค์กร ระบบและผลผลิต เป็นการแสวงหา และพัฒนาวิธีที่จะ
น ามาขจัดปัญหา โดยจะออกแบบกระบวนการในการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยี และการท างานที่มี
ระบบระเบียบมากข้ึน 
   1.7.3.5 การควบคุม (Control) หมายถึง การก ากับติดตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็น
ตัวควบคุมตัวแปรที่ส าคัญ ๆ เป็นการควบคุมกระบวนการหลังแก้ไขแล้วเพ่ือรักษาระดับความส าเร็จไว้ 
เพ่ือป้องกันการกลับมาของปัญหาเดิม โดยมีการเฝ้าติดตาม และน าเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่  ๆ เข้า
มาช่วยในการควบคุมการท างาน 

1.7.4 ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ
ตามได้ที่ก าหนดไว้ 

1.7.5 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลส าเร็จที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา  
   1.7.5.1 การปรับตัว (adaptation–A) หมายถึง สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาสอดคลองกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดย
ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และมีวิธีการ และระเบียบใหม่ ๆ  
       1.7.5.1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) หมายถึง การ
ปรับตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และนโยบายของต้นสังกัดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานการครู การบริหารงาน และนโยบาย เพ่ือให้องค์กรอยู่รอด 
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      1.7.5.1.2 นวัตกรรม (innovation) หมายถึง การใช้เทคนิค และวิธีการ 
หรือกลยุทธ์แบบใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการบริหาร และการปฏิบัติงานที่ดัดแปลงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร  
       1.7.5.1.3 ความเจริญเติบโต (growth) หมายถึง ความก้าวหน้า และความ
มั่นคงของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการเพ่ิม และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพในตัว
ของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพของอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียนและความเจริญเติบโตของสถานศึกษา และพัฒนาระบบงาน ระบบการบริหาร โครงสร้างงาน 
โครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจ านวนนักเรียนเพ่ิมมาก
ขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา สถาบันทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
       1.7.5.1.4 การพัฒนา (development) หมายถึง การพัฒนาตนเองใน 
ทุก ๆ ด้านด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน
อย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอโดยการ
ให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้ านให้แก่ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง และใช้ทรัพยากรไป
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการพัฒนาอาคาร 
สถานที่ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดูสวยงาม ทันสมัยอยู่เสมอ 
   1.7.5.2 การบรรลุเปาหมาย (goal attainment–g) หมายถึง สถานศึกษาก าหนด
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานศึกษาชัดเจน และจัดหาทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อน ามาใชในการ
จัดการศึกษา และจัดท าแผนงาน และบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหมี
เครื่องมือเครื่องใชประกอบการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และใชทรัพยากรอย่างคุมค่า และเกิด 
ประโยชนสูงสุด 
      1.7.5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ (achievement) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และมีการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการจัดการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
      1.7.5.2.2 คุณภาพ (quality) หมายถึง การด าเนินการบริหารด้วยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันสร้างคุณภาพของผู้ เรียนและสถานศึกษา โดยการส่งเสริม และ
พัฒนาศักยภาพของครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการสอนอันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา และจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน แนว
ทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการ
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ท างาน สร้างความรู้สึกร่วมของบุคลากร ความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 
       1.7.5.2.3 การแสวงหาทรัพยากร (resource acquisition) หมายถึง การ
จัดสรรครูให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการท างาน สนับสนุน
งบประมาณให้กับทุกฝ่ายงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจัดสรร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การท างานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

     1.7.5.2.4 ประสิทธิภ าพ (efficiency) หมายถึ ง การวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงิน 
และงบประมาณที่ก าหนดไว้ และบริหารเวลาเพ่ือลดระยะเวลาที่สูญเสียไปเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ที่สุด 
    1.7.5.3 การบูรณาการ (integration–i) หมายถึง สถานศึกษามีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครู และผู้บริหารในสถานศึกษา และสงเสริมความสัมพันธ โดยการรวมลงมือใน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีวิธีการสานความสัมพันธ์กับคณะครูหลากหลายวิธี  เพ่ือให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
      1.7.5.3.1 ความพอใจ (satisfaction) หมายถึง การตอบสนองความพึง
พอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพของ
สถานศึกษา คุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
        1.7.5.3.2 บรรยากาศ (climate) หมายถึง สภาพของอาคาร สถานที่ 
ห้องเรียนอาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมี
การ จัดห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน  
      1.7.5.3.3 การสื่อความหมาย (communication) หมายถึง การสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และ
แนวทางการท างานให้เข้าใจตรงกันน าไปสู่การท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการ
จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาให้กับผู้รับบริการได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว และมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผู้รับบริการ สังคม ชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับครู ครูกับครูเพ่ือร่วมกันจัดการเรียนการสอนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ      
       1.7.5.3.4 ความขัดแย้ง (conflict) หมายถึง การด าเนินการบริหารความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
ตามหลักการ และเหตุผล มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และรับฟังข้อขัดแย้งจากคู่กรณีทั้ งสองฝ่าย
เพ่ือน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยค านึงถึงผลของความขัดแย้งหมดด้วยความพึงพอใจของทั้งสอง
ฝ่าย 
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    1.7.5.4 การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (latency–l) หมายถึง สถานศึกษามีค่านิยม
ที่ยึดถือร่วมกันอย่างชัดเจน และปรับปรุงสมรรถภาพของครู และเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีวัฒนธรรมในการท างานที่เป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา และผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
      1.7.5.4.1 ความภักดี (loyalty) หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันภายในสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมี
ความรัก ศรัทธา และมีความผูกพันต่อสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมของ
สถานศึกษา และมีความเต็มใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นและพยายามปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานศึกษาเกิดการ
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
       1.7.5.4.2 ความสนใจของคนส่วนใหญ่ (central life interest) หมายถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจ อันเป็นเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมกันพัฒนาคุณภาพของตนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน และสถานศึกษาร่วมกัน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนโดยมุ่งผลส าเร็จไปที่
คุณภาพของนักเรียนร่วมกัน 
      1.7.5.4.3 แรงจู ง ใจ  (motivation) ห มายถึ ง  ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษ า
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มุ่งมั่นสู่ ความส าเร็จของ
สถานศึกษา และมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และเห็นคุณค่า 
และศักยภาพในตัวของครูและบุคลากรโดยให้เข้ามาเป็นทีมในการท างานตามความเหมาะสม และ 
ยกย่อง ชมเชย เห็นคุณค่า มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติได้ดีอยู่เสมอ และประเมินผล
การท างาน พิจารณาความดีความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่
เชื่อถือได้ และเลื่อนต าแหน่งให้กับครู และบุคลากรด้วยความเหมาะสม 
       1.7.5.4.4 เอกลักษณ์ identity) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุก
คนมีจิตส านึกของการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน และมีความรักความสามัคคี สามารถรวมกันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การมุ่งความส าเร็จ เห็นประโยชน์ของ
สถานศึกษามากกว่าส่วนตน การมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น 
 1.7.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล
เกี่ยวกับด้านการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   

1.7.7 สถานศึกษา หมายถึ ง โรงเรียนที่ จัดการศึกษาขั้น พ้ื นฐานสังกัดส านั กงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

1.7.8 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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1.8  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1.8.1 เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในการน าไปใช้

ปรับปรุงการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
 1.8.2 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารในสถานศึกษาได้น าไปพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ให้มี
ความชัดเจนในทางปฎิบัติ มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผล 
 



 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานี้   ผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จาก เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

2.1 ความหมายของการบริหาร และการบริหารสถานศึกษา  
  2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
  2.1.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

2.1.3 กระบวนการบริหารการศึกษา 
  2.1.4 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.1.5 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.1.6 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษา 

2.2 ความหมาย และวัตถุประสงค์ของซิกซ์ ซิกม่า  
  2.2.1 ความหมายของซิกซ์ ซิกม่า 
  2.2.2 วัตถุประสงค์ของซิกซ์ ซิกม่า 
  2.2.3 กระบวนการ/ขั้นตอนของซิกซ์ ซิกม่า 

2.2.4 ประโยชน์ของการน ากระบวนการซิกซ์ ซิกม่าไปใช้ 
2.3 ความหมายของประสิทธิผลองค์การ และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลองค์การ และสถานศึกษา 
   2.3.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 
   2.3.1.2 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.3.2 การวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.3.3 การประเมินประสิทธิผลองค์การ 
  2.3.4 องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 

2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1 ความหมายของการบริหาร และการบริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
  องค์การหรือหน่วยงานใด ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน มูลนิธิ หรือ สมาคม
เมื่อก่อตั้งขึ้นแล้วจ าเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างต่าง ๆ ภายในให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ รวมทั้ง
ด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ การบริหารในทัศนะของบุคคลต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป
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ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครพิจารณาการบริหารจากแง่มุมใดหรือฐานคิดใดเป็นหลัก หากมองจากฐานคิดที่
ต่างกัน ความหมายของการบริหารก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย โดยทั่วไปนักบริหารและนักวิชาการจะ
ให้ความหมายของการบริหาร ดังนี้ 
 ไซมอน (Simon, 1947, p. 3) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารว่าหมายถึง “กิจกรรม
ที่บุคคลตั้ง แต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง 
 Drucker (1954, pp. 12-13) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การบริหาร คือ การท าให้งาน 
ต่าง ๆ ขององค์การส าเร็จได้ โดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า”  
 Chester (1956, p. 28) ให้ความหมายของการบริหารไว้สั้น ๆ ว่า การบริหาร หมายถึง 
การท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน 
 รอบบินส์ (Robbins, 1978 อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551, น. 3) ได้กล่าวว่า การ
บริหาร หมายถึง “กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากร และประสานงานให้
บุคลากรใช้ความพยายามในการปฏิบัติ งาน เพ่ือให้ เป้ าหมายขององค์การบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 
 Fesler & Kettl (1991, p. 7) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นการจัดการท าให้เกิด
ความส าเร็จและเห็นว่าการบริหารเป็นการระดมให้บุคคลด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย 
 พจนานุกรมนานาชาติ กรอลิเออร์  (The  Grolier  International  Dictionary, 1992, 
p. 11) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นศิลปะหรือการน านโยบายของรัฐบาล ธุรกิจ หรืองานราชการ
ของรัฐไปปฎิบัติ  
 หวน  พินธุพันธ์  (2550, น. 3) กล่าวว่าการบริหาร  หมายถึง  การด าเนินงานกลุ่มบุคคล 
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้  
  ธีระ รุญเจริญ (2550, น. 12) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคมอย่าง
หนึ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมกันเพ่ือกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพ่ือให้
บรรลุถึงจุดหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 
        วิโรจน์  สารรัตนะ  (2553, น. 12)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การบริหาร คือ  กระบวนการ 
ด าเนินงานให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยการอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ การ
วางแผน  การจัดองค์การ  การน า และการควบคุม 
 สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรทีไ่ด้ก าหนดไว้  
 2.1.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  
 การบริหารสถานศึกษา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระบบการศึกษา 
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การ 
ที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
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 กู๊ด (Good, 1973, p. 14) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า เป็นการ
วินิจฉัย สั่งการ การควบคุม และการจัดการเกี่ยวกับงานบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา ตลอดจน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง 
 ธีระ รุญเจริญ (2546, น. 19) ได้กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง การใช้ความรู้
ความสามารถด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จ 
 บุญจันทร์  จันทร์เจียม (2548, น. 13) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง     
การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษาได้ 
ก าหนดไว้ 
 อุบล  เพียรพิทักษ์ (2548, น. 13) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
บริหารงานในสถานศึกษาทุก ๆ ด้าน ส าหรับรูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแต่ละสถานศึกษา
จะแตกต่างกัน ไปตามความรู้ความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงานของผู้บริหาร
แต่ละภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กัลยากร  มั่นถาวรวงศ์ (2548, น. 4) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาสมาชิกขององค์การให้มีความรู้
ความสามารถ เป็นคนดีของสังคม และมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการบริหารที่สอดคล้องและ
เหมาะสม 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2548, น. 10) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ท างาน ด้วยบุคคลและทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนและสังคมมีความเจริญ
งอกงาม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และ ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 จันทรานี  สงวนนาม (2551, น. 3) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง ศาสตร์และ
ศิลป์ ที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยอาศัยภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ เพ่ือบริหารงานให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (2552, น. 33) ได้กล่าวถึง การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
จัดการส่งเสริม ช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี
ของสังคม  
 2.1.3 กระบวนการบริหารการศึกษา  
 กระบวนการบริหาร (Process of administration) หรือการประกอบการในทางการ
บริหารนี้ หรือบางทีก็จัดว่าเป็นหน้าที่ของนักบริหารนั้น ได้มีผู้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันไป บางท่านได้
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ให้ความเห็นว่าน่าจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การอ านวยการ การประสานงาน 
และการควบคุม เป็นต้น อย่างไรก็ดีมีนักบริหารหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารไว้ ดังนี้ 
 กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937) ได้สรุปไว้ใน “Papers on the Science 
of Administration” ในปี ค.ศ. 1937 โดยมีล าดับขั้นต่อไปนี้ 
  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 
 2. การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การจัดท าเค้าโครงสร้างของการบริหารโดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยในองค์กร พร้อมก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน ตามการ
ก าหนดหน้าที่ การจัดกรอบอัตราก าลังขององค์การ ก าหนด วิธีการติดต่อประสานงานต าแหน่งต่าง ๆ
ในทุกระดับ 
 3. การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดการด้านบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่การสรรหา
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การบ ารุงขวัญ การจัดสวัสดิการ การเลื่อนขั้น การลดขั้น การเลื่อน
ต าแหน่ง การพิจารณาให้ออกจากงาน 
  4. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การด าเนินการในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการใน
งานที่ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ รวมถึงการติดตามดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่
ได้วางไว้แล้ว 
 5. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การประสานความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและท าให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การแจ้งผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงาน คณะ
บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในระดับบังคับบัญชาหรือหน่วยเหนือ และหน่วยงานใน
ระดับล่าง หน่วยงานระดับเดียวกัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชารายงานต่อสาธารณชน ท าให้ก่อ
ประโยชน์ใน การขอความร่วมมือด้านต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 
 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณทางการเงิน ในส่วนของ
การเสนอขอตั้งงบประมาณขององค์การ และหมายรวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วย พร้อมทั้ง
การตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นประโยชน์ต่องานที่ท าให้มากที่สุด (จันทรานี สงวนนาม, 
2551) 
  เจสส์ (Jesse, 1999, p. 140) ได้สรุปว่า การบริหารการศึกษานั้นจะต้องด าเนินการไปตาม
กระบวนการบริหาร ซึ่งมี 5 ขั้น ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดแผนงานและโครงการไว้ล่วงหน้า 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งและหน้าทีใ่นหน่วยงานให้ 
ชัดเจน 

3. การสั่งการ (Directing)  คือ การพิจารณาสั่งการและมอบหมายงาน 
4. การประสานงาน (Coordinating) คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและ 

ต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
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5. การควบคุมงาน (Controlling) คือ เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คูนทซ์ และโอดอนเนล (Koontz and Odonnell, 2001, p. 297) เป็นนักวิชาการบริหาร 
ให้ความเห็นว่างานในหน้าที่ของผู้บริหาร (Managerial Functions) ได้แก่ 
 1. การวางแผน  (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของ
องค์การ และการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นแผนงานจะด าเนินการไปได้ด้วยดีก็ด้วยการจัด
องค์การที่ดีซึ่งประกอบด้วย การน าปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผล การจัดองค์การจึงหมายถึง การน าเอาทรัพยากรการบริหารทุก
ประเภท มาบูรณาการเพ่ือด าเนินการ 
 3. การจูงใจ (Motivating) คือ การจูงใจที่จะช่วยให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิผลการ
จูงใจในที่นี้ หมายถึง การอ านวย (Directing) การติดต่อสื่อสาร (Communicating) และการเป็นผู้น า 
ในการด าเนินการ (Leading) 
 4. การควบคุมงาน (Controlling) เป็นการติดตามและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับแผนที่ก าหนดไว้ว่ามีความเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังมากน้อยเพียงใด 
 สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารการศึกษาเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะมีผลต่อการท างาน 
ของกลุ่มคน เพ่ือที่จะท าให้บรรลุตามจุดประสงค์ของกลุ่มส าเร็จได้ โดยเริ่มต้นจากการวางแผน  
การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม 
 2.1.4 บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (2545) ได้
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ คือ  
 1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด
ข้อบังคับของทางราชการ และของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายหรือ วัตถุประสงค์
ของส่วนราชการ 
 2. ประสาน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  รวมทั้ งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินพัสดุ
สถานที่ ทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ 
ทางราชการ 
 3. เป็นผู้แทนสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญา
ในราชการสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการ ตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 
 4. จัดท ารายงานประจ าปี เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนด 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 
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  กระทรวงศึกษาธิการ (2547, น. 12) ได้ก าหนดไว้ว่า บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาค
บังคับ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างการบริหาร 
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2549, น. 32) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะต้องมีบทบาท ดังนี้ 
 1. เป็นผู้น าการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 
 2. เป็นผู้กระตุ้นและชักน าการใช้ก าลังคน 
 3. เป็นผู้พัฒนาทรัพยากร 
 4. เป็นผู้พัฒนาเป้าหมายใหม่ ๆ ของสถานศึกษาโดยร่วมมือ และเก่ียวข้องกับฝ่ายต่างๆ 
 5. เป็นผู้แสวงหาทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2552, น. 250-252) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ว่า โดยทั่วไปผู้บริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการวางแผน การจัดการศึกษา การ
จัดท าหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การบริหารชั้ นเรียน การดูแลรักษา 
อุปกรณ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน 
บุคคล การบริหารงานทั่วไป การดูแลสุขภาพนักเรียน และในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน   
 สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การด าเนินงานวางแผน และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา วางแผน พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
 2.1.5 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้  
 แคทซ์ (Katz ,1955 อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2548, น. 46-47) ได้เสนอแนวคิด
เกีย่วกับทักษะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 3 ด้าน คือ 
   1. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) คือ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความพยายามเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และการเสริมสร้างบรรยากาศ เป็นทักษะ 
ที่ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารต้องสามารถเข้ากับคนได้ทุก
ระดับชั้น สามารถพูดคุยเข้าใจได้ง่าย สามารถชักจูงโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ เป็นต้น 
        2. ทักษะด้านเทคนิค วิธี (Technical Skills) คือ ความรู้ความสามารถในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ กระบวนการ และกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน เป็นทักษะที่จะเป็นส าหรับ
งานด้านปฏิบัติการ เช่น หัวหน้าพนักงานขาย ก็จ าเป็นต้องรู้เทคนิคการขาย หัวหน้าคนงานก็ต้องรู้
เทคนิคในการใช้เครื่องมือ เป็นต้น  
   3. ทักษะด้านการประสมแนวความคิด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถใน
การมองภาพรวมเพ่ือที่จะได้ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์  และสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิด 
นักวิเคราะห์ และเข้าใจความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์กับองค์การ 
หรือการบริหารงานของตนเอง เป็นทักษะด้านเชาว์ไหวพริบ การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการ 
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับระบบทั้งหมด ผู้น าจ าเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่ว่าเป็น 
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะยาว สามารถชี้น าองค์กรให้กว้างไปยังทิศทางที่ถูกต้องในอนาคต  
 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547, น. 7) กล่าวว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารในแต่ละระดับ
ต้องการ ทักษะทั้งสามแตกต่างกัน ผู้บริหารระดับสูงต้องการทักษะด้านเทคนิคน้อยกว่าผู้บริหาร 
ระดับต่ า แต่ต้องการทักษะด้านความคิดรวบยอดมากกว่าผู้บริหารระดับต่ า ทั้งนี้เพราะผู้บริหารระดับ
ต่ า จ าเป็นต้องท างานกับสิ่งของ เครื่องจักร จ าเป็นจะต้องสอนงานให้แก่พนักงานในการท างาน จึง
จ าเป็นจะต้องรู้เทคนิคในการท างาน ส่วนผู้บริหารระดับสูงนั้นไม่จะเป็นจะต้องทราบว่า งานแต่ละ
อย่างหรือภารกิจแต่ละอย่างนั้นจะต้องท าอย่างไร แต่จ าเป็นจะต้องมีความสามารถ ในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ขณะที่ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความคิดรวบยอด
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการบริหาร แต่ทักษะที่เป็นความต้องการร่วมกัน ของการบริการแต่ละ
ระดับ คือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีความส าคัญในการบริหารงาน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต 
 บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2548, น. 16) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ความสามารถ
จะต้อง เก่งคน - เก่งงาน - เก่งคิด ซึ่งในบรรดาทักษะทั้งสามนี้ ทักษะในด้านในด้านมโนมติ หรือการ
เก่งคิด เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจ และก าหนดนโยบายให้
ผู้อื่นน าไปปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่า ทักษะการบริหารงานที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะ
ทางเทคนิค มีความสามารถในการพูด เขียนอ่าน ฟัง วางตัวเหมาะสมกับงาน มีความเป็นผู้น า ทักษะ
ทางมนุษย์ มีความเข้าใจผู้ร่วมงานรู้จักใช้คนให้แสดงความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ รู้จักสังเกต มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ และติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล ทักษะทางมโนมติ รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 
วิเคราะห์ปัญหาการบริหาร วางแผน วินิจฉัย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เข้าใจ สิ่งต่าง ๆ อย่างละเอียด 
 2.1.6 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษา 
 นักวิชาการได้ ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(2545) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน คือ  
 1. การบริหารวิชาการ  
 2. การบริหารงบประมาณ  
 3. การบริหารงานบุคคล และ 
 4. การบริหารทั่วไป  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, น. 13) ได้ก าหนดให้สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทและหน้าที่ทีส่ถานศึกษาต้องปฏิบัติไว้ 4 ด้าน คือ  
 1. ด้านการบริหารวิชาการ  
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล และ 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 29) ได้ก าหนดทิศทางการบริหารไว้ในมาตรา 39 ว่าให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
  1. ด้านวิชาการ  
 2. งบประมาณ  
 3. การบริหารงานบุคคล และ 
  4. การบริหารทั่วไป 
  ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง สถานศึกษาจึงมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหาร ด้านวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ ในขณะเดียวกันต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่สถานศึกษา
ตั้งอยู่ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องก าหนดเป้าหมายของตนเองในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี 
คนเก่ง และคนมีความสุข ณ ระดับใด ระดับหนึ่ง อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของผู้ปกครองเก่ียวกับการศึกษา 
 จากความส าคัญของสถานศึกษา หรือตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. การบริหารวิชาการ   
  1.1 ความหมายของการบริหารวิชาการ 
    นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้     
    เซอร์จีโอวานนี (Sergiovanni, 1980, p. 267) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
บริหารวิชาการว่า หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ 
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 
    กอร์ตัน (Gorton, 1983, p. 158) กล่าวถึงการบริหารวิชาการว่า หมายถึง การ
ด าเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 
ของนักเรียนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งได้แก่ งานด้านหลักสูตร การจัดแผนการเรียน การ
จัดตารางการเรียนการสอน การจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร 
ทางด้านวิชาการ การวัดผลและประเมินผลรวมถึงการนิเทศการสอน 
     อุทัย บุญประเสริฐ (2540) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญ ถือเป็นงาน
หลักในการบริหารสถานศึกษาและเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา การที่จะท าให้การด าเนินงานด้าน
วิชาการประสบความส าเร็จนั้น ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
แต่ละแห่งต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการ
เป็นงานสร้างทักษะด้านภูมิปัญญาให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักแยกแยะผิด
ชอบชั่วดี มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในการบริหารงานวิชาการให้ 
ประสบผลส าเร็จ จะต้องท าความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ต้องมีความรู้
ความเข้าใจขอบข่ายของงานวิชาการอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถวางแผนในการบริหารจัดการ  
งานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    ประกอบ  กุฎโพธิ์ (2545, น. 12) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นศิลปะ
การใช้อ านาจและการใช้ ทรัพยากรในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในการด าเนินงานปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมทุกอย่าง ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ให้มี
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
    เลิศณรงค์  พูนเกิดมะเริง (2546, น. 34) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการจะ
เป็นงานที่เกี่ยวกับการ พัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว การบริหารงานวิชาการยังรวมถึงการอบรม
ศีลธรรมจรรยาความ ประพฤติของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ต่อไป 
    รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ (2550, น. 30) กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการว่าเป็น 
กระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจน 
การประเมินผลให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน 
    ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 76) ได้เสนอความหมายของการบริหาร
วิชาการ ไว้ว่าการบริหารงานวิชาการ ว่าหมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
และ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือการบริหารงานที่ให้พลเมือง มี
ความรู้ มีคุณธรรมสามารถประกอบอาชีพ ด ารงตนให้เป็นพลเมืองดี ช่วยพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า 
ต่อไป 
      สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานในสถานศึกษาที่
เกี่ยวกับด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน งานด้านวัสดุ สื่อการเรียน การ
สอน งานวัดผลประเมินผล งานนิเทศ งานประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ต่อผู้เรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือกิจการทุกอย่างภายใน
สถานศึกษาท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.2 ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ 
    รุจิร ภูสาระ และจัทรานี สงวนนาม (2545, น. 59) กลาวไววา เพ่ือใหการ
บริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู
ความเขาใจในขอบขายของงานวิชาการอยางลึกซึ้ ง ตามที่กองพัฒนาบุคคล โดยส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดปรับเปลี่ยนรวบรวมในสวนที่เห็นวาเปนเรื่องเดียวกันเขา 
ดวยกัน  
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2546ก) วาดวยเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งภายในและภายนอกเปนเรื่องส าคัญอยางยิ่ง ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาถือวาเปน สวนหนึ่งของขอบขายการบริหารงานวิชาการออกเปน 5 ดาน คือ  
      1. ดานหลักสูตรและบริหารหลักสูตร  
      2. ดานการจัดการเรียนการสอน  
      3. ดานการนิเทศภายใน  
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     4. ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา และ  
     5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   กมล ภูประเสริฐ (2547, น. 9-18) ไดก าหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ คือ   
     1. การบริหารหลักสูตร ไดแก การจัดใหมีการด าเนินงาน การวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ การก าหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และการก าหนดท าหนวยการเรียนรู  
     2. การบริหารการเรียนการสอน ไดแก การจัดใหมีการด าเนินงาน การ
รวบรวมวิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ การ
ก าหนดการเตรียมการ และการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน การก าหนดวิธีการประเมินผล
การเรียน การจัดท า แผนการจัดการเรียนรู การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตาม แผนการสอน 
     3. การบริหารการประเมินผลการเรียน ไดแก การจัดใหมีการด าเนินงาน การ 
วิเคราะห มาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู ก าหนดวิธีการและเครื่องมือ การวัดผลและ
ประเมินผล การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมิน การน าขอมูลการประเมินไปใชในการ 
แกไขขอบกพรองของผูเรียน   
     4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมีการด าเนินงาน 
การท าความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การ
ควบคุม สงเสริมใหมีการนิเทศภายใน 
     5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
     6. การบริหารการวิจัยและพัฒนา 
     7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืน ๆ 
     8. การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 
     9. การบริหารการประเมินผลงานวิชาการของสถานศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 7)  ได้ก าหนดขอบข่ายภารกิจงานและแนว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการไว้  ดังนี้ 
     1. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
     2. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิน่ 
     3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
     4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
     5. การพัฒนากระบวนการการเรียนรู 
     6. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
     7. การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     8. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
     9. การนิเทศการศึกษา 
     10. การแนะแนว 
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     11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
     13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
     14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
     15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
     16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
     17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   รงุชัชดาพร เวหะชาติ (2553, น. 30) ไดก าหนดขอบขายงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาเปน 12 ดาน ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งครอบคลุม 4 ดาน คือ 
     1. หลักสูตร 
     2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     3. การวัด/ประเมินผลและการรับเขาศึกษาตอ 
     4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู (ICT) 
    สรุปได้ว่า ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้สนอง ความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ก ากับ ดูแล ติดตามผลและนิเทศเพ่ือให้ครูได้ประเมินผลตามสภาพจริง ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
 2. การบริหารงบประมาณ 
   งานงบประมาณและการเงิน เป็นลักษณะของการให้ความเป็นอิสระคล่องตัว ซึ่ ง
เป็นไปตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารจัดการที่โรงเรียนเป็นฐานควบคู่กับระบบการ
ตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ภายใต้การบริหารจัดการ ทรัพยากรที่
มุ่งท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งก าหนดแนวทางหลายประการ เช่น จัดสรรงบประมาณรวมเป็น
ก้อนมุ่งที่มุ่งผลงาน และผลงานก าหนดมาตรฐานการจัดการทางการเงินโดยให้มีการค านวณต้นทุนกิจ
กรรมการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น  และสถานศึกษาสามารถก าหนดความต้องการงบประมาณของ
ตนเองได้โดยจัดท างบประมาณผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้  จะมีระบบตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ ความรับผิดชอบภายใต้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มุ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, น. 99) 
   2.1 ความหมายของการบริหารงบประมาณ 
     นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้   
      กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 40-41) ได้ให้แนวทางของการบริหารงาน  
งบประมาณว่า เป็นภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร จัดท าระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ และจัดตั้ง 
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กองทุนเพ่ือการศึกษา มีการก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ 
ของสถานศึกษา   
     ประมล ลิมสกุล (2553, น. 11) ให้ความหมายของงบประมาณว่า เป็นแผนใน 
การจัดสรรงบทรัพยากรเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในช่วงเวลาใด 
เวลาหนึ่งในอนาคต โดยส่วนมากจะจัดสรรในลักษณะของเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
     ศิลป์ชัย อวงตระกูล (2553, น. 6) ให้ความหมายว่า งานงบประมาณ 
หมายถึง การจัดท า และเสนองบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการใช้เงิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การ
บริหารบัญชี การบริหาร พัสดุและสินทรัพย์ 
     ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555, น. 7) การบริหารงบประมาณ หมายถึง ภารกิจ
งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัดและ พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  มีการวางแผนกลยุทธ์ 
จัดท าข้อมูลทรัพยากร จัดท าระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา มีการ  
ก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
     วรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556, น. 40) ให้ความหมายว่า การบริหารงาน 
งบประมาณ หมายถึง การด าเนินการใช้ เงินงบประมาณที่ได้รับอย่างเป็นระบบ ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลาและเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียน 
     สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ การจัดการจัดท าแผน ค าขอตั้งงบประมาณ 
การขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา โดยการใช้ระบบข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือการ
จัดท างบประมาณ มีการก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียน 
   2.2 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ 
     กระทรวงศึกษาธิการ (2547 , น . 102) ได้ก าหนดขอบข่ายของงาน 
งบประมาณดังนี้ 
     1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
     2. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
     3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
     4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
     5. การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง 
     6. การบริหารบัญชี การจัดท าบัญชีการเงิน 
     7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, น. 52–75) ได้ก าหนด
ขอบข่ายและภารกิจของงานงบประมาณไว้ดังนี้  
     1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 
     2.  การขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
     3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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     4.  การโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
     7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
     8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
     9.  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
     10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     11. การวางแผนพัสดุ 
     12. การก าหนดแบบรูปรายการ หรือลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
     14. การจัดหาพัสดุ 
     15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
     16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
     17. การเบิกเงินจากคลัง 
     18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและงบการเงิน 
     19. การน าเงินส่งคลัง 
     20. การจัดท าบัญชีการเงิน 
     21. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบประมาณ 
     22. การจัดท าหรือการจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงานจาก
ขอบข่ายภารกิจ และแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา 
     สรุปได้ว่า ขอบข่ายของการบริหารงบประมาณ ประกอบด้ วยการจัดการ
จัดท าแผน ค าขอตั้งงบประมาณ การขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา โดยการใช้ระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณ  โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ เพ่ือการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 3. การบริหารงานบุคคล 
   3.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
   นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล ไว้ดังนี้   
    ธร  สุนทรายุทธ (ม.ป.ป., น. 22) ให้ความหมายว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง 
การด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การ
บรรจุแต่งตั้งการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน 
   ธงชัย สันติวงษ์ (2550, น. 1) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจของ 
ผู้บริหารทุกคน (และของผู้ช านาญโดยเฉพาะ) ที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้
ปัจจัยด้านบุคลากรขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซ้ าจะส่งผล
ส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ 
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   สมพงศ์ เกษมสิน (2550, น. 5) การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการวาง
นโยบาย ระเบียบและกรรมวิธีในการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ โดยให้ได้บุคคล
ที่หมาะสมและบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีประสิทธิภาพให้มีปริมาณเพียงพอ เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายกระบวนการบริหารงานบุคคล  
   ลูเนนเบอร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg & Ornstein, อ้างถึงใน ปัทมา พุทธเสน, 
2551, น. 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการสรรหาบุคลากร 
เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานใน
องค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, น. 57) ได้ให้ความหมายของ 
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ท างานได้ผลดีที่สุด
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุข มีความพอใจ ที่จะ
ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้งานขององค์กรนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   นิโกร (Nigro อ้างถึงใน พิมพ์พัฑรา สินธุรัตน์, 2556, น. 27) กล่าวไว้ว่าเป็นการ
ด าเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคล นับตั้งแต่การวางแผน การคัดเลือก การฝึกอบรม การก าหนดสิ่งตอบ
แทนต่าง ๆ การควบคุมอัตราก าลัง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสร้างภาวะผู้น าและ
เป็นการเลือกสรรคนใหม่ และใช้คนเก่าให้ได้ผลงานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านั้นมากที่สุด
ทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ 
   สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองค์การ
หรือหน่วยงาน นับตั้งแต่การวางแผน การคัดเลือก การฝึกอบรม การก าหนดสิ่งตอบแทนต่าง ๆ การ
ควบคุมอัตราก าลัง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
   3.2 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2547, น. 110) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานด้าน
บุคลากร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังนี้   
   1. งานธุรการ 
   2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
   6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
   7. งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
   ฤกษ์ชัย ใจค าปัน (2549, น. 12) ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานบุคลากร
โดยมีองค์ประกอบ คือ การวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั้ง การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจาก
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ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ อันจะเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคลากร เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  
   ราชกิจจานุเบกษา (2553ก/ข) ตามกฎกระทรวง เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1 ได้ด าเนินการกระจาย 
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
สถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ก าหนดขอบข่ายด้านการบริหารงานบุคคลไว้ 
ดังนี้ 
   1. การวางแผนอัตราก าลัง 
   2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5. การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
   6. การลาทุกประเภท  
   7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
   9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
   10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
   11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
   12. การออกจากราชการ  
   13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
   14. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การวางแผน การจัดสรร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุแต่งตั้ ง การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุก
ประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  4. การบริหารทั่วไป 
   การบริหารทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การบริหารทั่วไปจะเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
หน่วยงาน ให้เกิดความคล่องตัวสามารถด าเนินการไปสู่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง
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ส่งเสริม ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547,  
น. 19) 
   4.1 ความหมายของการบริหารทั่วไป 
   นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไป ไว้ดังนี้    
   แดนโดลี และคนอื่น ๆ (Candoli and et at., 1992, p. 7) กล่าวว่า การ
บริหารงานทั่วไป หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมหรือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลกับท้ังในการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ระบบสถานศึกษา 
   สมพงษ์  เกษมสิน (2546, น . 5) ให้ความหมายว่า การบริหารโดยทั่ วไปใน
ความหมายกว้าง ๆ ที่รวมถึง การบริหารรัฐกิจ ธุรกิจและการบริหารราชการ แต่เน้นในเรื่องการ
บริหาร หรือ จัดการเกี่ยวกับนโยบาย และน านโยบายไปปฏิบัติให้เห็นจริง 
   ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ (2547, น. 37) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การบริหารทั่วไป
เป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และ
เป้าหมายที่ก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อสาธารณชน 
    บุญจันทร์ จันทร์เจียม (2548, น. 23) ได้กล่าวถึง งานบริหารงานทั่วไปของ
สถานศึกษาว่ามีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ให้การบริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน  และ
อ านวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล นอกจากนั้นยังเป็นงานการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน 
    สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินกิจการไปได้เป็นอย่างดี และบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ 
   4.2 ขอบข่ายการบริหารทั่วไป 
   อุทัย  บุญประเสริฐ (2547, น. 30) กล่าวว่า ขอบข่ายและภารกิจงานในการบริหาร
ทั่วไป มีดังนี ้
   1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   3. การวางแผนการศึกษา 
   4. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. การดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม 
   6. การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
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   7. การรับนักเรียน 
   8. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   9. การทัศนศึกษาและการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   10. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
   11. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   12. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 22) ได้ก าหนด ขอบข่ายการบริหารทั่วไป มีดังนี้ 
   1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
   5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   8. การด าเนินงานธุรการ 
   9. การดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม 
   10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
   11. การรับนักเรียน 
   12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
   13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   15. การทัศนศึกษา 
   16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
   17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
   19. องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   20. งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
   21. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   22. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   23. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
   สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไปมีขอบข่ายครอบคลุมงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้ทันสมัยมีคุณภาพ ส่งเสริม การพัฒนาจัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา และการประสานงานความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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2.2 ความหมาย และวัตถุประสงค์ของซิกซ์ ซิกม่า 
 2.2.1 ความหมายของซิกซ ์ซิกม่า  
   ความหมายของซิกซ ์ซิกม่า ได้มีผู้ให้ทัศนะไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 
   Breyfogle (1999 อ้างถึ งใน  ณั ฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ , 2548 , น . 16) ได้ ให้
ความหมายไว้ว่า ซิกซ์ ซิกม่า คือส่วนผสมอันกลมกลืนกันระหว่างความฉลาดหลาย ๆ ด้านในการ 
บริหารองค์การ โดยการพัฒนากลวิธีทางสถิติเพ่ือใช้เป็นอาวุธขององค์การ เป้าหมายสูงสุดของซิกซ์ 
ซิกม่านี้ได้เน้นไปที่การน าเอาซิกซ์ซิกม่ามาใช้เป็นกลยุทธ์ของกิจการมากกว่าที่จะเป็นวิธีทางคุณภาพ
ในการควบคุมกระบวนการ 
   Harry (2000) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ซิกซ์ ซิกม่า เป็นวิถีทางแห่งระบบคุณภาพ
แบบหลายมิติประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน การจัดการที่เหมาะสมและการตอบสนองภารกิ จ
ขององค์การ ซึ่งท าให้ทั้งลูกค้าและผู้ผลิตได้ผลตอบแทนทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านอรรถประโยชน์
ทรัพยากร และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
   Juran (2001 อ้างถึงใน สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล, 2546, น. 16) กล่าวว่า ซิกซ์ ซิกม่า 
เป็นกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและลดความสูญเสียที่ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเหลือ
น้อยที่สุด 
    เพนดิ และโฮลป์ (Pande & Holpp, 2002, p. 5) ได้ให้ความหมายว่า ซิกซ์ ซิกม่า 
จะเป็น ข้อตกลงทางด้านการจัดการโดยรวม และเป็นวิธีการที่ชาญฉลาด การมุ่งเน้นที่ลูกค้า การ
ปรับปรุง กระบวนการและเป็นกฎเกณฑ์ของการวัดผลต่าง ๆ มากกว่าที่ ใช้แค่ความรู้สึกว่ามี
ความส าคัญ  
   โชวดูรีม (2545, p. 27) กล่าวถึงความส าคัญว่า ซิกซ์ซิกม่าเป็นปรัชญาทางการ
บริหารที่มุ่งเน้นลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า และลดการแก้ไขตัวชิ้นงาน  
  สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล (2546, น. 16) ได้สรุปความหมายของซิกซ์ ซิกม่า ว่าเป็น
กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดคุณภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
หรือภารกิจ ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   สรุปได้ว่า การบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า หมายถึง การด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของงานและองค์กร โดยมุ่งเน้นการลดความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และใช้วิธีทางสถิติมาเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมกับการให้บริการที่ดี และ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  
 2.2.2 วัตถุประสงค์ของซิกซ ์ซิกม่า 
    ซิกซ ซิกมา เปนวิธีการบริหารคุณภาพขององคกร โดยใชความจริงและขอมูลที่ 
ถูกตองในการแกปญหา ซึ่งมีนักวิชาการกลาวถึงวัตถุประสงคของ ซิกซ ซิกมา ไวดังนี้ 
   เพนดิ และโฮลป์ (Pande & Holpp, 2002, pp. 25-26) ได้กล่าวว่า จุดประสงค์ที่
ส าคัญของ ซิกซ์ ซิกม่า มุ่งเน้นในการให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก มีเป้าหมายที่ส าคัญ  
3 ส่วน คือ  
     1. ปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ลูกค้า  
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     2. การลดรอบเวลา (Cycle time)  
     3. การลดข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
   จารึก  ชูกิตติกุล (2548) กลาววา ซิกซ ซิกมา มีวัตถุประสงคหลักสามประการ คือ 
เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา ลดเวลาของวัฎจักรของกระบวนการ และลดความผิดพลาด 
   สมคิด  บางโม (2553) กลาววา ซิกซ ซิกมา มีวัตถุประสงคส าคัญ คือ การลดความ
ผิดพลาดหรือความสูญเปลาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
   จึงสรุปไดวา ซิกซ ซิกมา มีวัตถุประสงคที่ส าคัญ คือ เปนกระบวนการที่ปรับปรุง
คุณภาพ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ลดเวลา และลดขอบกพรองตาง ๆ 
  2.2.3 กระบวนการ/ขั้นตอนของซิกซ์ ซิกม่า 

          นักวิชาการได้ให้นิยามของ กระบวนการ/ขั้นตอน ไว้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของนักวิชาการในแต่ละท่ าน  แต่มีความหมายเหมือนกัน  ในงานวิจัยนี้ ผู้ วิจัยขอใช้ค าว่า 
“กระบวนการ”  
   เทนแนนท (Tennant, 2001 , p. 33) กลาววา กระบวนการของซิกซ ซิกมา 
ประกอบ ไปดวย 5 ขั้น ไดแก  
      1. การก าหนดปญหา (Define) คือ การก าหนดปญหาและเปาหมายอยาง
ชัดเจนวาอะไร สวนไหนที่จ าเปนตองปรับปรุง และจะปรับปรุงใหถึงระดับไหน  

    2. การวัด (Measure) คือ การวัดเปนสิ่งจ าเปนที่จะท าใหเขาใจสภาพของ
ระบบและ กระบวนการที่มีหรือใชอยูในปจจุบัน ในขณะเดียวกันการที่จะวัดจ าเปนจะตองมีความ 
เขาใจวาจะวัดอะไร วัดอยางไร วัดที่ไหน และวัดเมื่อไหร จึงจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหหลังจาก
ที่ได ก าหนดประเด็นปญหาไวอยางชัดเจน  

       3. การวิเคราะห Analysis) คือ การวิเคราะหจากกระบวนการและขอมูลที่
ไดวาสาเหตุ มาจากอะไรบาง พิสูจนใหไดวาปจจัยอะไรที่เปนตัวปญหา มีขอบกพรองผิดพลาดอยางไร 
ท าไมจึงเกิดความผิดพลาดขึ้น ถาจะแกไขจะท าอยางไร 

    4. การปรับปรุง (Improve) คือ การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ของ กระบวนการเปนการแสวงหาและพัฒนาวิธีที่จะน ามาขจัดปญหา รวมไปถึงการสรางระเบียบและ 
แผนผังของการจัดการเพื่อลดปญหาและปรับปรุงทั้งกระบวนการ 

    5. การควบคุม (Control) คือ การควบคุม เปนการก าหนดมาตรการตางๆ 
เพ่ือเปนตัวควบคุมตัวแปรที่ส าคัญ ๆ เปนการควบคุมกระบวนการหลังแกไขแลวเพ่ือรักษาระดับ
ความส าเร็จไว 
   วิทยา สุหฤทด ารง (2546ก) กล่าวว่า ขั้นตอนในระบบของซิกซ์ ซิกม่า มีการใช้
ระเบียบวิธีการ (Six sigma methodology) มาช่วย โดยสร้างเครื่องมือในการบริหารคุณภาพที่
เรียกว่า DMAIC Model ดังนี้  
        1. D – Define เป็นการก าหนดว่าลูกค้าคือใคร สิ่งที่เป็นความต้องการและ
คาดหวัง ของลูกค้าคืออะไร ก าหนดสิ่งที่เป็นจุดวิกฤติต่อคุณภาพที่มีต่อลูกค้า และกระบวนการหลั ก
ของธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยก าหนดเป็นแผนภูมิการไหล (Process Map) หรือ SIPOC Diagram 
(Suppliers, Input, Process, Output, Customers) เพ่ือที่จะมองภาพรวมของจุดบกพร่องทั้ ง 
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กระบวนการ และก าหนดแผนการปรับปรุง การด าเนินงานลดข้อบกพร่องและเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
ส่วนที่เรียกว่า CTQ (Critical of quality)  
       2. M – Measure การวัดสมรรถนะของกระบวนการหลัก (Performance of 
core process)  
       2.1 พัฒนาแผนการเก็บข้อมูลกระบวนการหลัก  
       2.2 รวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือวัดชนิดของข้อบกพร่อง
และ จัดท า Matrix และความสัมพันธ์  
       2.3 เปรียบเทียบกับผลการส ารวจสิ่งที่ลูกค้าได้รับสินค้าและการ
บริการ และความพึงพอใจ เพ่ือหาผลต่างในผลลัพธ์ที่ลูกค้าคาดหวังและต้องการ กับผลลัพธ์ปัจจุบัน 
หรือใช้ เครื่องมือเปรียบเทียบอ่ืน ๆ เช่น FMEA (Failure mode effects analysis) QFD (Quality 
function deployment)  
       3. A – Analyze การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเพ่ือหารากของปัญหา 
(Root causes) ของข้อบกพร่องและโอกาสส าหรับการปรับปรุง (Opportunity for improvement) 
โดย  
       3.1 บ่งชี้ถึงผลต่างระหว่างคุณภาพที่คาดว่าจะท าได้กับผลงานที่
กระท าและผลงานของคุณภาพที่กระท าจริง และวิเคราะห์หาสาเหตุซึ่งหากมีผลต่างหรือช่องว่าง ก็
แสดงว่า ยังมีปัญหาหรืออุปสรรคและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอยู่ภายในช่องว่างนี้  
       3.2 ท าการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขที่เป็นส่วนที่ส าคัญ
ตามล าดับ จากสาเหตุที่เกิดขึ้น ประเมินการออกแบบ ว่าขัดแย้งกับแผนที่จะท าการปรับปรุงคุณภาพ
หรือไม่  
       3.3 บ่งชี้ถึงแหล่งหรือต้นเหตุของความแปรปรวนของกระบวนการ 
และ คุณภาพที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 
        4. I – Improve ปรับปรุงกระบวนการและระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
และ ค้นหาแนวทางเพ่ือป้องกันข้อบกพร่อง โดยอาจจะออกแบบกระบวนการในการท างานด้วย
วิธีการใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีและการท างานที่มีระบบระเบียบมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการลดช่องว่างและ
ให้ได้ตาม คุณภาพที่คาดว่าจะท าได้กับผลงานที่กระท า หรือบางครั้งก็เกิดจากความเข้าใจ และทักษะ
ของผู้ ปฏิบัติเพ่ิมทักษะเองที่หากลไกในการป้องกันข้อผิดพลาด โดยระบบจะช่วยสร้างความเข้าใจใน
การ ปรับปรุงทุกระดับ ท าให้การปฏิบัติทุกขั้นตอนของการปรับปรุงง่ายขึ้นมาก การปรับปรุงระบบให้ 
พิจารณาที่สาเหตุและกระบวนการ SIPOC ว่าสามารถปรับปรุงจุดใดได้บ้าง สาเหตุของปัญหาแต่ละ 
ขั้นตอน ซึ่งการปรับปรุงระบบไม่ใช่เป็นการจัดท าเอกสาร แต่เป็นการบอกขั้นตอนวิธีการของการ 
ปรับปรุงให้เห็นชัดเจน ดังนั้น ต้องศึกษาทั้งกระบวนการว่ามีจุดใดที่สามารถปรับปรุงให้ดีกว่า เร็วกว่า 
ต้นทุนต่ ากว่า และมีความเสี่ยงน้อยกว่า ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ที่ดีที่สุดขององค์การอื่น 
      5. C – Control ควบคุมกระบวนการและระบบที่มีการปรับปรุงใหม่ ให้มีการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการกลับมาของปัญหาเดิม มีการควบคุมและด าเนินการเฝ้าติดตาม อาจน า 
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมการท างาน เช่น MRP (Material resource planning), ERP 24 
(Enterprise resourceplanning) Internet เป็นต้น การควบคุมอีกอย่างหนึ่ง คือ ISO 9000 ที่มี 
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องค์การภายนอก รับรองการบริหารระบบ ว่ามีระบบและบริหารระบบที่ถูกต้องหรือไม่ มาตรฐาน 
ISO 9000 เป็นการบริหารระบบที่ให้ปรับปรุงต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ PDCA แต่ ซิกซ์ ซิกม่า เป็น 
การบริหารระบบที่ใช้ เครื่องมือเน้นที่การปรับปรุงลดข้อบกพร่อง โดยใช้ DMAIC และบันทึก
ความก้าวหน้าเป็นสถิติแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่จ าเป็นต้องมีองค์กรรับรองจากภายนอก 
   สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล (2546, น. 23) DMAIC ซึ่งย่อมาจาก Define, Measure,  
Analyze, Improve และ Control ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่เห็นว่า ยังเป็นกระบวนการที่
ปฏิบัติต่อไปได้แต่ต้องปรับเปลี่ยนหรือควบคุมตัว แปรบาง อย่างเพ่ือให้ผลที่ได้เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  
       D - Define เป็นขั้นตอนแรกของการท า Six Sigma คือ การก าหนดหัวข้อ
และ ขอบเขตของการท าโครงงาน ว่าโครงงานนี้ จะท าการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด ซึ่ง
จะต้องเริ่มจากการค้นหา ลูกค้าที่แท้จริงของกระบวนการ ที่จะท าการปรับปรุงเสียก่อน แล้วจึงหา 
ความต้องการของลูกค้าสิ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ หรือสิ่งที่คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันสามารถท า
ได้ เพ่ือก าหนดเป็นเป้า หมายของโครงการ นอกจากนี้จะต้องก าหนดขอบเขตของโครงงาน เพ่ือให้ 
การท าโครงงานมีทิศทางและขนาดที่เหมาะสมภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนก าหนด 
ขั้นตอนของกระบวนการที่จะท าการปรับปรุง โดยเขียนในรูปของ Process Map เพ่ือให้เกิดความ 
ชัดเจนว่า โครงการนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานในขั้นตอนใดบ้าง จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
ใด ทั้งนี้ เนื่องจากการท าโครงการ Six Sigma แต่ละโครงการจะต้องใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และ
มีผู้ร่วมโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องหลายคน ซึ่งอาจมาจากต่างหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องก าหนดกรอบ ของ
โครงการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้สามารถร่วมมือกันท างานได้ 
อย่างลุล่วง  
       M-Measure คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต บริการที่ออกมาจาก 
กระบวนการ (Y) โดยเริ่มจากการก าหนดแผนการเก็บข้อมูล รูปแบบ วิธีการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการและกระบวนการท างาน หลังจากนั้น จะน าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดว่า มีความใกล้เคียงหรือแตกต่างจากเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายก็ 
คือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Specification) นั่นเอง ทั้งใน Six Sigma จะถือว่า สิ่งใดก็ตามท่ีไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด ถือว่าเป็น Defect และค่า Sigma Level จะสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของการเกิด 
Defect ต่อล้านครั้งว่ามีโอกาสมากน้อยเพยีงใด ดังตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 2.1 Sigma Level 
 

ระดับ SIGMA ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability)
  

DEFECTS  
PERMILLION  

OPPORTUNITIES 
1.0 30.23278734% 69,7672.1265997890 
2.0 69.12298322% 308,770.1678050220 
3.0 93.31894011% 66,810.5989420398 
4.0 99.37903157% 6,209.6843153386 
5.0 99.97673709% 232.6291191951 
6.0 99.99966023% 3.3976731335 

 
ที่มา: วิกิพีเดีย (2562).  

 
  จะเห็นว่า ที่ Sigma Level = 6 จะมีโอกาสการเกิด Defect เพียง 3.4 ครั้งต่อล้าน 
ครั้งเท่านั้น ซึ่งก็คือนิยามของ Six Sigma นั่นเอง ทั้งนี้ใน World Business โดยทั่วไปจะอยู่ที่  3 
Sigma หรือมี Defect = 66,807 ครั้งต่อล้านครั้งนั่นเอง ชื่อ Six Sigma จึงมาจากการก าหนด 
จุดหมายปลายทางของการปรับ ปรุงองค์กร ให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้มีข้อผิดพลาดน้อย 
มาก ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการนั่นเอง  
     A-Analyze คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลผลิต (Y) ของกระบวนการไม่ 
เป็นไปตาม ที่ก าหนด ซึ่งก็คือตัวสาเหตุของ Defect (Xs) นั่นเอง ดังสมการทางคณิตศาสตร์นี้ Y = 
f(Xs) ดังที่ได้ กล่าวมาแล้วว่าอะไรก็ตามที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในทาง Six Sigma จะถือ 
ว่าเป็น Defect (Y) ฉะนั้นในขั้นตอนนี้จะท าการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเกิด Defect 
และน ามาเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือหาสาเหตุหลัก สาเหตุรอง (X1, X2, X3, ….) โดยจะต้อง 
รวบรวมข้อมูลและน ามาประมวลผลในเชิงสถิติ อันเป็นจุดเด่นของ Six Sigma ที่การท างานทุก 
ขั้นตอนต้องมีที่มาและพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช้ความเชื่อหรือความรู้สึกในการตัดสินใจ ทั้งนี้ 
เครื่องมือทางสถิติมีหลากหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลและกระบวนการท างาน 
เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นย าสามารถเชื่อถือได้ 
     I-Improve หลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุจนทราบถึงสาเหตุหลัก (X1) ที่
ท าให้เกิด Defect แล้ว ในขั้นตอนนี้จะก าหนดแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยมุ่งเน้น
ไปที่การก าจัดหรือลดสิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาหลักนั้น ๆ ทั้งนี้ใน Six Sigma ยังสามารถประเมินได้ด้วยว่า 
หาก สามารถก าจัด X แต่ละตัวออกไป จะส่งผลในการปรับปรุงค่า Y เป็นจ านวนเท่าใด อันจะเป็น 
ประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการศึกษาความคุ้มทุน เพราะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจ าเป็นต้องอาศัย 
การลงทุนเพ่ิมฉะนั้นเมื่อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานหลาย ๆ แนวทางแล้วก็จะ 
น ามาประเมิน หาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด หรือน ามาเรียงล าดับว่า ควรจะเลือกด าเนินการตาม 
แนวทางใดก่อน-หลัง จึงจะเหมาะสมตามสภาวการณ์แวดล้อม เช่น งบประมาณที่ได้รับ ณ ขณะนั้น 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงเริ่มด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ตามแผนงานที่ก าหนด   
     C - Control เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงการ Six Sigma แต่ถือได้ว่าเป็น 
ขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลง 
กระบวนการท างานในขั้นตอน Improve ไปแล้วนั้น จ าเป็นจะต้องวางระบบการควบคุมเพ่ือให้ความ 
เปลี่ยนแปลงนั้นยังคงอยู่ตลอดไป มิฉะนั้น กระบวนการจะค่อย ๆ ปรับกลับไปสู่รูปแบบเดิม อัน 
เนื่องมาจากความเคยชินของผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุมจึงจ าเป็นต้องอาศัยทั้งการสร้าง ให้เกิด การ
ยอมรับหรือเห็นคุณค่าของกระบวนการใหม่ และการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่าง  ๆ และหากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ได้รับการยอมรับปฏิบัติจนเป็นมาตรฐานแล้ว ก็ควรจะจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือการ 
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการใหม่ด้วย  
 

 
 
ภาพที ่2.1 รายละเอียดขั้นตอน D – M – A – I - C  
ที่มา: สิทธิศักดิ พฤกษ์ปิติกุล (2546, น. 23) 
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 ในการบริหารจัดการแบบซิกซ์ ซิกม่า จะมีการจัดโครงสร้างการบริหารที่มีเอกลักษณ์ทั้งนี้ 
เพ่ือให้แน่ใจว่า  
     1. ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการผลักดันสู่ความส าเร็จ  
     2. สอดคล้องกับปรัชญาการแก้ปัญหาแบบไร้พรมแดน  
     3. สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     4. เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในการพัฒนาและธ ารงผลลัพธ์ของการพัฒนา 
  วรภัทร ภู่ เจริญ  และคนอ่ืน ๆ (2546, น . 14-15) อธิบายความหมายของ
กระบวนการ DMAIC ไว้ว่า  
       1. Define คือ ขั้นตอนของการนิยามหรือก าหนดปัญหา เลือกโครงการที่จะ
ท าการปรับปรุงหรืออกแบบ ทั้งนี้เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วย เพ่ือให้โครงการที่เลือกจะ 
ท านั้นเป็นเรื่องส าคัญ ๆ จริง ท าแล้วคุ้มค่า ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาเปล่า  
       2. Measure คือ ขั้นตอนการวัด เช่น วัดความสามารถของกระบวนการ วัด
ของเสีย วัดประสิทธิผล ฯลฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ 
       3. Analyze คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ (จากข้อมูลที่วัดมาได้) เพ่ือหา หรือ
พิสูจน์ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการ ที่เป็นต้นตอสาเหตุของปัญหาที่นิยามไว้ในขั้นตอนนี้ถือว่า 
ส าคัญมากเพราะถ้าหาตัวแปรไม่เจอหรือหาผิดก็ไม่อาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิดที่  
       4. Improve คือ ขั้นตอนของการปรับปรุง หลังจากที่จับตัวแปรที่มีผลมาก ๆ 
หรือส าคัญ ๆ ได้แล้ว ก็ลงมือแก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือขจัดสาเหตุที่วิเคราะห์ได้หรือในการออกแบบขั้นนี้ 
จะเป็นการออกแบบกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์เพ่ือขจัดหรือควบคุมตัวแปรที่วิเคราะห์ได้  
       5. Control คือ ขั้นตอนของการควบคุม เพ่ือให้กระบวนการนั้นนิ่ง หมายถึง 
อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสม่ าเสมอ หรือถ้าเป็นการออกแบบก็คือขั้นตอนของการทวนสอบผลการ 
ออกแบบและควบคุมการด าเนินการต่อไปเช่นกัน นอกจากนั้นยังอธิบายต่อว่า การน าขั้นตอนของ 
DMAIC ไปใช้นั้น สามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ แต่ที่ส าคัญ คือ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่ง 
จะเป็นการมองหาว่าอะไรคือตัวแปรส าคัญที่ควรปรับปรุง และใช้ในการออกแบบ ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง 
ผลิตภัณฑ์บริการใหม่ หรือออกแบบกระบวนการใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ 
เพ่ือให้ได้ผลออกมาดีที่สุด 
   กิติศักดิ์  พลอยพานิชเจริญ (2550, น. 91-92) กลาววา กระบวนการแกปญหาแบบ 
ซิกซ์ ซิกม่า มี 5 ขั้นตอน คือ การนิยาม (Define-D) การวัด (Measure-M) การวิเคราะห Analysis-
A) การ ปรับปรุง (Improve-I) และการควบคุม (Control-C) รวมเรียกวา DMAIC กระบวนการแก 
ปญหาแบบ ซิกซ ซิกมา มี 5 ขั้นตอน คือ  
       1. ขั้นตอนการนิยาม (D) เปนการก าหนดปญหาโดยการใชแนวคิดการมอง
ภาพรวมเพ่ือพิจารณาปญหาที่ตองการแกไข เมื่อไดปญหาตองก าหนดเปาหมายในการแกปญหา  
       2. ขั้นตอนการวัด (M) ก าหนดระยะการวัดเพ่ือปองกันขอบกพรอง และเลือก
ตัวที่คาดวานาจะเปนสาเหตุของปญหา ผานการวิเคราะหหนาที่กระบวนการ โดยเทคนิคของการ 
วิเคราะห การขัดของและผลกระทบ  
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       3. ขั้นตอนการวิเคราะห A) เปนการวิเคราะหกระบวนการและขอมูลที่ไดว
ามีสาเหตุมาจากอะไรบาง พิสูจนใหไดวาปจจัยอะไรที่เปนตัวปญหา  
       4. ขั้นตอนการปรับปรุง (I) เปนการใชนวัตกรรม (Innovation) และความคิด
สรางสรรค Creativity) ในการขจัดสาเหตุของปญหา หรือเอาตัวปญหาออกจากกระบวนการ หรือ
ออกแบบ ใหม ๆ ดวยวิธีการวิเคราะหความคมุคา/คมุทุน 
       5. การควบคุม (C) พยายามธ ารงรักษาผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพให
คงอยูอยางถาวรก าหนดกลยุทธการควบคุม จัดท าแผนควบคุม ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน จัดท า
แบบฝกอบรมโดยการพยายามมอบอ านาจและหนาที่ (Empower) ใหผูปฏิบัติท าหนาที่ควบคุมตัวเอง 
(Self-control) 

  วรชัย เยาวปาณี (2552, น. 463-491) อธิบายว่าในการประยุกต์ใช้ ซิกซ์ ซิกมา ใน
การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการนั้น มีข้ันตอนพ้ืนฐาน 5 ขั้นตอนด้วยกันคือ การนิยาม (Define: 
D) การวัด (Measure: M) การวิเคราะห์ (Analyze: A) การปรับปรุง (Improve: I) และการควบคุม 
(Control: C) โดยอาศัยฐานวงจรการควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) คือ วางแผน (Plan: P) 
ด าเนินการ (Do: D) ตรวจสอบหรือศึกษา (Check or study: C or S) และปรับปรุง (Act: A) โดย ได้
อธิบายในแต่ละข้ันตอนไว้ ดังนี้  
       1. การนิยาม (Define) หมายถึง การนิยามขอบข่ายและเป้าหมายของ
โครงการ ปรับปรุงในพจน์ของความปรารถนาของลูกค้า และกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการ
เหล่านั้น ปัจจัยน าเข้า ผลผลิตการส่งออก การควบคุม และทรัพยากร  
       2. การวัด (Measure) หมายถึง การวัดการปฏิบัติการในกระบวนการปัจจุบัน 
ปัจจัย น าเข้า ผลผลิตส่งออกและกระบวนการ และการค านวณสมรรถนะของกระบวนการระยะสั้น
และ ระยะยาว กับค่าซิกมา  
       3. การวิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างการ
ปฏิบัติการใน ปัจจุบันกับที่ปรารถ น าล าดับความส าคัญของปัญหา และบ่งชี้สาเหตุที่เป็นรากของ
ปัญหา ก าหนด เกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานส าหรับท าการเปรียบเทียบ (benchmarking) สมรรถนะของ
กระบวนการ ผลิตหรือบริการ  
       4. การปรับปรุง (Improve) หมายถึง การปรับปรุงผลเฉลี่ยเพ่ือแก้ปัญหา 
และป้องกัน การเกิดปัญหาซ้ า ท าให้บรรลุเป้าหมาย  
       5. การควบคุม (Control) หมายถึง การควบคุมกระบวนการปฏิบัติการให้
คงไว้ซึ่ง คุณภาพของผลผลิตตามมาตรฐานที่ก าหนด ในการนี้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการควบคุมทาง
สถิติ (SPC) 
   สมคิด  บางโม (2553, น. 303-304) กลาววา กระบวนการของซิกซ ซิกมา มี 5 
ขั้นตอน รวมเปนตัวยอวา DMAIC ซึ่งไดแก  
        1. การคนหาปญหา (Define) เปนการเลือกปญหาที่เปนตัวสรางความเดือดร
อนมาก ที่สุด ปญหาที่เปนตนทุนคาใชจายมากที่สุด ปญหาที่ท าใหลูกคาไมพอใจหรือในทางกลับกัน
เลือก ในสิ่งที่หากแกไขแลวจะท าใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด 
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     2. การวัด (Measure) เปนการวัดความสามารถของกระบวนการบริหารที่ 
เปนปญหาวัดวาอะไรบางที่เปนไปได จะรูถึงโอกาสการเกิดของเสียในกระบวนการหรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ วัด ขั้นตอนการท างาน เวลา และเงินงบประมาณที่ใสลงไป เปนการรวบรวมขอมูลใหมากที่สุด  
     3. การวิเคราะหปญหา (Analysis) เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบตัวเลขเพ่ือ 
คนหาวากระบวนการท างานที่ใชอยูมีสภาพอยางไร มีขอบกพรองผิดพลาดอยางไร มีศักยภาพเพียงใด 
ท าไม จึงเกิดความผิดพลาดขึ้น ถาจะแกไขจะท าอยางไร   
     4. การปรับปรุงแกไข (Improve) เมื่อวิเคราะหพบปญหาหรือขอบกพรอง 
อยางไร สิ่งใดบางที่มีผลตอคุณภาพหรือจุดวิกฤตตอคุณภาพ ก็ลงมือแกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ใหเกิดการปรับปรุงทั้งกระบวนการ  
     5. การควบคุม (Control) เปนการก าหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือเปนตัว
ควบคุมตัวแปรที่ส าคัญ ๆ เปนการควบคุมกระบวนการหลังแกไขแลวเพ่ือรักษาระดับความส าเร็จไว้ 
      สรุปไดวา ผู้วิจัยใช้กระบวนการของซิกซ ซิกมาโดยครอบคลุมกระบวนการ
การปฏิบัติ 5 กระบวนการของ วิทยา สุหฤทด ารง (2546/ก/ข) ดังตอไปนี้  
      1. การก าหนด (Define) หมายถึง การก าหนดกลุ่มของลูกค้า ความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้า ก าหนดจุดวิกฤติของที่ เกิดต่อคุณภาพของผลผลิตหรือสินค้า 
กระบวนการหลักขององค์กร และการให้บริการต่อลูกค้า เพ่ือมองภาพรวมของปัญหา หรือ
จุดบกพร่องที่องค์กรมีอยู่ แล้วน ามาก าหนดแผนการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือลดข้อบกพร่อง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
     2. การวัด (Measure) หมายถึง การวัดสมรรถนะของกระบวนการหลักของ
องค์กร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือวัดชนิดของข้อบกพร่อง จัดท าตารางข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อบกพร่อง แล้วน ามาเปรียบเทียบกับความต้องการ ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของผลผลิตหรือสินค้า และการให้บริการที่ได้รับ
กับผลลัพธ์ปัจจุบัน 
     3. การวิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์
ปัญหาหรือข้อบกพร่อง และผลต่างที่เกิดข้ึน โดยบ่งชี้ให้เห็นผลต่างระหว่างคุณภาพของสินค้าท่ีคาดว่า
จะกระท าได้กับผลที่กระท าได้จริง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น 
     4. การปรับปรุง ( Improve) หมายถึง การปรับเปลี่ยนสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักขององค์กร ระบบและผลผลิต เปนการแสวงหา และพัฒนาวิธีที่จะ
น ามาขจัดปญหา โดยจะออกแบบกระบวนการในการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยี และการท างานที่มี
ระบบระเบียบมากข้ึน 
     5. การควบคุม (Control) หมายถึง การก ากับติดตามมาตรการตาง ๆ เพ่ือ 
เปนตัวควบคุมตัวแปรที่ส าคัญ ๆ เปนการควบคุมกระบวนการหลังแกไขแลวเพ่ือรักษาระดับ
ความส าเร็จไว เพ่ือป้องกันการกลับมาของปัญหาเดิม โดยมีการเฝ้าติดตาม และน าเทคโนโลยีหรือ
วิธีการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการควบคุมการท างาน 
 
 



37 

  2.2.4 ประโยชน์ของการนํากระบวนการซิกซ์ ซิกม่าไปใช้ 
 วัสชัย ลิมปนวาร (2544, น. 39-42) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการน าซิกซ์  ซิกม่า ไปใช้ใน 
องค์การดังนี้  
  1. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบสร้างกลยุทธ์ (Systematic problem solving 
andstrategic building) ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการ จะถูกน ามาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผล 
กระทบต่อปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข ซึ่งประกอบด้วย ทีมงานปรับปรุง สภาคุณภาพ ทีมงานที่ 
สนับสนุน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปรับปรุง รวมทั้งก าหนดเป็นกลยุทธ์การปรับปรุงเพ่ือ 
เปรียบเทียบคู่แข่งต่อไป  
  2. สร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์การ (Winning competitive advantage) 
ต้นทุนที่ลดลง คุณภาพที่สูงขึ้น เวลาการส่งมอบที่รวดเร็วและการท างานที่มีมาตรฐานเป็นผลส าเร็จที่ 
เกิดข้ึนจากการปรับปรุง ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้แก่องค์การอย่างแน่นอน 
   3. พัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีศักยภาพสูงขึ้น และปรับองค์การให้เป็นองค์การ แห่ง
การเรียนรู้ ศักยภาพของบุคลากรจะถูกท้าทายด้วยเป้าหมายการปรับปรุงที่ 3.4 ชิ้น/ครั้งใน โอกาส
ล้านชิ้น/ครั้ง หลังจากได้รับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการปรับปรุงที่เข้มข้น  
  4. ช่วยหาระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม โดยสามารถเปรียบเทียบข้ามกลุ่ม 
อุตสาหกรรม ได้ (Benchmarking) ระดับคุณภาพเป็นภาษากลางที่องค์การต่าง ๆ สามารถน ามา 
เปรียบเทียบความสามารถในการบรรลุซึ่งระดับคุณภาพที่ 6σ ได้โดยข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมระหว่าง 
กันได้ 
 วิทยา สุหฤทด ารง และนราศรี ถาวรกุล (2545, น. 104) ได้กล่าวถึงข้อดีของการน าซิกซ์  
ซิกม่า เข้าไปใช้ในองค์การ ดังนี้  
  1. ช่วยลดข้อบกพร่อง/ของเสีย ให้เกิดน้อยที่สุดจนมุ่งเข้าสู่ศูนย์ (Zero defect) ท าให้
ข้อผิดพลาดที่ลูกค้าจะได้รับเกิดขึ้นน้อยลง โดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่มีผลต่อสุขภาพหรือชีวิต  
  2. ช่วยลดต้นทุน ท าให้เกิดผลก าไรอย่างมหาศาล ในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้าก็
เพ่ิมมากข้ึน  
  3. เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนและร่วมมือด้วย ซึ่งข้อดีก็คือ ท าให้ทุกคนมี ความ
กระตือรือร้น มีอิสระในการคิด การปฏิบัติมีการพัฒนาความสามัคคีเนื่องจากการท างานที่เป็น ทีม
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลดีต่อองค์การ และท าให้องค์การมีการพัฒนาตัวเองอย่าง 
ต่อเนื่อง  
  4. จุดมุ่งหมายและขอบเขตของเครื่องมือแต่ละตัวนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือก 
เครื่องมือตัวใดเข้าไปใช้จะต้องดูจุดมุ่งหมายขององค์การด้วย ซึ่งจุดหมายที่ส าคัญของซิกซ์  ซิกม่าคือ 
การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างผลก าไร  
 กันยารัตน คมวัชระ (2547, น. 33) กลาววา ซิกซ ซิกมา เปนวิธีที่ใชและไดผลดีในการ 
ปรับปรุงคุณภาพขององคกรระดับโลกในทางอุตสาหกรรม วิศวกรจะตองคอยตรวจสอบมองหาขอ 
บกพรองและจะตองพยายามหาวิธีที่จะขจัดขอบกพรองใหหมดไป   
   สมคิด  บางโม (2553, น. 303) กลาววา การน า ซิกซ ซิกมา มาใชจะท าใหเกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริหาร ลูกคาพึงพอใจ และผลก าไรเพิ่มขึ้น  
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   วีรยุทธ  ชาตะกาญจน 2555, น. 370) กลาววา วิธีการที่จะน าพาองคการของตนไป           
สูหลักการบริหารและการจัดการอยางมีระบบแบบแผนนั้น ซิกซ ซิกมา ถือไดวาเปนกลยุทธส าคัญ  
อยางหนึ่งในการบริหารองคกรใหเกิดความเปนเลิศ โดยซิกซ ซิกมา เปนการบริหารคุณภาพที่ 
มุงเนนการก าจัดขอบกพรองในกระบวนการท างานขององคการ 
 ถึงแมวา ซิกซ ซิกมาจะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตรและวิศวกรอาวุโสของบริษัท 
โมโตโลลา (Motorola) และถูกน ามาใชในการบริหารคุณภาพอยางแพรหลายในวงการธุรกิจแลว แต
ในปจจุบันมีนักวิชาการหลายคนใหความเห็นวา ซิกซ ซิกมาสามารถน ามาใชเปนกระบวนการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพในวงการศึกษาไดทั้งระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา เชน รัฟฟ แมรี่ (Ruff, 
Mary, 2010) ที่กลาววา ซิกซ ซิกมา สามารถน ามาแกปญหาในระบบโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐบาล และซิกซ ซิกมาก็เปนวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใชในระดับอุดมศึกษาเพ่ือชวยในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม (กันยารัตน คมวัชระ, 2547, น. 20) สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของนักวิจัยหลายคน (ศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ, 2549, น. 187-188) ; (มณฑิรา  ไชยเผือก, 2552, น. 
93) ที่เสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการน าแนวคิดและรูปแบบกระบวนการบริหารแบบซิกซ ซิกมา ไปประ
ยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา หรือองคกรทางการศึกษาได  
   จากแนวคิดขางตนจึงสรุปไดวากระบวนการซิกซ ซิกมา เปนกระบวนการที่น าไปใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ เพ่ือลดปญหาหรือขอผิดพลาดขององคการ ชวยใหเกิดการปรับปรุง 
คุณภาพ และเปนวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใชปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้ 
 
2.3 ความหมายของประสิทธิผลองค์การ และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   2.3.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 
      ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารว่า การบริหารองค์การหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถด าเนินการจน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ประสิทธิผลจึงมีความหมายแตกต่างกัน
ตามความเข้าใจของนักวิชาการ หรือผู้บริหารของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
องค์การและความส าเร็จของงาน ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของประสิทธิผล ไว้ดังนี้ 
      สเตียรส (Steers, 1977, p. 55)  กลาววาประสิทธิผล คือการที่ผูน าไดใช
ความสามารถในการแยกแยะการบริหารและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
       ฮ อ ย  แ ล ะ มิ ส เก ล  (Hoy and Miskel, 1991, p. 379) ที่ ก ล่ า ว ถึ ง
ประสิทธิผลว่า หมายถึง ผลส าเร็จที่บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      ดันน์ (Dunn, 1994, p. 329, 405) กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ส าหรับ
การประเมินนโยบายสาธารณะ ที่มีประสิทธิผลก็คือนโยบายที่สามารถบรรลุผลลัพธ์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในระดับสูง ดังนั้นประสิทธิผล จึงหมายถึง ระดับการบรรลุผลลัพธ์ของนโยบายที่คาดหวังไว้
นั้นเอง 
      นาฮาเวนดี  และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh, 1999,  
p. 532) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง บุคคลหรือองค์การได้
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บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1. คุณภาพของงาน 2. ความพึงพอใจของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ 3. นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม 4. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ท างาน 
      กิ๊ปสัน (Gibson, 2000, p. 55) ได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิผล 
(Effectiveness) ว่ามาจากค าว่า Effect ที่ใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (cause 
and effect) โดยอธิบายถึงประสิทธิผลว่ามี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ ซึ่งในแต่ละระดับของประสิทธิผลจะมีปัจจัยที่เป็นเหตุผลแตกต่างกันดังนี้  
       1. ประสิทธิผลระดับบุคคล (Individual Effectiveness) เป็นการ
เน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองค์การที่ท างานตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ 
ซึ่งโดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิผลระดับบุคคล โดยใช้กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการขึ้นค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิด
ประสิทธิผลระดับบุคคลอัน ได้แก่ ความสามารถ (ability) ทักษะ (skills) ความรู้ (knowledge)  
เจตคต ิ(attitude) แรงจูงใจ (motivation) และความเครียด (stress)  
       2. ประสิทธิผลระดับกลุ่ม (group Effectiveness) เป็นภาพรวม
ของกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกในองค์การที่ท างานตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ เป็นปัจจัยที่เป็น
เหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับกลุ่มอันได้แก่ ความสามัคคี (cohesiveness) ภาวะผู้น า (leadership) 
โครงสร้าง (structure) สถานภาพ (status) บทบาท (roles) และบรรทัดฐาน (norms)  
        3. ประสิทธิผลระดับองค์การ (Organizational Effectiveness) 
เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับ
องค์การอัน ได้แก่ สภาพแวดล้อม (environment) เทคโนโลยี (technology) กลยุทธ์ (strategy) 
โครงสร้าง (structure) กระบวนการต่าง ๆ (process) และวัฒนธรรม (culture) โดยที่ประสิทธิผล
องค์การทั้ง 3 ระดับ มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งประสิทธิผลองค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของบุคคลและ
กลุ่มนั้นเอง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีกหลายประการ เช่น ชนิดขององค์การ งานที่องค์การท า
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการท างานขององค์การ 
      ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  (2546, น . 667)  ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่ า 
ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ , ผลที่เกิดขึ้น 
       วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546, น. 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ประสิทธิผลจึงวัด
กันที่ว่าองค์การสามารถสนองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุใน
สิ่งที่พยายามจะท ามากน้อยเพียงใด 
      วรัท  พฤกษากุลนันท , น. 1) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว Effectiveness is to do right 
things) หรือ ความสามารถในการด าเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จุดส าคัญของประสิทธิผล
อยูที่ความสัมพันธระหวางผลผลิตที่ถูกคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางไวและผลผลิตจริงที่มีขึ้น 
      อนันท งามสะอาด (2551, น. 1) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่ เปนไปตามความมุงหวัง (Purpose) ที่ก าหนดไวในวัตถุประสงค
(Objective) หรือเปาหมาย (Goal) และเปาหมายเฉพาะ (Target) ไดแก 
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       1. เปาหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของ
ผลผลิตสุดทายตองการที่ ไดรับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นลง 
       2. เปาหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณคาของผลผลิตที่ไดรับจาก
การด าเนินงานนั้นๆ 
       3. มุงเนนที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานวาไดผลตาม
ที่ตั้งไวหรือไมแ่ละท่ีส าคัญตองมีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน 
      สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์การตามได้ที่ก าหนดไว้ 
  2.3.1.2 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
      มอทท์ ( Mott, 1966, p. 398) กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า
เป็นความสามารถในการผลิตนัก เรียน ให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง (productivitivity) 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก (positive attitude) ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาได้ (adaptability)  
      กลิคแมน ( Glickman, 1990, p. 155) ได้ให้ความหมายประสิทธิผลของ
สถานศึกษาว่า หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทดสอบ    
      ฮอย  แล ะมิ เก ล  (Hoy and Miskel, 1 9 91 , pp. 2 8 9 -300 ) ได้ ให้
ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนว่า หมายถึง การที่ โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถ พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมทีถู่กบีบบังคับได้และรวมทั้ง สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
      อรวรรณ อุ่นวิเศษ (2549, น. 56) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาว่า หมายถึง ความส าเร็จในการท างานของสถานศึกษา ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยการด าเนินงานด้านหลักสูตร ด้านการตัดสินใจ ด้านทรัพยากร ด้านภาวะผู้น า ด้าน
บรรยากาศ และด้านผลลัพธ์ 
      นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2550, น. 52) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง สามารถ
พัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก สามารถก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและเป้าหมายของสถานศึกษา
ก าหนดความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต่อนักเรียน ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก 
      มัลลิกา ต้นสอน (2550, น . 56) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึง ความส าเร็จในการท างานของสถานศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย การด าเนินงาน หลักสูตร ด้านการตัดสินใจ ด้านทรัพยากร ด้านภาวะผู้น า ด้าน
บรรยากาศ และด้านผลลัพธ์  
      อุทัย หิรัญโต (2550, น. 35) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง การที่สถานศึกษามีความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ
พัฒนานักเรียน ให้มีเจตคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
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ภายนอก รวมทั้ง แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา  ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานโดยเป็นการ
มองประสิทธิผล ของทั้งระบบ  
      ธนิต ทองอาจ (2553, น. 11) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้น าได้ใช้ความสามารถจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มาท างานอย่างเสียสละ ขณะเดียวกันผู้น าก็ท าหน้าที่ประสานงานให้งานด้านการ
จัดการศึกษาให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3. ด้าน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ 4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน 
       เสาวลักษณ์ โสมะทัต (2553, น. 25) ให้ความหมายของ ประสิทธิผลของ
โรงเรียน หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาตัวชี้วัดจาก
ความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกและรวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จนท าให้เกิดความพอใจในการท างาน และสามารถใช้ทรัพยากรทีมี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 
      เรียม สุขกล่ า (2553, น. 28) ได้ให้แนวคิดว่า ประสิทธิผลสถานศึกษา คือ 
ความส าเร็จของโรงเรียนที่สามารถท าหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารครูที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพ่ือแสดงให้
เห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความสามารถแก้ปัญหา
ภายในสถานศกึษา 
      สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลส าเร็จที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของสถานศึกษาให้
เจริญก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

2.3.2 การวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา 
        การบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิผลนั้น จ าเปนตองอาศัยปจจัยการบริหารหลัก ๆ ได

แก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials)  และการจัดการ (Management) หรือที่นิยม 
เรียกกันวา 4 M’s นอกจากนั้น (Hersey, Blachard & Johnson, 1982 อางถึงใน รุจิร ภูสาระ และ 
จันทรานี สงวนนาม, 2545, น. 7) ยังไดเพ่ิมการจูงใจ (Motivation) เปนปจจัยที่ 5 อีกดวย และ 
แมวาจะมีปจจัยดังกลาวแลวการบริหารสถานศึกษายังตองค านึงถึงสภาพแวดลอมทั้งภายใน และ
ภายนอกที่มีสวนส าคัญในการบริหาร ไดแก สภาพทางภูมิศาสตร ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัย
และความสามารถของคน ความเชื่อและศรัทธา  ขนบ ธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนคานิยมและ
อุดมการณของสังคม การที่ผูบริหารจะบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลไดนั้นจ าเปนอยางยิ่งที่จะ 
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ตองมีการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ใหถองแทเสียกอน  การวิเคราะหประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพองคการเปนเรื่องที่ส าคัญ และเปนสิ่งจ าเปนอยางยิ่ง ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพขององคการ ทั้งนี้เพราะองคการจะคงอยูหรือลมสลาย ขึ้นอยูกับผลส าเร็จตามเปาหมาย
ขององคการ และความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เพ่ือให 
การวิเคราะหประสิทธิผล และประสิทธิภาพองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนเหตุ 
เปนผล และนาเชื่อถือ ผูบริหารองคการอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห
ประสิทธิผลขององคการ ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน 2 แนวคิดดังนี้ (รุง แกวแดง และชัยณรงค
สุวรรณสาร. 2536, น. 169-181) 
  1. การวิเคราะหประสิทธิผลองคการตามแนวกลไกการควบคุมและการจัดตั้ง 
องคการ การจัดตั้งองคการยอมมีวัตถุประสงคและความตองการในการจัดตั้งอยางชัดเจน ไมวาจะ 
เปนองคการ ของรัฐหรือเอกชน หรือองคการเพ่ือการกุศล ทั้งนี้ยอมตั้งอยูบนฐานของกลไกเดียวกัน 
โดยมีลักษณะของกลไก ดังนี้ 
   1.1 มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง  

1.2 มีการก าหนดแผนงานและภาระงาน  
1.3 มีการก าหนดทรัพยากรการบริหาร  
1.4 มีอ านาจหนาที่ตามโครงสรางองคการ  
1.5 มีการด าเนินงาน  
1.6 มีการประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

  ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การนั้น จะเป็นการประเมินภาพรวมขององค์การ 
ส่วน การประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการและกิจกรรมเปนเพียงสวนสนับสนุน ปลีกยอยของ
ผลที่คาดหวังใหเกิดขององคการเทานั้นเชนความคาดหวังของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือดูแลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมุงหวังในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้ดีขึ้น ดังนั้นการประเมินประสิทธิผลของ สพฐ. ต้องดูที่ ผลส าเร็จคือ 
นักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วมีคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมมากน้อย เพียงไร  ส าหรับ
การวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคการทางการศึกษา จะไมสามารถวิเคราะหไดอยาง ชัดเจนเหมือนใน
องคการของเอกชน เชน องคการทางการเงิน องคการทางอุตสาหกรรม เพราะวา หากองคการเหลานี้
ไมมีประสิทธิผลองคการก็อยูไมได ตองขาดทุน ลมเลิกกิจการไป ตรงกันขามกับ องคการของรัฐ เชน 
โรงเรียนประถมศึกษารัฐเปนผูด าเนินการในเรื่องการลงทุน การบริการผลตอบ แทนกลับคืนจึงไมมี
ความชัดเจนเชนในองคการเอกชน  วิธีการวิเคราะหองคการตามแนวคิดการใช กลไกควบคุม มีวิธีการ
คือใหพิจารณาวาองคประกอบที่เปนการประเมินผลของงาน คือ ความส าเร็จ ของงานเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคของงานวางานที่ไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ หรือไม เพียงไร องค
ประกอบทรัพยากร เปรียบเทียบกับภาระงานวาใชทรัพยากรคุมคากับงานที่ ไดรับจากภารtงานดัง 
กลาวหรือไม่ 

  2. การวิเคราะหประสิทธิผลองคการตามแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) 
การวิเคราะหประสิทธิผลองคการแนวนี้อาศัย ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) จันทรานี  สงวนนาม 
(2551, น. 83) อธิบายวา ทฤษฎีระบบเปนทฤษฎีที่มีการศึกษาขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมทุกสวน
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ขององคการ ท าใหสามารถอธิบายพฤติกรรมองคการได ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล  ระดับกลุม และ
ระดับองคการ การศึกษาเปนระบบการท างานระบบหนึ่งเชนเดียวกับระบบการท างานอ่ืน ๆ กลาวคือ 
มีสิ่งปอน มีกระบวนการ และมีผลผลิต ไมวาจะมองในระดับสถานศึกษา หรือระดับกระทรวง การที่
มองวาการศึกษาเปนระบบการท างาน ท าใหผูที่เกี่ยวของสามารถเพ่ิมผลผลิต ลดความสิ้นเปลืองและ
ความ สูญเปลานั่นคือเปนการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั่นเอง (ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์, 2541, 
น. 149-155) 

ส าหรับแนวคิดที่เปนจุดเริ่มตนในการท าความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของ 
สถานศึกษานั้น สามารถท าไดโดยการวิเคราะหประสิทธิผลเชิงระบบ ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของ
สถานศึกษา และองคการโดยทั่ว ๆ ไป ในประเด็นมุมมองขององคการในฐานะท่ีเปนระบบเปด เดนิสัน  
(Denison, 1990, p. 5) ฮอย และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 2005, pp. 18-19) ไดอธิบายเรื่องนี้ไว
คลายคลึง กันอยางนาสนใจ  โดยสรุปไดวา มุมมองขององคการในฐานะที่เปนระบบเปด เปนการ 
มองที่ปฏิกิริยา ระหวางสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอพฤติกรรมองคการ โดยไมเชื่อวาองคการจะ
แยกอยูอยางโดดเดี่ยวโดยปราศจากการรับอิทธิพลใด ๆ จากภายนอกได อิทธิพลที่มากระทบตอ 
สถานศึกษาในฐานะที่ เปนระบบเปด ไดแก การแขงขัน  แยงชิงทรัพยากร  และแรงกดดันจาก
นโยบายและการเมือง รูปแบบ องคการในระบบเปดนั้นไมเพียงแตไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม 
เหลานั้นแตยังขึ้นอยูกับสิ่งเหลานั้นอยางแนบแนน  องคการนั้นรับเอาสิ่งปอนจากสิ่งแวดลอมแลวแปร
เปลี่ยนสิ่งเหลานั้นออกมาเปนผลผลิต  ดังภาพที่ 2.2 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงองคการในฐานะที่เปนระบบเปด 
ที่มา: Hoy & Miskel (2005) 
 
  จากภาพประกอบอธิบายไดวา ระบบของสถานศึกษานั้นมี 3 สวนใหญ ๆ คือ ปจจัยปอนเขา  
(Input) กระบวนการ (Process / Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) โดยในแต
ละสวนยังมีองคประกอบยอย ๆ อื่นอีก และจะเห็นไดวา แตละสวนจะมีปฏิกิริยายอนกลับ โดยเฉพาะ        
อยางยิ่งจากสวนของผลผลิต (Outputs) ไปยังกระบวนการ  ตัวอยางขององคการในระบบเปด  คือ 
สถานศึกษาที่ เปนระบบหนึ่งของสังคม  ซึ่งรับทรัพยากร  เชน  แรงงาน  นักเรียน  เงิน จาก 
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สิ่งแวดลอม และวัตถุตาง ๆ  เขามาสูกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงให
บุคคลมีความสามารถอานออกเขียนได ท าใหนักเรียนไดรับการศึกษาในระดับตาง ๆ  ซึ่งก็ถือวาเปนผ
ลผลิตที่มาจากระบบนั่นเอง (เฉลียว บุรีภักดี, 2538, น. 235-236) 
 การมองสถานศึกษาในฐานะระบบเปดนั้นมีนักการศึกษา ไดแก สกอต (Scott, 1992, 1998) 
และพอนเดอร Pounder, 1999, p. 389) ไดเสนอแนวคิดสอดคลองกันวา ระบบสังคมเปนระบบ 
เปด  องคการทางการทุกองคการเปนระบบสังคม  แตทุก ๆ หนวยระบบสังคมไมจ าเปน 
ตองเปนองคการที่เปนทางการ สถานศึกษาก็เชนเดียวกันจะไดรับผลกระทบจากคานิยมของสังคม 
นโยบายการเมือง และประวัติศาสตรของทองถิ่น คนในสังคมจะปฏิบัติตนอยูภายใตบทบาทและ
สถานภาพของตน  ระบบสังคมนั้นแตละสวนมีปฏิกิริยาตอกันและกันทั้งหมด  ระบบสังคมเนน 
เปาหมายเปนส าคัญซึ่งใน ระบบจะมีเปาหมายหลาย ๆ เปาหมาย  ในสถานศึกษาที่มีระบบการเรียน
และระบบควบคุมมีเปาหมายมากมายเชนกัน แตเปาหมายที่ เปนหลักรวม คือ  การที่ระบบ
สถานศึกษาสามารถเตรียมนักเรียนเพ่ือเปนผูใหญที่ดีของสังคม  ระบบสังคมเปนระบบที่มีโครงสราง 
แตละหนวยของระบบตองปฏิบัติ งานที่  แตกตางกันออกไปตามหนาที่ เฉพาะเฉพาะทาง 
(Specialization) และการมีล าดับขั้นตอนที่ลดหลั่น (Hierarchy)  ระบบสังคมมีแบบแผน  มี
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติมีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษ และใหรางวัล องคการทางการทุกองค
การเปนระบบสังคม  แตทุก ๆ หนวยระบบสังคม ไมจ าเปนตองเปนองคการที่เปนทางการ 
  จันทรานี  สงวนนาม (2551, น. 84-86) วิเคราะหองคประกอบเชิงระบบของ
โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทยไววามีองคประกอบดังนี้ 
  1. องคประกอบปจจัยน าเขาหรือสิ่งปอนประกอบดวย นักเรียน บุคลากร อาคาร
สถานที่ หลักสูตร วัสดุอุปกรณ กฎระเบียบ เงิน ชุมชน และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานให
เกิดผลส าเร็จ 
  2. องคประกอบกระบวนการ ประกอบดวยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก การวาง
นโยบาย การบริหาร การเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ การวัดผล การคนควาวิจัย และการ 
สนับสนุน ฯลฯ 
  3. องคประกอบผลงานหรือผลผลิต ในระบบราชการเรามักเรียกวา ผลงาน ขณะที่
วงการธุรกิจจะเรียกวา ผลผลิต อยางไรก็ตามทั้งสองค าก็มีความหมายเหมือนกัน แตใชตามสภาพ
ลักษณะขององคการที่แตกตางกัน โดยปกติผลงานในระบบราชการจะมี 2 ประเภทคือผลงานดานการ
บริการ และดานผลผลิตที่สามารถนับได หรืออาจแบงผลิตเปนผลที่รัฐตองการ ผลที่ประชาชน 
ตองการ และผลที่ระบบตองการ ผลผลิตของระบบงานการศึกษาจะดีหรือไมขึ้นอยูกับกระบวนการ 
และสิ่งปอนเปนส าคัญ ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาไมวาในฐานะใด แมแตตัวนักเรียนเองควร
ปฏิบัติเนื้องานโดยค านึงหนาที่ของตน เพ่ือชวยกันสรางผลผลิตทางการศึกษาที่ดีที่เปนประโยชน 
ตอตนเองและประเทศชาติ 
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2.3.3 การประเมินประสิทธิผลองค์การ 
  ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาให้ทราบว่า
องค์การ  มีสภาพของความส าเร็จเป็นอย่างไร ซ่ึงได้มีนักวิชาการได้เสนอแนวทางการประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การ ดังนี้ 
  พารสัน (Parson, 1964 cited in Hoy and Miskel, 2001) ไดเสนอความคิดใน
การวัดประสิทธิผลขององค์การไว้ดังนี้  1. การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation)  2. การ 
บรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3. การบูรณาการ (Integration)  และ 4. การคงไวซึ่งระบบ 
คานิยม (Latency) 
  เกต เซลล์  (Getzels, Lipham & Campbell, 1968  cited in Hoy & Miskel, 
2001) ให้ทัศนะว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนวัดได้จากพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงกับเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ว่ามี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 

  เบนนิส (Bennis, 1971) กล่าวว่า เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลขององค์การต้อง 
เป็นความสามารถในการปรับตัว เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  และแก้ไขปัญหาที่องค์การก าลังเผชิญอยู่
ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว  และ ความสามารถในการ  
บูรณาการ ทรัพยากรที่มีอยู่ 
  รอบบินส์ (Robbins, 1983)  เสนอว่า วิธีวัดประสิทธิผลขององค์การ มีอยู่  4 วิธี
ด้วยกันคือ 1. วัดจากความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย   2. วัดโดยอาศัยความคิด
ระบบ 3. วัดจากความสามารถขององค์การในการชนะใจผู้มีอิทธิผล 4. วัดจากค่านิยมที่แตกต่างกัน
ของสมาชิกองค์การ 
  สเตียร์ (Steers, 1985)  ได้ก าหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผลองค์การ โดย
ให้ความส าคัญในเรื่องของการบรรลุเป้าหมาย วิธีการเชิงระบบ และ พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ 
ดังนี้  
  1. การบรรลุเป้าหมายขององค์การ (The goal optimization approach) ปัจจุบัน
วิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์การ ส่วนใหญ่เน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ   
รูปแบบที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์การ มีหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการ
บรรลุ เป้าหมาย หรือผลสุดท้ายมากกว่าวิธีการ ดังนั้น ผู้บริหารในองค์การจะต้องก าหนดเป้าหมายที่ 
สามารถท าได้ หรือเป้าหมายที่ เป็นจริง สามารถวัดได้  ไม่ใช่เป้าหมายในอุดมคติ การประเมิน 
ประสิทธิผลองค์การโดยใช้แนวทางการบรรลุเป้าหมาย ท าให้ได้ประโยชน์ คือ 1. ท าให้ทราบว่า การที่
จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดมีความเป็นไปได้หรือไม่ จะสร้างความเสียหายให้กับองค์การ หรือ จะท าให้
องค์การเจริญเติบโตและสามารถอยู่รอดได้ 2. การประเมินตามแนวทางการบรรลุเป้าหมาย  ต้อง
ยอมรับว่าองค์การที่แตกต่างกัน ย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วย ผู้บริหารในองค์การจะยังให้ 
ความส าคัญกับคนในองค์การ รู้วิธีการจูงใจคนให้เขาเกิดความรัก และความพึงพอใจในการท างาน 
เพ่ือจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพ่ือเป้าหมายขององค์การ 3. ท าให้ผู้บริหารในองค์การทราบปัญหา  
และ ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ท าให้องค์การไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากร หรือ 
แม้แต่เทคโนโลยี 4. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์การตามแนวทางนี้มีความยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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  2. วิธีการเชิงระบบ (A systems perspective) การประเมินประสิทธิผลองค์การ
ตามแนวคิดระบบเปิดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เน้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในองค์การ และ 
สภาพแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ โดยก าหนดองค์ประกอบหลัก 4  ประการ ที่ท าให้
องค์การมีประสิทธิผล คือ 1.  ลักษณะเฉพาะขององค์การ เช่น โครงสร้างขององค์การ เทคโนโลยี  
2. ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ เงื่อนไขทางการตลาด 3. ลักษณะเฉพาะของ
พนักงาน เช่น ระดับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับงาน 4. นโยบายด้านการบริหาร และการ
ปฏิบัติงาน 

  3. การเน้นพฤติกรรมของมนุษย์ (a behavioral emphasis) แนวคิดนี้ มีความเชื่อ
ว่าพฤติกรรมของ แต่ละบุคคลมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ การประเมิน
องค์การหรือการ วิเคราะห์องค์การต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนในองค์การที่ มีอิทธิพลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององค์การที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเน้นที่ เป้าหมายของ
องค์การเป็นเป้าหมายร่วม  ซึ่งเกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมช่วยกันก าหนดเป้าหมาย และยอมรับ 
เป้าหมาย ดังนั้นบางส่วนของเป้าหมายองค์การจะเป็นเป้าหมายของบุคคล ผู้บริหารในองค์การจะต้อง
จูงใจ และใช้ภาวะผู้น า ในการกระตุ้นให้บุคคลในองค์การ แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังและตอบสนอง
ต่อเป้าหมายส่วนบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายองค์การ 
  ฮอย และมิสเคล  (Hoy and  Miskel, 1991 อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง, 2550, 
น. 21) ได้เสนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. รูปแบบที่ยึดเป้าหมายขององค์การ โดยพิจารณาว่าผลการด าเนินงานขององค์การ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งพิจารณาจากเงื่อนไขแห่งความส าเร็จคือ 1. เป้าหมายที่ 
ก าหนดขึ้นโดยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของกลุ่ม  2. จ านวนเป้าหมายต้องเพียงพอที่จะบรรลุผลได้  
3. เป้าหมายต้องชัดเจนและผู้มีส่วนร่วมต้องเข้าใจตรงกัน และ 4. สามารถก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายได ้
  2. รูปแบบที่ยึดระบบทรัพยากร  ซึ่ งมีแนวคิดว่า องค์การที่มีประสิทธิผลต้อง
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ด้านทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
โดยเน้นความส าคัญของปัจจัยป้อนเข้ามากกว่าผลผลิต ซ่ึงยึดหลักที่ว่าองค์การที่ได้รับทรัพยากร 
มากกว่า ย่อมมีประสิทธิผลมากกว่า ส าหรับเกณฑ์ที่ ใช้ประเมินในระบบนี้คือ ความคงที่ของ 
กระบวนการภายใน โครงสร้างและความสามารถในการก ากับติดตาม และการปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อม 
  3. รูปแบบบูรณาการ  เป็นการรวมรูปแบบที่ยึดเป้าหมายขององค์การและรูปแบบที่
ยึดระบบทรัพยากรเข้าด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์เดียวซึ่งเป็นลักษณะส าคัญ  3  ประการ  คือ  มิติเวลา 
กลุ่มผู้ที่เกีย่วข้องและความเป็นพหุเกณฑ์ ดังนี้ 
   3.1  มิติเวลา สิ่งที่เป็นเกณฑ์ประเมิน คือ ช่วงเวลาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
คือ ระยะสั้น (short-term) ระยะกลาง (intermediate) และระยะยาว (long-term)  กล่าวคือการ
ประเมินจะเปลี่ยนไปตามลักษณะวงจรชีวิตขององค์การ เช่น ในระยะ เริ่มแรกของการด าเนินงานต้อง
ใช้เกณฑ์ ที่เน้นความยืดหยุ่น และการได้มาซึ่งทรัพยากร เมื่อองค์การมีวุฒิภาวะแล้วใช้เกณฑ์ในการ
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ติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการผลิตและความมีประสิทธิภาพ และเมื่ อองค์การอยู่ในระยะเสื่อม
ถอยต้องใช้เกณฑ์การปรับตัว นวัตกรรม และการได้มาซึ่งทรัพยากร 
   3.2 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  ในการใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงค่านิยม และความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ ดังนั้น เกณฑ์การประเมินจึงต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจ
ของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิด  พาร์สัน (Parsons)  ที่กล่าวถึงองค์การว่าเป็นระบบสังคม 
ของระบบเปิด ที่ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตตัวบ่งชี้ประสิทธิผลขององค์การ 
4 ประการ เพ่ือให้องค์การอยู่รอดได้ 
 จากแนวคิดข้างต้นในการประเมินประสิทธิผลองค์การ ฮอย และมิสเคล (Hoy and Miskel, 
1991, p. 383) ได้น ามาบูรณาการเปนรูปแบบดังตารางที ่2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 การประเมินประสิทธิผลองค์การ  
 
 

มิติของประสิทธิผล สิ่งที่พิจารณา  ตัวบ่งชี้ประสิทธิผล 
การปรับตัว 
(Adaptation) 

เวลา 
กลุ่มผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ความสามารถในการปรับตัว  
(adaptability) 

   นวัตกรรม (innovation) 
   ความก้าวหน้า (growth) 
   การพัฒนา (development) 
การบรรลุเปา้หมาย เวลา  ผลสัมฤทธ์ิ (achievement) 
(Goal attainment) กลุ่มผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  คุณภาพ (quality) 
   การไดม้าซึ่งทรัพยากร  

(resource acquisition) 
   ประสิทธภิาพ (efficiency) 
การบูรณาการ เวลา  ความพึงพอใจ (satisfaction) 
(Integration) กลุ่มผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  บรรยากาศองค์การ (climate) 
   การติดต่อสื่อสาร  

(communication) 
ความขัดแยง (conflict) 

การรักษาแบบแผน
วัฒนธรรม 
(Latency) 

เวลา 
กลุ่มผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ความจงรักภักดี (loyalty) 
ความสนใจในชีวิต  
(central life interests) 

   การจูงใจ (motivation) 

   ความมเีอกลักษณ์ของ 
องค์การ (identity) 

 

ที่มา: Hoy and Miskel (1991, p. 383 อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง, 2550, น. 21) 



48 

  3.3  ความเป็นพหุเกณฑ์  คือ  การประเมินที่ใช้เกณฑ์ค านึงถึงองค์ประกอบ หลายส่วนที่เป็น
ตัวบ่งชี้  โดยเฉพาะความเป็ นระบบ (system)  ขององค์การที่ประกอบด้วย ปัจจัยป้อนเข้า 
กระบวนการ และปัจจัยป้อนออก โดยแต่ละปัจจัยจะต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ และจะต้อง ประเมิน
ตามส่วนประกอบนั้น ๆ 
 ขณะเดียวกันในการตัดสินวัดความมีประสิทธิผลขององค์การใด ๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผลนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ประเมิน กรอบเวลาที่ ใช้ วัดและมาตรฐานที่ใช้ ในการ 
เปรียบเทียบดังรายเอียดดังนี้ 
  1. มุมมอง (Perspective) ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอาจจะมุ่งเน้นที่ส่วนประกอบของการด าเนินงานในองค์การที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
การพัฒนาการ ประเมินความมีประสิทธิผล การท างานขององค์การแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน อาจจะประเมินประสิทธิผลการท างานขององค์การโดยใช้เพียงผลก าไร การเจริญเติบโต
และผลิตผล ผู้จัดการในองค์การเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะมุ่งไปที่ความสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
และมีการน าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การให้พอเหมาะพอดีกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่มี
ต่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากองค์การลูกจ้างในระดับล่างอาจจะตัดสินประสิทธิผลขององค์การ 
ในเบื้องต้นว่า องค์การปฏิบัติต่อเขาอย่างไร และผลจากข้อผูกพันที่เขามีต่อองค์การอยู่ในระดับใด 
อาจไม่ถูกต้องนักที่จะสันนิษฐานว่าการประเมินวัดประสิทธิผลขององค์การจากมุมมองเดียวของ 
บุคคลใดเป็นหลักเป็นเรื่องที่ไม่ถูก หัวใจส าคัญ คือ องค์การนั้นได้ถูกตัดสินว่าเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิผลหรือไม่นั้นขึน้อยูก่ับว่าใครเป็นผู้ประเมินนั่นเอง 
  2. กรอบเวลา (Time Frame) การประเมินวัดประสิทธิผลการท างานขององค์การ
ขึน้อยู่กับช่วงเวลาการวัดเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น องค์การสามารถเพ่ิมผลก าไรในระยะสั้นถึงระยะ
กลาง โดยการตัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง การวิจัยและพัฒนา และอย่างอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เดียวกันนี้ อาจจะท าให้ไม่เกิดความสามารถขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลง 
และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิผลในระยะยาว ดังนั้นส าหรับองค์การเดียวกันนี้การประเมินผล ในช่วง
ระยะเวลายาวอาจสรุปได้ว่า องค์การนี้จะไม่มีผลอะไรเลยในรูปของการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่  ๆ 
ความสามารถในการปรับตัว และการหาก าไรขั้นพ้ืนฐาน การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องคก์าร ต้องระบุกรอบเวลาอย่างชัดเจนในการประเมินผล 
  3. มาตรฐานของการเปรียบเทียบ (Standard of comparison) สิ่งส าคัญที่ใช้ใน
การประเมินประสิทธิผลขององค์การ คือ การก าหนดว่าอะไรเป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดประเมินผลมาตรฐาน 
ในการวัดควรจะมีความเชื่อถืออันเป็นสิ่งที่คนในองค์การสามารถยอมรับได้ โดยสมาชิก ในองค์การ
รู้สึกว่ามีมาตรฐานที่ยุติธรรมและมีความแน่นอนต่อการท างานของพวกเขา ความมีประสิทธิผลของ
องค์การต่าง ๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้มาตรฐานที่องค์การนั้น ๆ ใช้ประเมินอยู่ 
(Kelley, 1982, pp. 2-4, 2-5) 
 สรุปได้ว่า การบริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
กระบวนการ และผลผลิตตัวบ่งชี้ประสิทธิผลขององค์การซึ่งประกอบด้วย AGIL เป็นส่วนใหญ่ และ
ต้องมีการผสมผสานให้เป็นไปตามนโยบายที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้ ซ่ึงได้มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายที่เก่ียวข้องกับ AGIL ไว้ดังนี้ 
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 1. การปรับตัว (adaptation–A)  
  1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability)  
    เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เป็นการปรับตัวให้เหมาะสม
ขององค์การ องค์การที่ไม่มีประสิทธิผลในการบรรลุถึงผลผลิตประสิทธิภาพ (Effective) ที่เป็น
กระบวนการหรือวิธีการและความพอใจอาจเป็นสัญญาณว่ามีความจ าเป็นต้องปรับหรือดัดแปลง การ
ปฏิบัติการในด้านการบริหารและนโยบายให้มีความเหมาะสมขึ้นในองค์การไม่มีความสามารถในการ
ปรับตัว ความอยู่รอดขององค์การจะอยู่ในอันตราย 
    อาโนล และเฟดแมน (Arnold and Feldman, 1986 อ้างถึงใน ประเทืองทิพย์ 
สุกุมลจันทร์, 2557, น. 76) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ขององค์การภายใต้เงื่อนไข 
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของผู้รับบริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
   1.2 นวัตกรรม (innovation)  
      เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง เทคนิควิธีการกลยุทธ์แบบใหม่ ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 
    อาโนล และเฟดแมน (Arnold and Feldman, 1986 อ้างถึงใน ประเทืองทิพย์ 
สุกุมลจันทร์, 2557, น. 76) นวัตกรรม (Innovation) คือ ความสามารถขององค์การในการคิดสิ่ง
ใหม่ๆ  เช่น การให้บริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เป็นต้น 
   1.3 ความเจริญเติบโต (growth)  
    วอล์ตัน (Walton, 1973, pp. 12-16 อ้างถึงใน วธู สวนานนท์, 2560, น. 16) 
ความกา้วหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง การได้รับโอกาสในการเลื่อน
ขั้นหรือต าแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น ได้รับการมอบหมายให้ได้รับผิดชอบงานมากขึ้นได้รับการพัฒนาไม่ว่า
จะเป็นการฝึกอบรม หรือว่าเรียนรู้งานเพ่ิม เพื่อเตรียมความรู้ และทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่สูงข้ึน 
มีความม่ันคงในการจ้างงานรวมถึงรายไดท้ี่ควรได้รับ 
    แคม พ์ เบลล์  (Campbell, 1977 อ้ างถึ งใน  รุ่ ง  แก้ วแดง และชั ยณ รงค์  
สุวรรณสาร,  2546, น. 183) การเติบโต หมายถึง การขยายตัวขององค์การ หรือการเพ่ิมขนาดในสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น พนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สิน หรือการริเริ่มสิ่งใหม่  ๆ ที่แตกต่างไปโดยการ
เปรียบเทียบ สภาพปัจจุบันในขณะนี้กับสภาพองค์การที่ผ่านมา 
     ฮิวส์  และคัมมิ งส์  (Huse and Cumming, 1985 อ้ างถึ งใน  กาญ จนาพร  
พันธ์เทศ, 2560, น. 22) ความก้าวหน้าในงาน (Growth) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้า
ในการท างานและต าแหน่งอยา่งมั่นคง 
    เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) ความเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเพ่ิมต่าง ๆ เช่น เครื่องมือใน
องค์การ เริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยการเปลี่ยนสภาพปัจจุบันขององค์การกับสภาพที่องค์การเคยเป็นโดยการ
ปรับระบบโครงสร้างระบบการบริหารและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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    อาโนล และเฟดแมน (Arnold and Feldman, 1986 อ้างถึงใน ประเทืองทิพย์  
สุกุมลจันทร์, 2557, น. 76) การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth) เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการที่เพ่ิมข้ึน 
   1.4 การพัฒนา (development)  
     กิ บ สั น  แ ล ะค น อ่ื น  ๆ  (Gibson, et al., 1979, p. 36 อ้ า งถึ ง ใน  โส ภ า  
วงษ์ นาคเพ็ ชร์ , 2553, p. 73) การพัฒ นา (development) เป็ นกระบวนการที่ จะ เพ่ิ ม พูน
ประสิทธิภาพขององค์การให้เจริญก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
    เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p.  80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) การพัฒนา (Development) หมายถึง กระบวนการซึ่งพยายามที่จะ 
เพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์การด้วยการผสมผสานความปรารถนาของบุคคลให้เจริญก้าวหน้า 
     ปราณี  กมลทิพยกุล (2552, น. 17-18 อ้างถึงใน สุทธภา รติรัชชานนท์, 2557) 
การพัฒนา (Development) ประสิทธิผลขององค์การในแง่ของการพัฒนา หมายถึง การวัดพันธะ
ผูกพันขององค์การที่มีต่อการขยายสมรรถนะและศักยภาพส าหรับการ เจริญเติบโต การวัดในลักษณะ
นี้ เป็นการวัดความสามารถขององค์การในการเพ่ิมสมรรถนะให้เพียงพอต่ อความต้องการของ
สภาพแวดล้อม โดยปกติแล้วการพัฒนาเป็นเรื่องของการจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมแก่บุคลากร
ระดับบริหารและระดับทั่วไปแต่การพัฒนาองค์การในปัจจุบัน ได้ขยายครอบ คลุมถึงวิธีการทาง
จิตวิทยาและสังคมวิทยาด้วย 
 2. การบรรลุเปาหมาย (goal attainment–g)       
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ (achievement)  
     แคพโลว Caplow, 1964, p. 1 อ้างถึงใน วิษณุ  ลีนะวงศ์, 2547) ความสัมฤทธิ์
ผล (Achievement) หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 
    2.2 คุณภาพ (quality)  
    แคม พ์ เบลล์  (Campbell, 1977 อ้ างถึ งใน  รุ่ ง  แก้ วแดง และชั ยณ รงค์  
สุวรรณสาร,  2546, น. 183) คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของผลผลิต หรือคุณภาพของการบริการ
พ้ืนฐานขององค์การ 
    เดมมิ่ง (Deming, 1986, p. 92 อ้างถึงใน เอกชัย ค้าผล, 2558, น. 19-20) 
กล่าวถึง คุณภาพว่าเป็นค่าที่สามารถให้ค าจ ากัดความได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้ตัดสิน
ว่าจะมองคุณภาพในแง่มุมใด แต่โดย สรุปแล้ว คุณภาพหมายถึง การบรรลุข้อตกลงในการผลิตสินค้า 
หรือการท าให้ได้ตามข้อก าหนด 
    ฮอย และมิสเกล (Hoy and  Miskel, 1991 อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง, 
2550, น. 21) คุณภาพ (quality) คือ ความเกี่ยวข้องกับคุณค่าและการคาดหวังให้ครูปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณภาพ และมาตรฐาน เชื่อมั่นในประสิทธิภาพการท างานของครูและความสามารถของนักเรียน 
รวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือของคนทุกคน
ในโรงเรียน 
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    จูราน (Julan, 1995 อ้างถึงใน เอกชัย ค้าผล, 2558, น. 19-20) ได้นิยามการ
บริหารคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการชี้บ่ง และ บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กร 
    ทามิมิ และเซบาสเตียเนลลิ (Tamimi and Sebastianelli, 1996, pp. 34-39 
อ้างถึงใน เอกชัย ค้าผล, 2558, น. 19-20) ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพ คือการผลิตและการ
ให้บริการที่ดี สมบูรณ์แบบ ปราศจากต าหนิ มีความสม่ าเสมอ ขจัดความสูญเสีย สิ้นเปลือง เน้น
ความเร็วในการส่งมอบ เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ดี  และมี
อรรถประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความถูกต้องแต่แรก เป็นการผลิตและการให้บริการที่ท า
ให้ลูกค้าเกิดความปิติยินดี และสร้างความพึงพอใจ 
     อุทุมพร จามรมาน (อุทุมพร จามรมาน, 2543:14 อ้างถึงใน เอกชัย ค้าผล, 
2558, น. 19-20) ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพ หมายถึง ผลการด าเนินงานตามแนวทางที
ก าหนด และเป็นผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญ การมีมีมาตรฐานความเป็นเลิศที่
ก าหนดมาตรฐานไว้ตายตัว ผลที่ ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นการใช้ทรัพยากรที่ คุ้มค่า 
ส่งเสริม พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และผลการด าเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นผลการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึน้เป็นระยะ ๆ ไม่มีจุดสิ้นสุด 
    สิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554, น. 86-89 อ้างถึงใน เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์, 2558,  
น. 22) คุณภาพ (Quality) หมายถึง ระดับของการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนของ
บริการสาธารณะตามภารกิจหลักองค์การจัดท าและส่งมอบให้แก่ประชาชน 
     เอกชัย ค้าผล (2558, น. 19-20) สรุปความหมายของ คุณภาพ คือการท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจด้วยการท าให้ความต้องการ และความคาดหวังได้รับการตอบสนองซึ่งคุณภาพ
ทางการศึกษานั้นจะมีการก าหนดนิยาม และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เกณฑ์
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพของสถานศึกษา มีการบริหารระบบคุณภาพที่มีความสัมพันธ์
กัน มีการจัดโครงสร้างการด าเนินการที่เป็นรูปแบบชัดเจน สามารถติดตามประสิทธิผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการที่ยึดถือความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นเป้าประสงค์ส าคัญ 
   2.3 การแสวงหาทรัพยากร (resource acquistion)  
    อาโนล และเฟดแมน (Arnold and Feldman, 1986 อ้างถึงใน ประเทืองทิพย์ 
สุกุมลจันทร์, 2557, น. 76) การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ (Resource Acquisition) เป็น
ความสามารถขององค์การในการสรรหาปัจจัยน าเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ  ได้แก่ ทุน คน 
วัตถุดิบ และแนวความคิดใหม่ ๆ เป็นต้น 
  2.4 ประสิทธิภาพ (efficiency) 
      แคม พ์ เบลล์  (Campbell, 1977 อ้ างถึ งใน  รุ่ ง  แก้ วแดง และชั ยณ รงค์  
สุวรรณสาร,  2546, น. 183) ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ และเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ 
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    กิ บ สั น  แ ล ะค น อ่ื น  ๆ  (Gibson, et al., 1979, p. 36 อ้ า งถึ ง ใน  โส ภ า  
วงษ์นาคเพ็ชร์, 2553, น. 73) ประสิทธิภาพ (efficiciency) เป็นอัตราส่วนของผลิตต่อตัวป้อนต่อ
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่สูญเสียไปเมื่อผ่านกระบวนการ 
     ปราณี  กมลทิพยกุล (2552, น. 17-18 อ้างถึงใน สุทธภา รติรัชชานนท์, 2557) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในฐานะที่เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิผล หมายถึง การวัดการใช้ทรัพยากร
ที่ขาดแคลนขององค์การ การวัดนี้จึงเน้นที่สัดส่วนของผลผลิตต่อปัจจัยน าเข้า ซึ่งอาจเป็นการวัดอัตรา
ผลตอบแทนของเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไป ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเศษ สิ่งของ และของเสีย เวลาที่
ลดลง อัตราการครองเตียงและค่าใช้จ่ายต่อคนไข้ ต่อหัวนักศึกษาหรือต่อลูกค้า การวัดประสิทธิภาพนี้
มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวัดโดยการใช้อัตราส่วน โดยเฉพาะ อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนหรือต่อหน่วยเวลา เป็นต้น 
     สิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554, น. 86-89 อ้างถึงใน เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์, 2558, 
น. 22) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความคุ้มค่าของต้นทุนที่เป็นจ านวนเงิน บุคลากร และ
เวลาที่เสียไปกับการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหลักที่องค์การจัดท าและส่งมอบให้แก่ประชาชน 
 3. การบูรณาการ (integration–i)  
   3.1 ความพอใจ (satisfaction)   
     แคพโลว Caplow, 1964, p. 1 อ้างถึงใน วิษณุ ลีนะวงศ์, 2547) ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลหรือพนักงานมีต่อบทบาทหรืองาน ของตนในองค์การ กับผลการตอบแทน
อย่างยุติธรรมจากองค์การที่มอบให้   
     กิ บ สั น  แ ล ะค น อ่ื น  ๆ  (Gibson, et al., 1979, p. 36 อ้ า งถึ ง ใน  โส ภ า  
วงษ์นาคเพ็ชร์, 2553, น. 73) ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นการที่องค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลในองค์การ 
     เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) ความพอใจ (Satisfaction) ความพอใจของพนักงานในทุกระดับจะมี ผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอย่างมาก ความพอใจงาน คือ ความตั้งใจและ ความรู้สึก
ในการท างานของพวกเขาในการท างานอย่างสูง 
    ปราณี  กมลทิพยกุล (2552, น. 17-18 อ้างถึงใน สุทธภา รติรัชชานนท์, 2557) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในฐานะที่เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิผล การวัด ความพึงพอใจ เป็นการ
วัดความส าเร็จขององค์การในการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของคนงานและสมาชิก การวัด
นี้อาจประกอบด้วย ทัศนคติของคนงาน อัตราการเปลี่ยนงาน การขาดงาน ความล่ าช้าในงานและ
ความทุกข์ใจ 
    สิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554, น. 86-89 อ้างถึงใน เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์, 2558, 
น. 22) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ระดับความพึงพอใจของทั้งเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่มีต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากบริการสาธารณะตามภารกิจหลักที่องค์การจัดท าและส่งมอบให้แก่
ประชาชน 
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   3.2 บรรยากาศ (climate)  
    เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) บรรยากาศ (Climate) หมายถึง สิ่งที่ท าให้การปฏิบัติงานในองค์การ 
ประสิทธิภาพสนองความต้องการของบุคลากร (ชาญชัย อาจินสมาจาร , 2535, น. 25) เป็นการจัด
ระเบียบ โครงสร้างและกระบวนการขององค์การ เพราะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากร 
     จริญญา สุขสนิท (2550, น. 17) สรุปไว้ว่า บรรยากาศองค์การ คือ การรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมในการท างานโดยตรง และโดยอ้อมตามพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล 
และส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน     
     ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา (2559, น. 15) บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงานอยู่  และเป็นความเข้าใจหรือการรับรู้ของสมาชิกในองค์การที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมการท างานทั้งหมด 
       ดวิษา สังคหะ (2559, น. 7) บรรยากาศองค์การ หมายถึง การที่บุคคลในองค์การ
รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในองค์การตามพ้ืนฐานความคิด และประสบการณ์ เดิม ซึ่ ง
สภาพแวดล้อมดังกล่าว หมายถึง สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรม อาทิเช่น โครงสร้างองค์การ การจัดสาย
การบังคับบัญชา เป็นต้น และสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความจงรักภักดีในองค์การ และความอบอุ่นใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยสภาพแวดล้อมขององค์การจะมีความเป็นเอกลักษณ์  หรือมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป และจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การ 
  3.3 การสื่อความหมาย (communication)  
    เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) การสื่อความหมาย (Communication) คือ การแลกเปลี่ยนการให้ และ 
การรับข่าวสารการสื่อความหมายเป็นตัวเชื่อมในการท าความเข้าใจระหว่างบุคคลองค์การหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จะเป็นตัวเชื่อมทุกองค์การเกิดความพอใจ สร้างแรงกระตุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะ
ส่งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลภายในองค์การ สร้างความผูกพันต่อองค์การ 
     สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552 อ้างถึงใน วิไล เจียรบรรพต, 2558, น. 12) กล่าวถึง 
การสื่อสาร หมายถึง การเคลื่อนย้ายหรือส่งผ่าน ข่าวสาร ข้อมูล หรือความหมายบางอย่างของคน
ต้ังแต ่2 คนขึน้ไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันหรือเพ่ือ วัตถุประสงค์บางอย่างตามท่ีต้องการ การสื่อสาร
เป็นกระบวนการของคน 2 คนขึ้นไปที่มีปฏิสัมพันธ์ ต่อกัน ถ้าคนคนนั้นคิดอยู่เพียงล าพังไม่มีการ
สื่อสารออกมา ก็จะยังไม่ถือว่ามีการสื่อสารเกิดขึ้น และ การสื่อสารอาจใช้ภาษาพูดหรือไม่ใช้ภาษาพูด
ก็ได้ เช่น ในช่วงวันวาเลนไทน์ ถ้ามีใครมาส่งกุหลาบ แดงให้กับเรา  เราก็จะเข้าใจความหมายที่เขา
ต้องการสื่อถึงเราว่าเขาคงส่งความรักความปรารถนาดี ให้กับเรา โดยไม่ต้องพูดออกมา 
    ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล (2555 อ้างถึงใน วิไล เจียรบรรพต, 2558, น. 12) 
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์แสดงปฏิสัมพันธ์กันโดยใช้ สัญลักษณ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือเพ่ือให้เกิดผล ตามที่ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ การสื่อสารเป็นกระบวนการใช้สัญลักษณ์ และกระบวนการทางสังคมที่ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ถ้ามีบุคคลเพียงคนเดียว ต้องมีองค์ประกอบการสื่อสารที่ส าคัญคือ ผู้ส่ งสาร ผู้รับสาร และ
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ข่าวสารที่สื่อสารเป็นพ้ืนฐาน และอาจจะมีความสลับซับซ้อนแล้วแต่โอกาส และความต้องการ ในการ
สื่อสารแต่ละครั้ง  
    วรวงษ์ เอ่ียมส าอางค์ (2557, น. 6) การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด
ข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวต่ าง ๆ  จากผู้ส่ งสารไปสู่ผู้ รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ งใน
สภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ่งที่ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้
ตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่ายซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารของ
องค์กร 
   3.4 ความขัดแยง (conflict) 
    เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึง
ใน กาญจนา เกษร, 2555) ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง สถานการณ์ที่สมาชิกในองค์การ ซึ่ ง
อาจจะเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมีความเป็นปรปักษ์ต่อกันหรือฝ่ายตรงข้ามกัน (กรมสามัญ
ศึกษา, 2534, น. 358)  สาเหตุความขัดแย้งองค์การเนื่องจาก  1. ความคิดเห็นต่ างกัน 2.การรับรู้
ต่างกัน  3. ค่านิยมต่างกัน  4. มีอคติต่างกัน  5. ผลประโยชน์ขัดกัน  6. มีทรัพยากรจ ากัด 7. มีความ
แตกต่างของเป้าหมาย  8. การมีงานขึ้นต่อกัน ความขัดแย้งจะมีลักษณะ 2 ด้าน ด้านหนึ่งจะเป็น
ความขัดแย้งในด้านบวกหรือทางสร้างสรรค์ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นความขัดแย้งท าให้เกิดผลในด้าน
ลบหรือท าลาย ในองค์การพยายามส่งเสริมความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ และ
ประสิทธิผลในองค์การ 
    วิเศษ บุญเลิศ (2550) กล่าวว่า ความขัดแย้งไม่เข้าใจกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
ความขัดแย้ง ของบุคคล หรือสภาพการณ์ที่บุคคลไม่สามารถตกลงหรือตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่งทั้งเต็มใจ และไม่เต็มใจ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม หมายถึง สภาพการณ์ที่ท า
ให้บุคคลหรือ กลุ่มมีความคิด ความเชื่อ แนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน และตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถ
ตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุติให้เป็นที่พึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายได้ และความขัดแย้งภายในองค์การ 
หมายถึง การที่สมาชิกภายในองค์การ ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ไม่
สามารถตกลงกันได้ อัน เนื่องมาจากองค์การไม่สามารถกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้กับทุก
คนได้ 
     พัชราภรณ์ เพ็งสกุล (2551) กล่าวว่า ความขัดแย้งของบุคคลเกิดจากความคับ
ข้องใจที่เกิดขึ้น เนื่องจากความไม่พอใจในสถานการณ์ที่คนมีความคิดเห็น ความเชื่อไม่ตรงกัน หรือ
ต้องตัดสินใจ เลือกสิ่งใดสิ่งหน่ีง โดยเต็มใจหรือจ าใจ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นสถานการณ์ที่การ
กระท าของฝ่ายหนึ่งไปขัดขวาง สกัดกั้นการกระท าของอีกฝ่ายหนึ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายของเขา
ต้องมาติดต่อกัน ท างานด้วยกัน หรืออยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่
สอดคล้อง กัน หรือไปด้วยกันไม่ได้ 
 4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (latency–l)  
  4.1 ความภักดี (loyalty)  
    ลี (Lee, 1967, อ้างถึงใน จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์, 2556, น. 23) กล่าวไว้ว่า ความ
ภักดี หมายถึง การเชื่อฟัง การแสดงความรัก ความภักดีด้วยความเคารพ การซื่อสัตย์ การท าตาม
หน้าที่ และการให้การสนับสนุน โดยเชื่อกันว่า พนักงานที่มีความภักดีจะเป็นผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการ 
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ด าเนินการผลิต และอุทิศตนเพ่ือเป้าหมายขององค์การ มีความเต็มใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามความ
ต้องการขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ยอมรับการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
      บูชานัน (Buchanan, 1977 อ้างถึงใน ณัฐญา มานะกิจ, 2554, น. 22) ความ
จงรักภักดี (loyalty) เป็นความรู้สึกรัก และผูกพันต่อองค์การ 
     อมรรัตน์ แสงสาย (2558, น. 31) ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) หมายถึง 
การยึดมั่นในองค์กร และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
     ดวิษา สังคหะ (2559, น. 26) ความจงรักภักดีในองค์การ (Loyalty) เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกในองค์การได้รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นเจ้าขององค์การ ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง อันจะเกิดแก่องค์การ 
  4.2 ความสนใจของคนสวนใหญ central life interest) 
    ฮอย และมิสเกล (Hoy and  Miskel, 1991 อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง, 
2550, น. 21) ความสนใจในชีวิต (central life interest) หมายถึง การที่บุคลากรในสถานศึกษาทุ
มเท อุทิศ เวลาในการท างาน  เพ่ือให ไดตามเกณฑหรือตั วชี้ วัดที่ สถานศึกษาก าหนดโดย 
มุงไปที่ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของนักเรียน   สถานศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ ของบุคลากรสงเสริมใหบุคลากรมีความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและ
เต็มใจ มีความตระหนักในภาระหนาที่ของตน และสวนรวม เพ่ือใหไดตามที่ก าหนดในวิสัยทัศน  
พันธกิจ  สามารถปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ 
  4.3 แรงจูงใจ (motivation)  
    แคพโลว Caplow, 1964, p. 1 อ้างถึงใน วิษณุ  ลีนะวงศ์, 2547) การจูงใจ 
หมายถึง ความเต็มใจ หรือความรู้สึกพร้อมของพนักงานที่จะท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงาน 
     ฮอย และมิสเกล (Hoy and  Miskel, 1991 อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง, 
2550, น. 21) การจูงใจ (motivation) หมายถึง แรงจูงใจเป็นแรง (Forces) แรงขับ (Drives) ความ
ต้องการ (Needs) ความเครียด (Tension states) หรือกลวิธีอ่ืนใด (Mechanisms) ที่ท าให้เกิดการ
กระท าด้วยความเต็มใจและท ากิจกรรมนั้นต่อไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมายของบุคคล 
     ชูศักดิ์ เจนประโคน (2550, น. 10) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง วิธีการกระตุ้น 
หรือการปลุกเร้าให้คนมีก าลังใจที่จะท างานให้ส าเร็จโดยการน าเอาปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นแรงจูงใจ มา
ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทางเพ่ือให้การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
     ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2553, น. 43) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ระดับความพร้อม
ของพนักงานที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งระดับความพร้อมเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 
ความส าเร็จ การที่ผลงานเป็นที่ยอมรับ ความรับผิดชอบ ความเจริญเติบโตส่วนบุคคล และงานในตัว
ของมันเองภายหลังความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น เงินเดือน สภาพความมั่นคงในงาน และสภาพการ
ท างานทีไ่ด้รับการตอบสนองแล้ว 
     วินัย ขอนทอง (2556, น. 8) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง สิ่งใด ๆ 
ที่เป็นแรงกระตุ้น และผลักดันให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพ่ือที่จะน ามาซึ่งการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
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   4.4 เอกลักษณ identity)  
     แม็คคอลล์ (McCall, 1987, p. 134 อ้างถึงใน ณรงค์ ศรีโสภา, 2553, น. 26) ได้
ให้ความหมายของ อัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ไว้ว่า เป็นลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งในตัวบุคคลหรือ
ชนชาติหนึ่ง ที่ท าให้บุคคลนั้นรู้ตัวว่า เขาเป็นบุคคลเป็นตัวเขาเอง และท าให้คนอ่ืนรู้จักตัวเราว่าเป็น
ใคร ด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง จึงมีความส าคัญ เพราะเป็นเครื่อง รักษาบุคคลแต่ละคน ให้มีความ
เป็นตัวตนของตนเองโดยแท้จริง 
    รอบบินส์ (Robbins, 1994, p. 254 อ้างถึงใน กาญจนาพร พันธ์เทศ, 2560 ,  
น. 10) เอกลักษณ์ (Identity) ได้แก่ ระดับของสิ่งที่สมาชิกสร้างเป็นเอกลักษณ์ขององค์การในแบบ
ส่วนรวมมากกว่าแบบของกลุ่ม หรือความช านาญด้านวิชาชีพ 
      ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ค าว่า “เอกลักษณ์” มีความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน เช่น ชุมชนนี้มีเอกลักษณ์
อยู่ที่การทอผ้าจก หมายความว่าคนใน ชุมชนนี้มีอาชีพทอผ้าจกเหมือนๆ กันหมด อย่างไรก็ดี คนไทย
ส่วนใหญ่นิยมใช้ค าว่า “เอกลักษณ์” ในความหมายว่าลักษณะอันเป็นเฉพาะ มีหนึ่งเดียวของสิ่ง ๆ 
หนึ่งดังทีผ่มกล่าวไปแล้วขา้งต้น เช่น ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
     ต าราหลายเล่มให้ความหมายค าว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่าคุณลักษณะ
เฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล องค์กร สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เช่น 
เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคม 
อ่ืน ๆ พูดง่าย ๆ คือ ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอ่ืน ๆ 
   อัตลักษณ์ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์” 
จึงเหมาะจะน ามาใช้หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า ส่วนค าว่า “เอกลักษณ์” มีค า
ว่า “เอก” ซ่ึงหมายถึง หนึ่งเดียว จึงน่าจะหมายความว่าลักษณะหนึ่งเดียว (ของหลาย ๆ สิ่ง) หรือ
ลักษณะทีข่อง หลาย ๆ สิ่งมีร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายแรกตามพจนานุกรมนั่นเอง 
   อย่างไรก็ดี  คนไทยโดยส่วนใหญ่ยั งนิยมใช้ ค าว่า “เอกลักษณ์” ใน
ความหมายว่าลักษณะ เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอย่างกว้างขวาง ส่วนค าว่า “อัตลักษณ์” นั้นมักจะใช้
ในวงแคบๆ เช่นแวดวง วิชาการเท่านั้น และบางครั้งก็ใช้ แบบมีความหมายโดยนัย (แฝง) เช่น 
“เอกลักษณ์” เป็นสิ่งตายตัวไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วน “อัตลักษณ์” สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มี
หลายสิ่งตามความจริงที่ปรากฏ  ดูหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ มิติ ของสิ่งนั้นแต่กระนั้นก็ยังไม่มีข้อบัญญัติ
การใช้ทีช่ัดเจนนัก ได้อ่าน ความเห็นและค าชี้แจงจาก สมศ. ต้นเรื่องของการใช้ 2 ค านี้ในการประเมิน
รอบ 3 ดังนี้ 
        อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งสถานศึกษาที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การประเมินในสอง รอบที่ผ่านมาที่ได้มีการตรวจสอบปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาว่ามีการก าหนดไว้หรือไม่เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติทุกสถานศึกษาจะต้องก าหนดไว้ตั้งแต่
เมื่อก่อตั้งสถานศึกษา ส่วนการประเมินภายนอกรอบสามจะประเมินผลว่าตัวผู้ เรียนว่ามีคุณลักษณะ
เป็นไปตามสาระที่ก าหนดไว้ใน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจหรือไม่ 
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       ส่วน เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษาหรือความส าเร็จของสถาบัน 
ดังนั้น อัตลักษณ์และ เอกลักษณ์ จึงไม่เหมือนกัน แต่ส าหรับระดับอุดมศึกษาเอกลักษณ์ กับอัตลักษณ์
ของสถาบันกับคณะ จะเหมือนกันหรือต่างกัน หรือส่งผลถึงกันก็ได้ ยกตัวอย่าง เอกลักษณ์ของคณะ
ต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษร
ศาสตร์จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง กันแต่เอกลักษณ์ในภาพรวมของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจะต้อง
เหมือนกัน (สุรินทร์ ยิ่งนึก, 2555)  
    ชลธิศา เที่ยวประดิษฐ์ (2550 , น. 4) เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) 
หมายถึง เป็นการแสดงความเป็นจริง และแก่นแท้ขององค์กร เป็นผลของการสื่อสาร และการ
เปลี่ยนแปลงที่บริษัท องค์กรยอมรับที่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก Identity เป็นเอกลักษณ์ที่ก่อรูป
รูปมาจากประวัติองค์กร ความเชื่อ ปรัชญา เนื้อแท้ของเทคโนโลยีองค์กร ความเป็นเจ้าของบุคลากร 
บุคลิกของผู้น า จรรยาบรรณ คุณค่าทางวัฒนธรรม และกลยุทธ์ 

2.3.4 องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา  
   มีนักวิชาการได้ให้นิยามของ เกณฑ์/แนวคิด/ตัวชี้วัด ไว้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
มุมมองของนักวิชาการในแต่ละท่าน แต่มีความหมาย และองค์ประกอบที่เหมือนกัน  ในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยขอใช้ “องค์ประกอบ” ในการด าเนินงานเพ่ือให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิผล ดังนี้ 
  พารสัน  (Parsons, 1964, p. 44 อ้างถึงใน ช าเลือง สุขประวิทย์, 2557) ได้อธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบขององค์การเป็นเครื่องมือวัดความมีประสิทธิภาพโดยใช้ชื่อว่ า AGIL ซึ่ง
ระบุกิจกรรม 4 ประเภทซึ่งทุกองค์การจ าเป็น จะต้องกระท าซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
2. การบรรลุถึงเป้าหมาย 
3. การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งน าไปสู่ความมั่นคงทางสังคม 
4. สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซ่ึงหมายถึงการรักษารูปแบบหรือการธ ารงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ ์
   แคพโลว (Caplow, 1964, p. 1 อ้างถึงใน วิษณุ ลีนะวงศ์, 2547) ไดสรางแบบ
จ าลองที่เสนอแนะวาประสิทธิผลขององคการ 2  องคการ  คือองคการเดียวในระยะเวลาที่แตกตาง
กัน  สามารถเปรียบเทียบกันไดและประเมินผลโดยวัดจากตัวแปร 4 ตัวแปรดวยกัน คือ 
       1. ความมั่นคง (Stability)  หมายถึง  การวัดความสามารถขององคการใน
การรักษาโครงสรางขององคการไว้ 
      2. การผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การวัดความสามารถ
ขององคการ ในการหลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางสมาชิกองคการ 
      3. ความสมัครใจ (Voluntarism)  หมายถึง ความสามารถขององคการใน
การจัดใหมีความพึงพอใจส าหรับบุคคล และความปรารถนาของสมาชิกท่ีจะคงมีสวนรวมตอไป 
      4. ความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรม
ขององคการ 
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   มอทท์ (Mott, 1972 อ้างถึงใน โศภิดา คล้ายหนองสรวง, 2558, น. 42)  แนวคิด
ของมอทท์ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยพิจารณาจาก 1. ปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต 2. ประสิทธิภาพ 3. ความสามารถในการปรับตัว 4. ความสามารถในการยืดหยุ่น 
   แคมพ์เบลล์ (Campbell, 1977 อ้างถึงใน รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร,  
2546, น. 183) ได้ศึกษา และส ารวจเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความส าเร็จองค์การซึ่งได้เสนอไว้ 19 เกณฑ์
ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ดังนี้  
     1. ความมีประสิทธิผลโดยทั่วไป หมายถึง ระดับความมากน้อยของความส าเร็จที่ 
องค์การสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย โดยการพิจารณาเกณฑ์เดี่ยว  ๆ ให้มีจ านวนมากที่สุดเพ่ือตัดสิน 
ประสิทธิผลขององค์การ 
    2. คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของผลผลิต หรือคุณภาพของการบริการพ้ืนฐาน
ขององค์การ 
     3. ผลผลิต หมายถึง ปริมาณของผลงานหรือผลผลิตหลัก 
    4. ความพร้อม หมายถึง ความเป็นไปได้ขององค์การต่อการปฏิบัติหน้าที่จ าเพาะ 
เจาะจง เมื่อมีการขอร้อง 
     5. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติ และเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ 
     6. ผลก าไร หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน เมื่อหักต้นทุน และ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
     7. การเติบโต หมายถึง การขยายตัวขององค์การ หรือการเพ่ิมขนาดในสิ่งต่าง ๆ  
เช่น พนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สิน หรือการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปโดยการเปรียบเทียบ 
สภาพปัจจุบันในขณะนี้กับสภาพองค์การที่ผ่านมา 
    8. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม หมายถึง ความสามารถในการน า
ทรัพยากร ที่มีคุณค่าและมีอยู่อย่างจ ากัด และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
    9. ความมั่นคง หมายถึง การคงไว้ซึ่งโครงสร้าง หน้าที่ และทรัพยากรไว้ได้ระยะ
ที่ ผ่านมาและในช่วงการถูกกดดัน 
    10. การเปลี่ยนสายงานหรือการรักษาคนไว้ หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง
คนงาน หรือความถ่ีของผู้ลาออก 
    11. การขาดงาน หมายถึง ความถี่หรือจ านวนการขาดงานของพนักงาน 
    12. อุบัติเหตุ หมายถึง ความถี่หรือจ านวนครั้งของการเกิดเหตุในการท างานที่
ส่งผลให้เกิดการชะงักล่าช้าของงาน 
     13. ขวัญ หมายถึง ก าลังใจหรือสภาพการจูงใจให้สมาชิกหรือพนักงานของ
องค์การเกิดความพยายามท างานเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายขององค์การตลอดจน
ความรู้สึกผูกพัน ต่อองค์การ 
    14. การจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจ หรือความรู้สึกพร้อมของพนักงานที่จะ
ท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงาน 
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     15. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลหรือพนักงานมีต่อบทบาทหรือ
งาน ของตนในองค์การ กับผลการตอบแทนอย่างยุติธรรมจากองค์การที่มอบให้ 
     16. การยอมรับเป้าหมายขององค์การ หมายถึง ความยินยอม พร้อมใจรับเอา
เป้าหมายขององค์การโดยพนักงาน ซึ่งเชื่อว่าเป้าหมายนั้นถูกต้อง และสมควรสามารถด าเนินการได้ 
    17. ความขัดแย้ง-ความสามัคคี หมายถึง ความเห็นที่แตกต่ างกัน การไม่
ประสานงาน กันหรือการสื่อข้อความที่ไม่ตรงกันหรือการขัดแย้งทั้งทางวาจาและกาย เรียกว่า “ความ
ขัดแย้ง” ส่วนความสามัคคี หมายถึง ความชอบพอกันความพร้อมเพรียงในการท างานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี มีการติดต่อสื่อสารดี เปิดเผย และประสานงานกันดี 
     18. การยืดหยุ่น-การปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
วิธีการในการท างาน เพ่ือการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
     19. การประเมินโดยสภาพแวดล้อม หมายถึง การประเมินผลองค์การโดยบุคคล 
และ องค์การในสภาพแวดล้อมที่องค์การมีความสัมพันธ์ ในด้านความเลื่อมใส ความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น และการให้สนับสนุนที่กลุ่มคนทั่วไปให้แก่องค์การ 
  กิบสัน และคนอื่น ๆ (Gibson, et al., 1979, p. 36 อ้างถึงใน โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์, 
2553, น. 73) ได้ท าการศึกษาและก าหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ โดยใช้
เกณฑ์หลายเกณฑ์ คือ  
     1. ความสามารถในการผลิต (production) เป็นความสามารถในการผลิตผลผลิต
ในปริมาณและคุณภาพที่สิ่งแวดล้อมต้องการ  
     2. ประสิทธิภาพ (efficiciency) เป็นอัตราส่วนของผลิตต่อตัวป้อนต่อค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาที่สูญเสียไปเม่ือผ่านกระบวนการ  
     3. ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นการที่องค์การสามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลในองค์การ  
     4. ความสามารถในการปรับตัว (adaptiveness) เป็นความสามารถขององค์การที่
จะสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
     5. การพัฒนา (development) เป็นกระบวนการที่จะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของ
องค์การให้เจริญก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
    ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson, 1985, pp. 121-122 อ้างถึงใน ฤทัยรัตน์ 
บุญอินทร์, 2559, น. 29) ได้เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบสังคม ที่ต้องมีการต่อสู้เพ่ือการอยู่รอด 
โดยกล่าวว่าจะต้องมีการท าหน้าที 4 ประการ ได้แก่  
    1. การปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation)  
    2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment)  
    3. การบูรณาการ (Integration) และ 
      4. การคงไว้  ซึ่งระบบค่านิยม (Latency)  
   เดสเลอร์ (Dessler, 1986, pp. 68-69 cited in Bennis, 1971, p. 80 อ้างถึงใน 
กาญจนา เกษร, 2555) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของผลขององค์การเป็นความสามารถในการ
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ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพ่ือให้มีการใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็น
จริงในการปฏิบัติงานในองค์การดังนี้ 
   1. ความสามารถในการปรับปรุงองค์การ หมายถึง การที่องค์การต้องปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการปรับเปลี่ยนงานภายในองค์การให้ตอบสนองสถานการณ์ใหม่  ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อองค์การซึ่งได้แก่ 
     1.1 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เป็นการปรับตัวให้ 
เหมาะสมขององค์การ องค์การที่ไม่มีประสิทธิผลในการบรรลุถึงผลผลิตประสิทธิภาพ (Effective) ที่ 
เป็นกระบวนการหรือวิธีการและความพอใจอาจเป็นสัญญาณว่ามีความจ าเป็นต้องปรับหรือดัดแปลง 
การปฏิบัติการในด้านการบริหารและนโยบายให้มีความเหมาะสมขึ้นในองค์การไม่มีความสามารถใน 
การปรับตัว ความอยู่รอดขององค์การจะอยู่ในอันตราย สเตียรส์ (Steers, 1977, p. 163) ได้ให้
ความส าคัญของความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไม่ ว่าจะ 
เป็นลักษณะ ความส าคัญเบื้องแรกของความมีประสิทธิผลขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวขององค์การไม่ต้องเป็นการท าแบบสุ่ม (Random) แต่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบที่จะ
สร้างความสมดุลให้เกิดระหว่างการปรับตัว การสร้างสรรค์สิ่งใหม่กับความจ าเป็นที่ต้องสร้างความ
มั่นคงและ ต่อเนื่องของการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับเบนนิส (Bennis, 1971: 131) ได้เสนอว่า
องค์การไม่ว่าตัวบุคคลหรือองค์การทางสังคมจะต้องท า งานเพ่ือรักษาตัวเองให้สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายในโดยอาศัยพื้นฐานของความเป็นระบบเปิดขององค์การ 
     1.2 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง เทคนิควิธีการกลยุทธ์แบบใหม่ ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 
     1.3 ความเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเพ่ิมต่าง ๆ เช่น เครื่องมือใน
องค์การ เริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยการเปลี่ยนสภาพปัจจุบันขององค์การกับสภาพที่องค์การเคยเป็นโดยการ
ปรับระบบโครงสร้างระบบการบริหารและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     1.4 การพัฒนา (Development) หมายถึง กระบวนการซึ่งพยายามที่จะ 
เพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์การด้วยการผสมผสานความปรารถนาของบุคคลให้เจริญก้าวหน้า 
   2. ความสามารถในการบู รณ าการ ( Integration) หมายถึ ง การประสาน
ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในองค์การเพ่ือการรวมพลังให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ 
ปฏิบัติภารกิจขององค์การ 
     2.1 ความพอใจ (Satisfaction) ความพอใจของพนักงานในทุกระดับจะมี ผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอย่างมาก ความพอใจงาน คือ ความตั้งใจและ ความรู้สึก
ในการท างานของพวกเขาในการท างานอย่างสูง 
     2.2 บรรยากาศ (Climate) หมายถึง สิ่งที่ท าให้การปฏิบัติงานในองค์การ 
ประสิทธิภาพสนองความต้องการของบุคลากร (ชาญชัย อาจินสมาจาร , 2535, น. 25) เป็นการจัด
ระเบียบ โครงสร้างและกระบวนการขององค์การ เพราะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากร 
     2.3 ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง สถานการณ์ที่สมาชิกในองค์การ ซึ่ง
อาจจะเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมีความเป็นปรปักษ์ต่อกันหรือฝ่ายตรงข้ามกัน สาเหตุความ
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ขัดแย้งองค์การเนื่องจาก  1. ความคิดเห็นต่างกัน 2. การรับรู้ต่างกัน  3. ค่านิยมต่างกัน  4. มีอคติ
ต่างกัน  5. ผลประโยชน์ขัดกัน  6. มีทรัพยากรจ ากัด 7. มีความแตกต่างของเป้าหมาย  8. การมีงาน
ขึ้นต่อกัน ความขัดแย้งจะมีลักษณะ 2 ด้าน ด้านหนึ่งจะเป็นความขัดแย้งในด้านบวกหรือทาง
สร้างสรรค์ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นความขัดแย้งท าให้เกิดผลในด้านลบหรือท าลาย ในองค์การพยายาม
ส่งเสริมความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิผลในองค์การ 
          2.4 การสื่อความหมาย (Communication) คือ การแลกเปลี่ยนการให้ และ 
การรับข่าวสารการสื่อความหมายเป็นตัวเชื่อมในการท าความเข้าใจระหว่างบุคคลองค์การหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จะเป็นตัวเชื่อมทุกองค์การเกิดความพอใจ สร้างแรงกระตุ้น ความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลจะ
ส่งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลภายในองค์การ สร้างความผูกพันต่อองค์การจากแนวความคิด
ดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนคือการบริหารหรือการจัดการภายในโรงเรียน โดย 
ท างานอย่างมีเป้าหมายขององค์การ ซึ่งผู้บริหารหรือผู้น าโรงเรียนเป็นผู้สร้างประสานบูรณาการ 
ด าเนินงานท าให้โรงเรียนก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ความส าเร็จขององค์การตามวัตถุประสงค์ที่ เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ 
    อาโนล และเฟดแมน (Arnold and Feldman, 1986 อ้างถึงใน ประเทืองทิพย์  
สุกุมลจันทร์, 2557, น. 76) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) 
หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวัง หรือวางแผนไว้สามารถบรรลุ หรือส าเร็จลุล่ วง
ไปได้ นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึง องค์ประกอบขององค์การที่มีประสิทธิผล ได้แก่  
   1. การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth) เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการที่เพ่ิมข้ึน  
   2 . ก าร ได้ ม าซึ่ งท รั พ ย าก รท างก ารจั ด ก าร  (Resource Acquisition) เป็ น
ความสามารถขององค์การในการสรรหาปัจจัยน าเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ ได้แก่ ทุน คน 
วัตถุดิบ และแนวความคิดใหม่ ๆ เป็นต้น  
   3. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ขององค์การภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของผู้รับบริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
   4. นวัตกรรม (Innovation) คือ ความสามารถขององค์การในการคิดสิ่งใหม่ ๆ เช่น 
การให้บริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เป็นต้น 
   ฮัท และแดรเนียล (Hugh and Damicl, 1986 อ้างถึงใน สมหมาย เทียนสมใจ, 
2556 , น. 10) แนวคิด เกี่ ยวกับองค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วย  
8 ด้าน ได้แก่ 1. ความสามารถในการหาก าไร 2. การเจริญเติบโต 3. การได้มาของทรัพยากร  
4. ความสามารถในการปรับตัว 5. นวัตกรรม 6. ผลิตผล 7. ความพอใจผู้บริ โภค/ลูกค้า  
8. ความพอใจของลูกจ้าง/ความไว้วางใจ 
   ฮอย และมิสเกล (Hoy and  Miskel, 1991 อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง, 2550, 
น. 21) เสนอรูปแบบการบูรณาการนี้ไดมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีระบบสังคมตามรูปแบบหน้าที่
ทางสังคมของพารสัน (Parsons) ที่กลาวถึงองคการวาเปนระบบสังคมของระบบเปดที่ประกอบดวย 
ปจจัยน าเขา กระบวนการ และผลผลิตตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคการ จึงตองประกอบดวยหนาที่
พ้ืนฐาน 4 ประการ เพ่ือใหองคการอยูรอดได คือ 
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              1. การปรับตัว (adaptation–A) หมายถึง การที่องคการจะตองปรับตัวใหสอด
คลองกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานภายในองคการใหสนองตอ 
สภาพการณ ใหม ที่มีผลกระทบตอองคการ ตัวบงชี้ที่จะใชวัด ไดแก 
     1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability)   
     1.2 นวัตกรรม (innovation)  
      1.3 ความเจริญเติบโต (growth)  
      1.4 การพัฒนา (development) 
    2. การบรรลุเปาหมาย (goal attainment–g) หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค
ขององคการ การจัดหา และการใชทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคการ เพ่ือใหการด าเนินงานขององค
การบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ตัวบงชี้ที่จะวัด ไดแก 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ (achievement)  
     2.2 คุณภาพ (quality) คือ ความเกี่ยวข้องกับคุณค่าและการคาดหวังให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน เชื่อมั่นในประสิทธิภาพการท างานของครูและความสามารถ
ของนักเรียน รวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือ
ของคนทุกคนในโรงเรียน  (Patterson, 1988 cited in Sergiovanni, 1988, 107-109 อ้างถึงใน 
ยุวดี ประทุม, 2559) 
    
      2.3 การได้มาซึ่งทรัพยากร (resource acquistion)   
     2.4 ประสิทธิภาพ (efficiency) 
    3. การบูรณาการ (integration–i) หมายถึง การประสานความสัมพันธของ
สมาชิกภายในองคการ เพื่อการรวมพลังใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจขององค
การ ตัวบงชี้ที่จะใชวัดไดแก 
     3.1 ความพอใจ (satisfaction)  
       3.2 บรรยากาศองค์การ (climate)  
     3.3 การติดต่อสื่อสาร (communication)   
    4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (latency–l) หมายถึง การด ารงและรักษา
ระบบคานิยมขององคการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบทางดานวัฒนธรรมองคการและแรงจูงใจในการ
ท างาน ใหคงอยูในองคการ ตัวบงชี้ที่จะใชวัด ไดแก 
     4.1 ความจงรักภักดี (loyalty) เป็นความรู้สึกรัก และผูกพันต่อองค์การ 
(Buchanan, 1977 อ้างถึงใน ณัฐญา มานะกิจ, 2554, น. 22) 
      4.2 ความสนใจในชีวิต (central life interest) หมายถึง การที่บุคลากรใน
สถานศึกษาทุมเทอุทิศเวลาในการท างาน  เพ่ือใหไดตามเกณฑหรือตัวชี้วัดที่สถานศึกษาก าหนดโดย 
มุงไปที่ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของนักเรียน   สถานศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ ของบุคลากรสงเสริมใหบุคลากรมีความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและ
เต็มใจ มีความตระหนักในภาระหนาที่ของตน และสวนรวม เพ่ือใหไดตามที่ก าหนดในวิสัยทัศน  
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พันธกิจ  สามารถปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ (พรสุณี  
หงษ์ลอย, 2550, น. 49) 
     4.3 การจูงใจ (motivation) หมายถึง แรงจูงใจเป็นแรง (Forces) แรงขับ 
(Drives) ความต้องการ (Needs) ความเครียด (Tension states) หรือกลวิธีอ่ืนใด (Mechanisms) ที่
ท าให้เกิดการกระท าด้วยความเต็มใจและท ากิจกรรมนั้นต่อไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมายของบุคคล 
(Hoy & Miskel, 1991 อ้างถึงใน จีราภรณ์  พรมสวัสดิ์, 2559) 
      4.4 ความมี เอกลักษณ์ขององค์การ (identity) ค าว่า “เอกลักษณ์” มี
ความหมายว่า ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

      นาฮาเวนดี  และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh, 1999 อ้างถึงใน 
สมหมาย เทียนสมใจ, 2556, น. 31)  กล่าวว่า ประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย 1. คุณภาพของงาน 
2. ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 3. นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ ดีกว่าเดิม 4. ความพึงพอใจของ
บุคลากรทีท่ างาน 

      ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 398, อ้างถึงใน วรชัย ภิรมย์ , 2559 ) 
กล่าวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนในแง่ของความสามารถของการผลิต (Productivity) ความสามารถ
ในการปรับตัว (Adaptation) และความสามารถในการยืดหยุ่น (Flexibility) ในรายละเอียดว่า  

  ความสามารถของการผลิต (Productivity) หมายถึง ปริมาณงาน คุณภาพของงาน
และประสิทธิภาพของงานที่ท าในโรงเรียน ซึ่งความสามารถในการผลิตไม่ได้คิดจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
และผลผลิตต่อชั่วโมงการท างาน เพราะโรงเรียนไม่ใช่หน่วยงานทางธุรกิจจึงไม่มีผลผลิตที่เห็นได้ชัด 
วัดได้  

  ความสามารถในการปรับตัว (Adaptation) หมายถึง กระบวนการที่มีส่วนร่วมและ
แก้ปัญหาของบุคคลในโรงเรียน ความรวดเร็วในการที่คนในโรงเรียนยอมรับวิธีการและระเบียบใหม่ ๆ 
รวมถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน  

  ความสามารถในการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของคนใน
โรงเรียนที่จะปรับตัวให้เข้ากับภาวะฉุกเฉินได้ดีเพียงไร  เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  คนใน
โรงเรียนสามารถปรับพฤติกรรมในการท างาน  เช่น มีการเร่งก าหนดการท างานให้เร็วขึ้น  

      ปราณี  กมลทิพยกุล (2552, น. 17-18 อ้างถึงใน สุทธภา รติรัชชานนท์, 2557) ได้
กล่าวไว้ว่า เกณฑ์การวัดประสิทธิผล แบ่งตามระดับของช่วงเวลา ได้ดังนี้ 

 1. เกณฑ์การวัดประสิทธิผลในระยะสั้นมี 3 เกณฑ์ ประกอบด้วย 
  1. ผลผลิต (Production) ในฐานะที่เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิผลความ

สนใจการวัดจึงมุ่งที่ผลผลิตเบื้องต้นขององค์การ ทั้งนี้จะไม่น าเรื่องของประสิทธิภาพมาพิจารณา การ
วัดผลผลิต ในที่นี้อาจจะหมายถึง ผลตอบแทน ปริมาณการขาย ส่วนแบ่งตลาด บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาล ปริมาณเอกสารที่มีการด าเนินการ ปริมาณลูกค้าที่
ได้รับบริการ หรือผลผลิตอ่ืนใดในท านองนี้ การวัดลักษณะนี้สัมพันธ์โดยตรงต่อผลผลิตที่ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการขององค์การบริโภคอยู่ 

  2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในฐานะที่เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 
หมายถึง การวัดการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนขององค์การ การวัดนี้ จึงเน้นที่สัดส่วนของผลผลิตต่อ
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ปัจจัยน าเข้า ซึ่งอาจเป็นการวัดอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไป ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยเศษ สิ่งของ และของเสีย เวลาที่ลดลง อัตราการครองเตียงและค่ าใช้จ่ายต่อคนไข้ ต่อหัว
นักศึกษาหรือต่อลูกค้า การวัดประสิทธิภาพนี้มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวัดโดยการใช้อัตราส่วน 
โดยเฉพาะ อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อการลงทุนหรือต่อหน่วยเวลา เป็นต้น 

  3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในฐานะที่เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 
การวัด ความพึงพอใจ เป็นการวัดความส าเร็จขององค์การในการสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของคนงานและสมาชิก การวัดนี้อาจประกอบด้วย ทัศนคติของคนงาน อัตราการเปลี่ยนงาน การขาด
งาน ความล่าช้าในงานและความทุกข์ใจ 

 2. เกณฑ์การวัดประสิทธิผลในระยะปานกลาง มี 2 เกณฑ์ ประกอบด้วย 
   1. การปรับตัว (Addictiveness) ประสิทธิผลขององค์การในแง่ของการ

ปรับตัว หมายถึง การตอบสนองขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงภายในหรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ การปรับตัวในบริบทนี้ หมายถึง ความรู้สึก
ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ความ
ไม่มีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายการผลิต การขาดประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลในด้าน
ความพึงพอใจอาจจะเห็นสัญญาณจากความต้องการในการปรับตัวทางการบริหารแต่ความไม่มี 
ประสิทธิผล ในการปรับตัวนี้ วัดได้ค่อนข้างยากมาก อาจจะดูจากความพร้อมขององค์การ ในการ 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพของบุคลากร การ
สนับสนุนและให้รางวัลต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือการด าเนินการเสี่ยงทางการผลิตหรือ 
พฤติกรรม ดังนั้น เมื่อระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึง องค์การอาจจะปรับตัวก็เป็นเครื่องมือ 
การวัดประสิทธิผลอีกแบบหนึ่ง 

  2. การพัฒนา (Development) ประสิทธิผลขององค์การในแง่ของการ
พัฒนา หมายถึง การวัดพันธะผูกพันขององค์การที่มีต่อการขยายสมรรถนะและศักยภาพส าหรับการ 
เจริญเติบโต การวัดในลักษณะนี้เป็นการวัดความสามารถขององค์การในการเพ่ิมสมรรถนะให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของสภาพแวดล้อม โดยปกติแล้วการพัฒนาเป็นเรื่องของการจัดเตรียมโปรแกรมการ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรระดับบริหารและระดับทั่วไปแต่การพัฒนาองค์การในปัจจุบัน ได้ขยายครอบ 
คลุมถึงวิธีการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาด้วย 

  3. เกณฑ์การวัดประสิทธิผลในระยะยาว คือ การอยู่ รอด (Survival)  
เป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิผลอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากความสามารถในการอยู่ รอดหรือไม่  
การอยู่รอด จึงหมายถึง การคงไว้ซึ่งวิธีการสร้างสมดุลที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการ
ปฏิบัติงานขององค์การตลอดเวลา 

 สิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554, น. 86-89 อ้างถึงใน เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์, 2558,  
น. 22) ได้เสนอวิธีการประเมินวัดประสิทธิผลขององค์การ โดยให้พิจารณาถึงตัวชี้ วัดประสิทธิผล
องค์การ จ านวน 4 ตัว โดยพัฒนาจากแนวคิดของ Campbell (1977, p. 36-39) และแนวคิดของ 
Heffron (1989, p. 324) ประกอบด้วย 4 ตัวแปรคือ  

  1. ผลผลิต (Productivity) หมายถึง จ านวนหรือปริมาณของภารกิจหลักที่องค์การ
ได้จัดท าและส่งมอบให้แกป่ระชาชน  
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  2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความคุ้มค่าของต้นทุนที่เป็นจ านวนเงิน 
บุคลากร และเวลาที่เสียไปกับการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหลักที่องค์การจัดท าและส่งมอบ
ให้แก่ประชาชน  

  3. คุณภาพ (Quality) หมายถึง ระดับของการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนของบริการสาธารณะตามภารกิจหลักองค์การจัดท าและส่งมอบให้แกป่ระชาชน และ  

  4. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ระดับความพึงพอใจของทั้ง
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากบริการสาธารณะตามภารกิจหลักท่ีองค์การจัดท าและ
ส่งมอบให้แกป่ระชาชน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้
แสดงการสังเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 การสังเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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1. การปรับตัว 
(adaptation–A) 

              12 

  1.1 ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยน  

         
  

  
 

7 

  1.2 นวัตกรรม               5 
  1.3 ความเจริญเติบโต               5 
  1.4 การพัฒนา               4 
2. การบรรลุเปาหมาย 
(goal attainment–G) 

              10 

  2.1 ผลสัมฤทธิ์               7 
  2.2 คุณภาพ               5 
  2.3 การแสวงหา
ทรัพยากร 

              3 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

               

                

องค์ประกอบ 
/ ประสิทธิผล
สถานศึกษา 

Pa
rso

ns
 (1

96
4)

 
Ca

pl
ow

 (1
96

4)
 

Mo
tt 

(1
97

2)
 

Ca
m

pb
el

l (
19

77
) 

Gi
bs

on
, e

t a
l. 

(19
79

) 
Ho

y 
& 

Fe
rgu

so
n 

(19
85

) 
De

ss
le

r (
19

86
) 

Ar
no

ld
 &

 F
el

dm
an

 (1
98

6)
 

Ho
y 

an
d 

 M
isk

el
 (1

99
1)

 
Hu

gh
 &

 D
am

icl
 (1

98
6)

 
Na

ha
ve

nd
i (

19
99

) 
Ho

y 
& 

Mi
sk

el
 (2

00
1)

 
ปร

าณ
ี  ก

มล
ทิพ

ยก
ุล 

(2
55

2)
 

สิร
ิพง

ษ์ 
ปา

นจ
ันท

ร์ (
25

54
) 

คว
าม

ถี่ 

  2.4 ประสิทธิภาพ               6 
3. การบูรณาการ 
(integration–i) 

              10 

  3.1 ความพอใจ               8 
  3.2 บรรยากาศ               2 
  3.3 การสื่อความหมาย               4 
  3.4 ความขัดแยง               4 
4. การรักษาแบบแผน
วัฒนธรรม (latency–l) 

              4 

  4.1 ความภักดี               2 
  4.2 ความสนใจของ
คนสวนใหญ 

              2 

  4.3 แรงจูงใจ               2 
  4.4 เอกลักษณ์               2 
5. ความมั่นคง               1 
6. ความสมัครใจ               1 
7. ประสิทธิผลทั่วไป               1 
8. ความพร้อม               1 
9. ผลก าไร               1 
10. การเปลี่ยนสายงาน               1 
11. การขาดงาน               1 
12. อุบัติเหตุ               1 
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ดังนั้น สรุปได้ว่า การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเคราะห์องค์ประกอบของ พาร์สัน 
(Parsons, 1964) แคพโลว์ (Caplow, 1964) มอทท์ (Mott, 1972) แคมป์เบลล์ (Campbell, 1977) 
กิ๊บสัน และคนอ่ืน ๆ (Gibson, et al., 1979) ฮอย และเฟอร์กูสัน (Hoy & Ferguson, 1985)  
เดสเลอร์ (Dessler, 1986) อาโนล และเฟดแมน (Arnold and Feldman, 1986) ฮอย และมิสเกล 
(Hoy & Miskel, 1991) ฮัท และแดรเนียล (Hugh & Damicl, 1986) นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด 
(Nahavendi and Malekzadeh, 1999 ) ฮอย  และมิ ส เกล  (Hoy & Miskel, 2001 ) ป ราณี  
กมลทิพยกุล (2552) และสิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
คือ 
  1. การปรับตัว (adaptation–A) หมายถึง สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาสอดคลองกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และมีวิธีการ และระเบียบใหม่ ๆ 
     1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) หมายถึง การปรับตัวให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ และนโยบายของต้นสังกัดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานการครู การบริหารงาน และนโยบาย เพ่ือให้องค์กรอยู่รอด 
     1.2 นวัตกรรม (innovation) หมายถึง การใช้เทคนิค และวิธีการ หรือ 
กลยุทธ์แบบใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการบริหาร และการปฏิบัติงานที่ดัดแปลงให้เหมาะสม
กับสถานการณเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
      1.3 ความเจริญเติบโต (growth) หมายถึง ความก้าวหน้า และความมั่นคง
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการเพ่ิม และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพในตัวของ
ผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพของอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียนและความเจริญเติบโตของสถานศึกษา และพัฒนาระบบงาน ระบบการบริหาร โครงสร้างงาน 
โครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจ านวนนักเรียนเพ่ิมมาก
ขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา สถาบันทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
     1.4 การพัฒนา (development) หมายถึง การพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืน  
และมีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลและศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอโดยการให้ศึกษาต่อ 
อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้แก่ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง และใช้ทรัพยากรไปเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  และมีการพัฒนาอาคาร สถานที่ 
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดูสวยงาม ทันสมัยอยู่เสมอ 
   2. การบรรลุเปาหมาย (goal attainment–g)  หมายถึง สถานศึกษาก าหนดวัตถุประ
สงคในการจัดตั้งสถานศึกษาชัดเจน และจัดหาทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือน ามาใชในการจัด
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การศึกษา และจัดท าแผนงาน และบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชประกอบการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
      2.1 ผลสัมฤทธิ์ (achievement) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และมีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการจัดการเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
     2.2 คุณภาพ (quality) หมายถึง การด าเนินการบริหารด้วยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันสร้างคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการสอนอันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนและ
สถานศึกษา และจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน แนว
ทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการ
ท างาน สร้างความรู้สึกร่วมของบุคลากร ความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 
     2.3 การแสวงหาทรัพยากร (resource acquistion) หมายถึง การจัดสรรครู
ให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการท างาน สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ทุกฝ่ายงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจัดสรร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การท างานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
     2.4 ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงิน และงบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ และบริหารเวลาเพื่อลดระยะเวลาที่สูญเสียไปเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
    3. การบูรณาการ ( integration–i) หมายถึง สถานศึกษามีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครู และผู้บริหารในสถานศึกษา และสงเสริมความสัมพันธ โดยการรวมลงมือใน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีวิธีการสานความสัมพันธ์กับคณะครูหลากหลายวิธี  เพ่ือให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
     3.1 ความพอใจ (satisfaction) หมายถึง การตอบสนองความพึงพอใจของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาต่อบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพ
ของผู้เรียน และสถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
และสถานศึกษาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
       3.2 บรรยากาศ (climate) หมายถึง สภาพของอาคาร สถานที่ ห้องเรียน
อาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการจัด
ห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้  ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน  และมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อการท างานรวมกัน 
     3.3 การสื่อความหมาย (communication) หมายถึง การสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ท างานให้เข้าใจตรงกันน าไปสู่การท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการจัดท าเอกสาร
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เพ่ือเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาให้กับผู้รับบริการได้ทราบอย่างทั่วถึง รวดเร็ว  
และมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้รับบริการ สังคม 
ชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
กับครู ครูกับครูเพ่ือรวมกันจัดการเรียนการสอนและการท างานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
     3.4 ความขัดแยง (conflict) หมายถึง การด าเนินการบริหารความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ตาม
หลักการ และเหตุผล มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และรับฟังข้อขัดแย้งจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพ่ือ
น ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยค านึงถึงผลของความขัดแย้งหมดด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
    4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (latency–l) หมายถึง สถานศึกษามีค่านิยมที่
ยึดถือร่วมกันอย่างชัดเจน และปรับปรุงสมรรถภาพของครู และเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีวัฒนธรรมในการท างานที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
       4.1 ค วามภั กดี  ( loyalty) ห มายถึ ง  ก ารจั ด กิ จ กรรม เพ่ื อส่ ง เส ริ ม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันภายในสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมี
ความรัก ศรัทธา และมีความผูกพันตอสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมของ
สถานศึกษา และมีความเต็มใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นและพยายามปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานศึกษาเกิดการ
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
        4.2 ความสน ใจของคนสวน ใหญ (central life interest) หมายถึ ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจอันเป็นเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมกันพัฒนาคุณภาพของตนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน และสถานศึกษาร่วมกัน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนโดยมุ่งผลส าเร็จไปที่
คุณภาพของนักเรียนร่วมกัน 
       4.3 แรงจูงใจ (motivation) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา  และ
มอบหมายงานให้ครูและบุคลากรได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และเห็นคุณค่า และศักยภาพในตัว
ของครูและบุคลากรโดยให้เข้ามาเป็นทีมในการท างานตามความเหมาะสม และ ยกย่อง ชมเชย เห็น
คุณค่า มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติได้ดีอยู่เสมอ และประเมินผลการท างาน 
พิจารณาความดีความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เชื่อถือได้  และ
เลื่อนต าแหน่งให้กับครู และบุคลากรด้วยความเหมาะสม 
         4.4 เอกลักษณ identity) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทุกคนมีจิตส านึกของการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน และมีความรักความสามัคคี สามารถรวมกัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การมุ่งความส าเร็จ เห็นประโยชน์ของ
สถานศึกษามากกว่าส่วนตน การมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น 
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2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป ท าให้ระบบปฏิรูปการศึกษา ระบบ
บริหารการจัดการศึกษา รวมทั้งบุคลากรและทรัพยากร ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลอมรวมหน่วยงาน
ทางการศึกษาเป็นหน่วยเดียวกัน ท าให้ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานสามัญศึกษา
จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเดิมต้องยุบเลิกไป และได้ประกาศจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขึ้นจ านวน 175 เขต อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดูแลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษา  
 การบริหารงานโดยแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายแยกเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  23 
กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้แต่
ละเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาท าให้
เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้
สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553ข) 
 ดังนั้นจึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา (ประถมศึกษา)
และเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ขึ้นมาใหม่  ทั่ วประ เทศแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ประถมศึกษา) จ านวน 183 เขต และเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) จ านวน 42 เขต มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับซิกซ์ ซิกม่า 
 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในทางการศึกษาในประเทศไทย ยังไม่พบงานวิจัยที่ท า
เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบซิกซ์  ซิกม่า ในสถานศึกษาโดยตรง แต่มีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กับการน าซิกซ์ ซิกม่า ไปพัฒนาคุณภาพในองค์การหรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งพอจะน ามา
เทียบเคียงกันได้ ดังนี้  
 เกรียงศักดิ์  เอ้ือสกุลรุ่งเรือง (2544) ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดท าระบบการ
บริหารงานแบบซิกซ์ ซิกม่า ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : บริษัทโซนี่ สยาม อินดัสตรี้ 
จ ากัด ผลการศึกษาหลังจากการท าการเปรียบเทียบกระบวนการและผลการจัดท าระบบ ซิกซ์  ซิกม่า 
ของ SSI ได้ด าเนินงานจัดท าระบบซิกซ์ ซิกม่า โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของทฤษฎีคือ เริ่มที่การ
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หาความต้องการของลูกค้า การวัดประสิทธิภาพปัจจุบันของกระบวนการ การท าโครงการ Critical to 
Quality การแก้ปัญหาที่มีผลกระทบสูงต่อบริษัท ตลอดจนการรักษาวิธีการปรับปรุงได้ จากการท า
โครงการและปรับปรุงอยางต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของการด าเนินงานระบบซิกซ์  ซิกม่า 
 นงนุช คุณประสิทธิ (2546) ศึกษาทัศนคติของพนักงานโรงงานของบริษัทเอ็กซ์ วาย แซท 
จ ากัด ที่มีต่อการน าระบบซิกซ์  ซิกม่า เข้ามาใช้ในการท างาน ผลการศึกษาพบว่าประชากร ส่วนใหญ่
มีทัศนคติทางลบต่อการน าระบบซิกซ์  ซิกม่า เข้ามาใช้ในการท างาน โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่มี ผลต่อ
ทัศนคติของพนักงาน ได้แก่ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา ระดับของต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด 
และประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรม ส่วนเพศไม่มีผลต่อทัศนคติของพนักงานในการน า ระบบ
ซิกซ์ ซิกม่า เข้ามาใช้ในการทกงาน จากผลการศึกษาสามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 
ประการแรกควรจัดการฝึกอบรมหลักสูตรซิกซ์ ซิกม่า กรีนเบล์ให้กับพนักงานทุกคน คือ พนักงานใน 
ระดับปฏิบัติการ และระดับโฟร์แมนด้วย เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ 
ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าระบบซิกซ์ ซิกม่า เข้ามาใช้ในการทกงาน ประการที่สอง ผู้บริหาร 
ระดับสูงและพนักงานในระดับสตาฟฟ์ควรเป็นต้นแบบโดยแสดงถึงความมุ่งมั่น และสนับสนุนการน า 
ระบบซิกซ์ ซิกม่า เข้ามาใช้ในการท างาน ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า โดยน าเข้ามาใช้เป็นแบบอย่าง 
ให้กับพนักงาน ประการสุดท้าย ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบซิกซ์  ซิกม่า 
ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 
  นพดล เฟ่ืองเด่นขจร (2547) ท าการศึกษาหลักการและแนวคิดลีนซิกซ์ ซิกม่ามาท าการ
ปรับปรุงความพร้อมในการตอบสนองในอุตสาหกรรมบริการทันตกรรม โดยการหาแนวทาง เพ่ือลด
เวลาที่ผู้ป่วยต้องการใช้บริการ และเพ่ิมความพร้อมในการให้บริการข้อมูล ซึ่งพบว่าปัญหา คือ เวลา
รอคอย เพื่อท าการรักษายาวนาน สาเหตุหลักเกิดจากการจัดสรรจ านวนทันตแพทย์ในแต่ละ ประเภท
ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษา ซึ่งก่อให้เกิดแถวรอคอยสะสมเป็น จ านวน
มาก จึงได้พิจารณาปรับเพ่ิมและจัดสรรจ านวนชั่วโมงท างานของทันตแพทย์ใหม่ให้สอดคล้อง กับ
ความต้องการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ซึ่งผลที่ได้จากการค านวณพบว่า สามารถก าจัดแถวระคอย 
สะสมของทุกประเภทการรักษาได้ภายใน 3.7 เดือน นอกจากนี้ยังได้มีการใช้เทคนิคการจ าลองปัญหา 
เพ่ือตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของการคัดกรองที่ท าให้ระยะเวลาในการรับบริการน้อยกว่ารูปแบบเดิมใน 
ปัญหาเรื่องความล่าช้าในขั้นตอนการช าระเงิน พบว่า หลังจากการพิจารณาปรับเปลี่ยนการท างาน 
ของเจ้าหน้าที่สามารถลดเวลารอเพ่ือช าระเงินค่ารักษาได้จาก 7 นาทีเหลือ 2 นาทีและในขั้นตอนการ 
นัดหมายล่าช้า พบว่า การสร้างระบบการจัดเรียงและค้นหาแฟ้มใหม่โดยใช้รหัสเอกสารและป้ายดัชนี 
สามารถลดเวลาค้นหาแฟ้มจาก 2 นาทีเหลือ 10 นาที  
 บุญมี  เปี่ยมพริ้ง (2547) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรซิกซ์  ซิกม่า 
กรีนเบลท์ “กรณีศึกษาฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)” พบว่า ผลการประเมิน บริบท
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัญหาและอุปสรรค และด้านความจ าเป็นอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” การ
ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิต และผลผลิตของการฝึกอบรมอยู่ในระดับ “เห็นด้วย” จากการ
เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบความ 
แตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิต 
และผลผลิตของการฝึกอบรม ส าหรับการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน 
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ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งงาน ไม่พบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามในการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิตและผลผลิตของการฝึกอบรม 
 ธนัท วาณิชาธนรักษ์ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าระบบการบริหารซิกซ์  ซิกม่า มา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการวิจัยปรากฏว่า การน าระบบการบริหารซิกซ์  ซิกม่า มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร มีแนวคิดมาจากนโยบายปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาคุณภาพใหม่และ เพ่ิม
ความพึงพอใจของลูกค้า ขั้นตอนและกระบวนการน าระบบซิกซ์ ซิกม่ามาประยุกต์ใช้นั้นเริ่มจาก การ
รับมอบนโยบายและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมตามระดับของพนักงาน ด าเนินโครงการปรับปรุง งาน 
และประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนต่อความส าเร็จได้แก่ ผู้น าหรือผู้บริหาร 
วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยอ่ืน ๆ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ เวลาท างานร่วมกันไม่ตรงกัน 
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และขาดการสนับสนุนและความร่วมมือ
จากแผนกที่เก่ียวข้อง แนวทางในการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จสูงสุดคือ การพัฒนาพนักงานทุกคน 
ในองค์กรให้เป็นพนักงานระดับ Black belt ส าหรับอิทธิพลที่เป็นได้ทั้งปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค 
ได้แก่ ลักษณะธุรกิจ ผู้น าการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารซิกซ์  ซิกม่าวัฒนธรรมองค์กร การ 
เตรียมการ ระบบการด าเนินงาน การสื่อสารในองค์กรและพนักงาน  
 มณฑิรา ไชยเผือก (2552) การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการ แบบ
ซิกซ์  ซิกม่า ในสถานศึกษา แนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบซิกซ์  ซิกม่า ใน 
สถานศึกษาประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดและหลักการ ที่น ามาประยุกต์ได้แก่ 
1. วัตถุประสงค์ของซิกซ์ ซิกม่า 2. หลักการของซิกซ์  ซิกม่า 3. ลักษณะพ้ืนฐานของซิกซ์ ซิกม่า และ 
4. องค์ประกอบของซิกซ์ ซิกม่า ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และส่วนที่ 3 ขั้นตอนการ 
น าไปใช้มี 5 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การตัดสินใจ ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อม ระยะที่ 3 
การคัดเลือกโอกาสพัฒนา หรือ การก าหนดปัญหา (D : Define) ระยะที่ 4 การพัฒนาตามขั้นตอน M 
– A – I – C คือ การวัดและรวบรวมข้อมูล (M : Measure) การวิเคราะห์  (A : Analyze) การ 
ปรับปรุง (I : Improve) การควบคุมและขยายผล (C : Control) ระยะที่ 5 การทบทวนผลด าเนินการ 
และปรับปรุงระบบ ซึ่งแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบซิกซ์  ซิกม่า ในสถานศึกษา 
ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วน มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสมกับสภาพด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีความเป็นไปได้ภายใต้ศักยภาพ 
ความพร้อมของสถานศึกษา  
 วิชัย เสวกงาม (2552, น. 8) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกมา และการประเมินความต้องการ
จ าเป็นแบบสมบูรณ์ ซึ่งการประเมินความต้องการจ าเป็น และกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า สอดคล้องใน
ด้านจุดมุ่งหมายคือ การปรับปรุงการบริการ และในด้านกระบวนการการแก้ปัญหา นอกจากนี้การ
ประเมินความต้องการจ าเป็น ยังเป็นที่ได้รับความสนใจและมีความส าคัญในการช่วยให้การวางแผน
และพัฒนางาน เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการวิจัย และประเมินผลในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้มีข้อมูลหลักฐานรองรับการตัดสินใจที่หนักแน่น สามารถน าไปใช้ได้จริง ผ่านการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และการจัดล าดับความส าคัญมาแล้วจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 จิระวัฒน์ แฟสันเทียะ (2556) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดซิกซ์ 
ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการศึกษาหลังจากท าการเปรียบเทียบ 
พบว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น อยู่ ในระดับมากทุกด้าน ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารของตัวเองอยู่เสมอเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ในการด าเนินงานขององค์การทุกองค์การย่อมมีทั้ง
ประสบผลส าเร็จและล้มเหลว ในส่วนที่ประสบความส าเร็จองค์การก็ต้องด ารงรักษาไว้หรือพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นไป ในส่วนที่เป็นปัญหาก็ต้องร่วมมือกันในการหาวิธีการที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป ท า
ให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพียงพอต่อการด ารงอยู่และพัฒนาต่อไปข้างหน้าอย่าง
ไม่หยุดยั้ง เพราะไม่ว่าเป็นการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลต่อผลผลิตของ
องค์กรมากข้ึน จะเป็นการหาวิธีการแก้ไขปัญหา ดังเช่นวิธีการแก้ปัญหาเชิงระบบ การน ากลยุทธ์แบบ 
Six Sigma มาใช้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาขององค์การ ต่างก็เป็นวิธีการที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าขององค์การนั้นเอง ดังนั้นองค์การใดสามารถด าเนินควบคู่ไปด้วยกันได้ทั้งสอง
แนวทาง ย่อมส่งผลให้องค์การแห้งนั้นเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 
 นฤมล แจ้งกิจ (2559) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หลักการของการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า มีแนว
ปฏิบัติ 5 ข้อ 1. การบริหารสถานศึกษาแบบซิกซ์ ซิกม่า โดยลดข้อบกพร่องที่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 2. การพัฒนาบุคลากรตามทฤษฎีเชิงระบบและกระบวนการ 3. 
บุคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 4. การกระจายอ านาจในการ
บริหารงาน 5. การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีสภาพความเป็นจริงแตกต่างจากสภาพที่พึงประสงค์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้านและทุกรายการ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
 ศุภกิจ สานุสัตย์ (2547, น. 29) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร   
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการสร้างแรงบันดาลใจ      
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล และด้าน     
การสร้างบารมีตามล าดับ 
 ปรีชา ทัศน์ละไม (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต  1-3 ผลการวิจัย
พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1-3 โดยภาพรวมมีแบบภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ ในระดับมาก และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนอยู่ใน ระดับปานกลาง
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1-3 โดยภาพรวมและรายด้านมี
ระดับประสิทธิผลอยู่ในระดับมากทุกด้านแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียนโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ทศวรรษหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน
วิชาการ 2. ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3. ด้านโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานงบประมาณ 4. ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการก ากับติดตาม 5. ด้าน
โครงสร้างและกระบวนการบริหารการจัดองค์กร ตามล าดับ ผลการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแต่ละองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความถูกต้องเหมาะสม
และเป็นไปได ้
 เอกลักษณ์ ขาวนวล (2551) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า 1. การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคล 2. 
แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารสถานขั้นพ้ืนฐาน ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีในชุมชนและ
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า พัฒนาครูให้มีความรู้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของ
สถานศึกษา ระเบียบการบริหารงานบุคคล และผู้บริหารต้องเป็นผู้น า ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ื อ
สารสนเทศ จัดระบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักให้ชุมชนรัก
สถานศึกษาและมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของสถานศึกษา 
 พิมพรรณ สุริโย (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผลการวิจัย
พบว่า 1. ระดับปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 
พบว่า พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก3. ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4 . ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่  9 กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยภาพรวม อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการตัดสินใจ ด้านวิสัยทัศน์ และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
 มนทิพย์ ทรงกิตติ พิศาล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ใช้ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูใน 14 จังหวัด ภาคใต้ รวม 
1,290 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ผลการพัฒนาไปใช้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จ านวน 36 
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คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบประเมินประสิทธิผลการบริหาร สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริม 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  การประกันคุณภาพ และ
พฤติกรรมการสอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกปัจจัยสามารถอธิบายร่วมกัน ได้ร้อยละ 63.80 ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้สร้างโมเดลพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่  การ
สนับสนุนของเขตพ้ืนที่ ปัจจัยระดับสถานศึกษา ได้แก่ การสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชน การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร สถานศึกษา  ปัจจัยระดับครู ได้แก่การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครู ต าแหน่ง หน้าที่ของครู นอกจากนี้ผลการน าปัจจัย
ที่ส่งผลไปพัฒนาใช้กับโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาพบว่า ประสิทธิผลหลังการได้รับพัฒนาประสิทธิผล
หลังได้รับการพัฒนาสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 เรียม สุขกล่ า (2553, น. 8) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการครูกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 สรุปผลของ
การศึกษาวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 1. คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานภายในสังคม ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในการท างาน 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านบูรณา
การสังคม และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 2. ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ โรงเรียนของท่านมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนของท่านสนับสนุนให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงทางวิชาการ นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ
ท่านสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปของสถานศึกษาอ่ืนได้ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ 
นักเรียนโรงเรียนของท่านมีการประเมินหรือผลการทดสอบ (O-net, NT, LAS) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับชาติ 
 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1. การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 มี
ความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 โคโรนาโด และแอนโทนี (Coronado & Antony, 2002) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยที่ น าไปสู่
ความส าเร็จในการน าซิกซ์ ซิกม่า ประยุกต์ใช้ขององค์การต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจ โดยเพ่ิมก าไรจากการขจัดความแปรปรวนและลดของเสียในกระบวนการ รวมถึงการลด 
ค่าใช้จ่ายทางคุณภาพ การทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยการน าเทคนิคและ 
เครื่องมือทางสถิติซึ่งปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ 1. การประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น 
ของผู้บริหารระดับสูง 2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ 3 . การสื่อสาร 4. การจัดโครงสร้าง 
ภายในองค์การ 5. การฝึกอบรมโดยเน้น Belt System 6. การเชื่อมโยงซิกซ์  ซิกม่า สู่ลูกค้า 7. การ
เชื่อมโยงซิกซ์  ซิกม่า สู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ 8. การเชื่อมโยงซิกซ์  ซิกม่า สู่ผู้ส่งมอบ 9. การใช้เครื่องมือ 
และเทคนิคตามหลักสถิติและ 10. การเลือกโครงการตามความส าคัญ  
 ดอสส์ และคนอ่ืน ๆ (Dose, et al., 2002) ได้ท าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างการน าแนวคิดซิกซ์ ซิกมา น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตกับงานที่ไม่ใช่การผลิต ซึ่งมี การจัดท า
โครงการซิกซ์  ซิกมา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินงานการผลิต 3 โครงการ แล้วท าการ เปรียบเทียบ
แบบขั้นตอนต่อขั้นตอน กับงานที่ไม่ใช่การผลิต 5 โครงการ พบว่า ในการจัดท าผัง กระบวนการใน
ขั้นตอนนิยามปัญหานั้น ในงานที่ไม่ใช่การผลิตจะมีผังกระบวนการที่ไม่ชัดเจน ซึ่งต่าง จากในงานการ
ผลิตที่ผังกระบวนการในขั้นตอนการวัดสภาพของปัญหาซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ ความสามารถ
กระบวนการในงานการผลิตจะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น ความสามารถของกระบวนการแต่ ในงานที่
ไม่ใช่การผลิตไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงนิยมวัดในรูปแบบค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนของ ข้อมูล และ
ยังพบว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีลักษณะกองทางด้านเดียว ส่วนในขั้นตอนการปรับปรุง ในงานที่
ไม่ใช่การผลิตจะไม่ค่อยน าการออกแบบการทดลองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะเป็นการก าจัดปัจจัย ที่
ก่อให้เกิดผลเสียโดยวิธีการทั่วไป  
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการบริหารแบบ ซิกซ์  
ซิกมา พบว่า สามารถประยุกต์ใช้ซิกซ์  ซิกม่า กับกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย โดยการเลือกใช้
เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานที่จะประยุกต์ใช้กับการศึกษา 



 
 

บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1.การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2.ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 3.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินการ
ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 การสร้างเครื่องมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27,479 คน 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 379 คน โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 43) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  3.1.2.1 ก าหนดภาค มี 6 ภาค ที่จัดแบ่งตามภาคภูมิศาสตร์ได้เป็น 6 ภาค คือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ (กระมล 
ทองธรรมชาติ และคนอ่ืน ๆ, 2548, น. 24-25) 

  3.1.2.2 สุ่มจังหวัดตามภาคได้ 6 จังหวัดคือ ภาคเหนือได้จังหวัดล าปาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันตกได้จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกได้จังหวัด
ระยอง ภาคกลางได้จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคใต้ได้จังหวัดระนอง โดยการสุ่มอย่างง่าย 

  3.1.2.3 สุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตามจังหวัด โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย ภาคเหนือจังหวัดล าปางได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปางเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ภาค
ตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ภาค
ตะวันออกจังหวัดระยองได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ภาคกลางจังหวัด
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เพชรบูรณ์ได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 และภาคใต้จังหวัดระนองได้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเขต 1 โดยการสุ่มอย่างง่าย  

  3.1.2.4 สุ่มสถานศึกษา โดยการสุ่มแบบสัดส่วน และการสุ่มอย่างมีระบบ ดังตาราง    
ที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  สุ่มขั้นที่  4 สุ่มสถานศึกษาโดยการสุ่มแบบสัดส่วน และการสุ่มอย่างมีระบบ  
   (Systematic Random Sampling) 
 

ที ่ ภาค 

จังหวัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

สถานศึกษา 

  
จ านวน 

จังหวัดใน
ภาค 

จ านวนสพป. 
(เขต) 

สพป. ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

1 เหนือ 
3,144 
ร.ร. 

เหนือมี 9 
จังหวัด 

ล าปาง ล าปาง 1 
ล าปาง 2 
ล าปาง 3 

ล าปาง 
เขต 2 

135 61 

2 ตะวันออก 
เฉียง
เหนือ 
12,272 
ร.ร. 

ตะวันออก 
เฉียง
เหนือมี 
20 
จังหวัด 

ชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 
ชัยภูมิ 2 
ชัยภูมิ 3 

ชัยภูมิ 
เขต 1 

232 104 

3 ตะวันตก 
1,394 
ร.ร. 

ตะวันตก
มี 5 
จังหวัด 

กาญจนบุรี กาญจนบุรี 1 
กาญจนบุรี 2 
กาญจนบุรี 3 
กาญจนบุรี 4 

กาญจนบุรี 
เขต 4 

92 41 

4 ตะวันออก 
1,559 
ร.ร. 

ตะวันออก
มี 7 
จังหวัด 

ระยอง ระยอง 1 
ระยอง 2 

ระยอง 
เขต 1 

115 52 

5 กลาง 
5,266 
ร.ร. 

กลางมี 
22 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 
เพชรบูรณ์ 2 
เพชรบูรณ์ 3 

เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

190 85 

6 ใต ้
3,844 
ร.ร. 

ใต้มี 14 
จังหวัด 

ระนอง ระนอง 1 ระนอง 
เขต 1 

79 36 

 27,479     843 379 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ข้อค าถาม 6 ข้อ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ที่ตั้ง 
และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท ทั้งสิ้น
จ านวน 21 ข้อ ครอบคลุมการบริหารจัดการแบบซิกซ์  ซิกม่า (Six sigma) มีกระบวนการปฏิบัติ 
(DMAIC) 5 ขั้นตอน คือ 1. การก าหนด (Define) จ านวน 6 ข้อ 2. การวัด (Measure) จ านวน 6 ข้อ 
3. การวิเคราะห์ (Analyze) จ านวน 3 ข้อ 4. การปรับปรุง (Improve) จ านวน 3 ข้อ  5. การควบคุม 
(Control) จ านวน 3 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 ข้อ โดยมีความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท ทั้งสิ้นจ านวน 69 ข้อ มีองค์ประกอบ  
4 ด้าน คือ 1. การปรับตัว (Adaptation–A) จ านวน 19 ข้อ 2. การบรรลุ เป้ าหมาย (Goal 
attainment–g) จ านวน 16 ข้อ 3. การบูรณาการ (Integration–I) จ านวน 16 ข้อ 4. การรักษาแบบ
แผนวัฒนธรรม  (Latency–l) จ านวน 18 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 69 ข้อ โดยก าหนดค่าการตอบ
แบบสอบถามดังนี้ 

5 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.3  การสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) ตามข้ันตอนดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  จากเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2.  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  และการบริหาร 
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แบบซิกซ์  ซิกม่า และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  3.  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุง 
แก้ไข 
  4.  น าร่างแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา 
(Content Validity) 
  5.  น าร่างแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากสูตรดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม  โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป ซึ่งดัชนีความสอดคล้อง (Item  Objective Congruence : IOC) ที่ค านวณได้มีค่าระหว่าง 0.8 
ขึ้นไปถึง 1 จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อค าถามในแบบสอบถามและเพ่ือหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม  ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
โดยภาพรวมมีค่าความเชื่อม่ัน 0.845 
  7.  น าแบบสอบถามที่ท าการแก้ไขปรับปรุงแล้ว  ขอรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากโครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้  

2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถาม และก าหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน 

3. เก็บรวบรวม และติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้งใน
รายที่แบบสอบถามสูญหาย หรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 10 วัน 

4. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งคืนทางไปรษณีย์  และ Google Form 
ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 379  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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  3.5.1 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ
ใช้วิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 3.5.2 ท าการประมวลข้อมูลตอนที่ 2 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  เพ่ือหา
ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์การตัดสินการประเมิน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 68) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.3 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้าน และ
ความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 5 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบ 
ห าค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ แบ บ เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550, น. 314) แปลความหมาย ดังนี้ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.90 ขึ้นไป  หมายถึง   มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 – 0.89   หมายถึง   มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 – 0.69   หมายถึง   มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ ากว่า 0.30  หมายถึง   มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 ขึ้นไป   หมายถึง   ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
 3.5.5 ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  
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3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  การวิจัยในครั้งนี้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 
  1. สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
   1.1 ความถี่  (Frequency)  
   1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)   
   1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
   1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2. สูตรที่ใช้ในการทดสอบค่าสมมติฐาน  ได้แก่ 
   2.1 การทดสอบความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
 



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการศึกษา วิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษา 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 379 คน จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
 การวิเคราะห์ผลการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผลการ 
ศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน ค่าเฉลี่ย 

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
P แทน  ความน่าจะเป็นของสถิติท่ีค านวณได้ 
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ 

 * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย 
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดับหัวข้อ 
เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 
4.1  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
  4.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  ที่ตั้ง และขนาดของสถานศึกษา 
  4.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การก าหนด 
(Define) 2. การวัด (Measure) 3. การวิเคราะห์ (Analyze) 4. การปรับปรุง (Improve) 5. การ
ควบคุม (Control) 
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  4.1.3  ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 1. การปรับตัว 2. การบรรลุเป้าหมาย 3. การบูรณาการ 
4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ที่ตั้ง และขนาดของสถานศึกษา ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่  4.1   จ านวน  และร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ มตัวอย่าง 
    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 

 
199 
180 

 
52.51 
47.49 

รวม 379 100.00 
2.  อายุ 
    2.1  ต่ ากว่า 30 ปี    
    2.2  30 – 40 ปี 
    2.3  สูงกว่า 40 - 50 ปี  
    2.4  สูงกว่า 50 ปี 

 
58 
182 
87 
52 

 
15.30 
48.02 
22.96 
13.72 

รวม 379 100.00 
3.  วุฒิการศึกษา 
    3.1  ต่ ากว่าปริญญาโท -ปริญญาโท 
    3.2  สูงกว่าปริญญาโท 

 
366 
13 

 
96.57 
3.43 

รวม 379 100.00 
4.  ประสบการณ์การท างาน 
    4.1  ต่ ากว่า 10 ปี 
    4.2  10 - 15 ปี 
    4.3  สูงกว่า 15 – 20 ปี 
    4.4  สูงกว่า 20 ปี 

 
100 
169 
70 
40 

 
26.39 
44.59 
18.47 
10.55 

รวม 379 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
5.  ที่ตั้ง 
    5.1  ในเขตพ้ืนที่ 
    5.2  นอกเขตพ้ืนที่  

 
196 
183 

 
51.72 
48.28 

รวม 379 100.00 
6.  ขนาดของสถานศึกษา 
    6.1  ขนาดเล็ก  
    6.2  ขนาดกลาง  
    6.3  ขนาดใหญ่  
    6.4  ขนาดใหญ่พิเศษ  

 
102 
179 
59 
39 

 
26.91 
47.23 
15.57 
10.29 

รวม 379 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 การศึกษาข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
379 ตัวอย่าง  ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1. เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 52.51 และสัดส่วนที่
เหลือเพศหญิง จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 47.49 
 2. อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 30– 40 ปี  จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 48.02 
รองลงมา อายุ สูงกว่า 40 - 50 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.96 และสัดส่วนที่น้อยที่สุด คือ 
อายุ สูงกว่า 50 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72 
 3. วุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ต่ ากว่าปริญญาโท - ปริญญาโท จ านวน 366 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.57 และสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คือ สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43 
 4. ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ 10 - 15 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.59 รองลงมา ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 26.39 และสัดส่วนที่น้อยที่สุด คือ 
สูงกว่า 20 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.55 
 5. ที่ตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่มีที่ตั้งในเขตพ้ืนที่ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และ
สัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คือ นอกเขตพ้ืนที่ จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 
 6. ขนาดของสถานศึกษา พบว่าส่วนใหญ่สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.23 รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.91 และ
สัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คือสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29 
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  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การก าหนด (Define)  
2. การวัด (Measure) 3. การวิเคราะห์ (Analyze) 4. การปรับปรุง (Improve) 5. การควบคุม 
(Control) ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม   
  แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของกลุ่ม  
  ตัวอย่าง ในภาพรวม และรายด้าน 
 

(n = 379)  

ที ่
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. การก าหนด (Define) 4.16 0.74 มาก 
2. การวัด (Measure) 4.19 0.75 มาก 
3. การวิเคราะห์ (Analyze) 4.12 0.86 มาก 
4. การปรับปรุง (Improve) 4.18 0.75 มาก 
5. การควบคุม (Control) 4.10 0.80 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.15 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาพรวมมีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  ซิกม่า อยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.15, S.D.= 0.78) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การวัด  (Measure) มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  ซิกม่ า  อยู่ ในระดับมาก  
(X  = 4.19, S.D.=0.75) รองลงมา คือ การปรับปรุง (Improve) มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.18, S.D.= 0.75) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การควบคุม 
(Control) มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.10, S.D.= 0.80) 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม  
   แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารายด้าน : ด้านการ 
   ก าหนด (Define) 

(n = 379)  

ที ่
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีการก าหนดกลุ่มของลูกค้า หรือ

ผู้รับบริการ 
4.23 0.74 มาก 

2. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
ที่สนองตอบต่อความต้องการ และความคาดหวัง
ของลูกค้า หรือผู้รับบริการ 

4.16 0.78 มาก 

3. สถานศึกษามีก าหนดจุดวิกฤติของคุณภาพของ
ผลผลิต 

4.04 0.81 มาก 

4. สถานศึกษาก าหนดจุดวิกฤติของคุณภาพของ
กระบวนการหลักของสถานศึกษา 

4.01 0.81 มาก 

5. สถานศึกษาก าหนดจุดวิกฤติการให้บริการต่อลูกค้า 4.03 0.82 มาก 
6. สถานศึกษามีการก าหนดแผนการปรับปรุงการ

ด าเนินงาน กระบวนการหลักขององค์กร การ
ให้บริการและผลผลิตขององค์กรเพ่ือลดข้อผิดพลาด
อย่างต่อเนื่อง 

4.48 0.50 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.16 0.74 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการก าหนด (Define) มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  
ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.16, S.D.= 0.74) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการก าหนดแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน กระบวนการหลักของ
องค์กร การให้บริการและผลผลิตขององค์กรเพ่ือลดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง การบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับ มาก (X  = 4.48, S.D.= 0.50) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
ก าหนดกลุ่มของลูกค้า หรือผู้รับบริการ มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.23, S.D.= 0.74) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาก าหนดจุดวิกฤติของ
คุณภาพของกระบวนการหลักของสถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.01, S.D.= 0.81) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม 
   แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารายด้าน : ด้าน 
   การวัด (Measure) 

(n = 379)  

ที ่
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษาวัดสมรรถนะของกระบวนการหลักของ

องค์กรเพ่ือให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่อาจส่งผลต่อ
สถานศึกษา 

4.18 0.75 มาก 

2. สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อหา
ข้อบกพร่อง 

4.21 0.76 มาก 

3. สถานศึกษาจัดท าตารางข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และหา
ความสัมพันธ์ของข้อบกพร่อง 

4.17 0.75 มาก 

4. สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความต้องการ 
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
คุณภาพของผลผลิต 

4.19 0.75 มาก 

5. สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความต้องการ 
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
คุณภาพของกระบวนการหลักของสถานศึกษา 

4.19 0.75 มาก 

6. สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความต้องการ 
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
คุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า 

4.20 0.76 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.19 0.75 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการวัด (Measure) มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.19, S.D.= 0.75) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือหาข้อบกพร่อง มีการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ ในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D.= 0.76) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.20, S.D.= 0.76) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาจัดท าตารางข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของข้อบกพร่อง มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.17, S.D.= 0.75) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม 
   แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารายด้าน : ด้านการ 
   วิเคราะห์ (Analyze) 

(n = 379)  

ที ่
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหา

หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
4.03 0.82 มาก 

2. สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น 

4.17 0.88 มาก 

3. สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาชี้ให้เห็นผลต่าง
ระหว่างคุณภาพของสินค้าที่คาดว่าจะกระท าได้กับผลที่
กระท าได้จริง 

4.16 0.88 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.12 0.86 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการวิเคราะห์ (Analyze)  มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  
ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.12, S.D.= 0.86) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เป็นต้นตอ
ของปัญหานั้น มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.17, S.D.= 
0.88) รองลงมา คือ สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาชี้ให้เห็นผลต่างระหว่างคุณภาพของสินค้าที่
คาดว่าจะกระท าได้กับผลที่กระท าได้จริง มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.16, S.D.= 0.88) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่
ในระดับมาก (X  = 4.03, S.D.= 0.82) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม 
   แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารายด้าน : ด้านการ 
   ปรับปรุง (Improve) 

(n = 379)  

ที ่
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีการปรับปรุงสมรรถนะ และ

ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักขององค์กร 
4.14 0.76 มาก 

2. สถานศึกษาพัฒนาวิธีการด าเนินงาน หรือออกแบบ
กระบวนการในการท างานใหม่ที่ทันสมัย หรือใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขจัดปญหาที่เกิดขึ้น 

4.21 0.76 มาก 

3. สถานศึกษาพัฒนาวิธีแก้ปญหา โดยการท างานที่มี
ระบบ โดยก าหนดระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

4.18 0.74 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.18 0.75 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการปรับปรุง (Improve)  มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  
ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.18, S.D.= 0.75) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาพัฒนาวิธีการด าเนินงาน หรือออกแบบกระบวนการในการท างานใหม่
ที่ทันสมัย หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขจัดปญหาที่เกิดขึ้น มีการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.21, S.D.= 0.76) รองลงมา คือ สถานศึกษาพัฒนาวิธีแก้ 
ปญหา โดยการท างานที่มีระบบ โดยก าหนดระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.18, S.D.= 0.74) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ สถานศึกษามีการปรับปรุงสมรรถนะ และประสิทธิภาพของกระบวนการหลักขององค์กร มีการ
บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.14, S.D.= 0.76) 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม 
   แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารายด้าน : ด้านการ 
   ควบคุม (Control) 

(n = 379)  

ที ่
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีมาตรการตาง ๆ เพ่ือควบคุมตัวแปรที่ 

ส าคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อผลผลิตของสถานศึกษา 
4.06 0.80 มาก 

2. สถานศึกษาควบคุมกระบวนการหลังจากปรับปรุง 
แกไขเพ่ือรักษาระดับความส าเร็จไว และป้องกัน
การกลับมาของปัญหาเดิม 

4.03 0.84 มาก 

3. สถานศึกษามี การเฝ้ าติดตามการท างาน ให้
ค าแนะน า สอนงาน  และน าเทคโนโลยีหรือวิธีการ
ใหม ่ๆ เข้ามาช่วยในการควบคุมการท างาน 

4.22 0.75 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.10 0.80 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการควบคุม (Control)  มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  
ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.10, S.D.= 0.80) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการเฝ้าติดตามการท างาน ให้ค าแนะน า สอนงาน  และน า
เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการควบคุมการท างาน  มีการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.22, S.D.= 0.75) รองลงมา คือ สถานศึกษามีมาตรการ 
ตาง ๆ เพื่อควบคุมตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อผลผลิตของสถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.06, S.D.= 0.80) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
สถานศึกษาควบคุมกระบวนการหลังจากปรับปรุงแกไขเพ่ือรักษาระดับความส าเร็จไว และป้องกันการ
กลับมาของปัญหาเดิม มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับมาก (X  = 4.03, 
S.D.= 0.84) 
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  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. การปรับตัว (Adaptation) 2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal 
Attainment) 3. การบูรณาการ (Integration)  และ 4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency)  
ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม และ 
   รายด้าน 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. การปรับตัว (Adaptation) 4.29 0.56 มาก 
2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) 4.17 0.40 มาก 
3. การบูรณาการ (Integration) 4.23 0.52 มาก 
4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) 4.27 0.45 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.24 0.48 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.8 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาพรวม มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.24, S.D.= 0.48) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การปรับตัว (Adaptation) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.29, 
S.D.= 0.56) รองลงมา คือ การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, S.D.= 0.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การบรรลุเป้าหมาย (Goal 
Attainment)  มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.17, S.D.= 0.40) 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายด้าน : ด้านการปรับตัว  
   (Adaptation) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) 4.38 0.74 มาก 
2. นวัตกรรม (innovation) 4.25 0.84 มาก 
3. ความเจริญเติบโต (growth) 4.20 0.81 มาก 
4. การพัฒนา (development) 4.23 0.75 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.29 0.56 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการปรับตัว (Adaptation) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 

4.29, S.D.= 0.56) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.38 , S.D.= 0.74) รองลงมา คือ นวัตกรรม (innovation) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.25, S.D.= 0.84) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความเจริญเติบโต 
(growth)  มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.20, S.D.= 0.81) 
 
ตารางท่ี 4.10   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายด้าน : ด้านการบรรลุเป้าหมาย  
      (Goal Attainment) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ผลสัมฤทธิ์ (achievement) 4.22 0.77 มาก 
2. คุณภาพ (quality) 4.12 0.84 มาก 
3. การแสวงหาทรัพยากร (resource acquisition) 4.19 0.78 มาก 
4. ประสิทธิภาพ (efficiency) 4.22 0.79 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.17 0.40 มาก 
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  จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.17, S.D.= 0.40) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ (achievement) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.22 , 
S.D.= 0.77) และประสิทธิภาพ (efficiency) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก  
( X  = 4.22 , S.D.= 0.79 ) รองลงมา คือ การแสวงหาทรัพยากร (resource acquisition) มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.19, S.D.= 0.78) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ คุณภาพ (quality)  มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.12, S.D.= 0.84) 
 
ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายด้าน : ด้านการบูรณาการ   
      (Integration) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ความพอใจ (satisfaction) 4.23 0.79 มาก 
2. บรรยากาศ (climate) 4.26 0.81 มาก 
3. การสื่อความหมาย (communication) 4.24 0.86 มาก 
4. ความขัดแยง (conflict) 4.20 0.82 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.23 0.52 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Integration) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 

4.23, S.D.= 0.52) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ บรรยากาศ (climate) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.26 , S.D.= 
0.81) รองลงมา คือ การสื่อความหมาย (communication) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.24, S.D.= 0.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความขัดแยง (conflict) มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.20, S.D.= 0.82) 
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายด้าน : ด้านการรักษาแบบแผน  
    วัฒนธรรม (Latency) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ความภักดี (Loyalty) 4.28 0.78 มาก 
2. ความสนใจของคนสวนใหญ Central life 

interest) 
4.29 0.75 

มาก 

3. แรงจูงใจ (Motivation) 4.28 0.76 มาก 
4. เอกลักษณ Identity) 4.27 0.72 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.27 0.45 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.27, S.D.= 0.45) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความสนใจของคนสวนใหญ Central life interest) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.29 , S.D.= 0.75) รองลงมา คือ ความภักดี (Loyalty) มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.28, S.D.= 0.78) และแรงจูงใจ (Motivation) มีประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28, S.D.= 0.76) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เอก
ลักษณ Identity) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, S.D.= 0.72) 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการปรับตัว (Adaptation) :   
    ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีการปรับตัวให้เหมาะสมตาม

สถานการณ์และนโยบายของต้นสังกัดที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 

4.35 0.81 มาก 

2. สถานศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่
เปลี่ยนแปลง 

4.34 0.80 มาก 

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 

4.36 0.79 มาก 

4. สถานศึกษามีการปรับปรุงนโยบายของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4.32 0.81 มาก 

5. สถานศึกษามีวิธีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การ
บริหาร และนโยบายเพ่ือให้องค์การอยู่รอด 

4.53 0.51 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.38 0.74 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) อยู่ในระดับมาก (X  = 4.38 , 
S.D.= 0.74) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีวิธีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การบริหาร และนโยบายเพ่ือให้องค์การอยู่
รอด มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยู่ ในระดับมาก ( X  = 4.53, S.D.= 0.51) รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง อยู่
ในระดับมาก (X  = 4.36 , S.D.= 0.79) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงนโยบายของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.32, S.D.= 0.81) 
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ตารางท่ี 4.14   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการปรับตัว (Adaptation) :  
    นวัตกรรม (innovation) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษาใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ในการบริหาร และการปฏิบัติงาน 
4.31 0.82 มาก 

2. สถานศึกษาใช้วิธีการ หรือกลยุทธ์แบบใหม่ ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหาร และการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

4.32 0.82 มาก 

3. สถานศึกษาใช้การบริหารรูปแบบใหม่ ๆให้เหมาะสม
กับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

4.14 0.87 มาก 

4. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

4.34 0.80 มาก 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
องค์การ 

4.12 0.87 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.25 0.84 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรม (innovation) อยู่ในระดับมาก (X  = 4.25, S.D.= 0.84) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
องค์การ มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.34, S.D.= 0.80) รองลงมา คือ 
สถานศึกษาใช้วิธีการ หรือกลยุทธ์แบบใหม่  ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.32, S.D.= 
0.82) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ  มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.12, S.D.= 0.87) 
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ตารางท่ี 4.15    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการปรับตัว (Adaptation) :   
    ความเจริญเติบโต (growth) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษาเพ่ิม และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ

สอน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เกิด
คุณภาพในตัวของผู้เรียนและคุณภาพของ
สถานศึกษา 

4.35 0.80 มาก 

2. สถานศึกษามีการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ เช่น 
สภาพของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ 
อาคารประกอบ และบริเวณท่ีมีความปลอดภัยเพ่ือ
ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนและความเจริญเติบโต
ของสถานศึกษา 

4.06 0.80 มาก 

3. สถานศึกษาพัฒนาระบบงาน ระบบการบริหาร 
โครงสร้างงาน โครงสร้างองค์กร เพื่อให้สถานศึกษา
เกิดความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4.05 0.81 มาก 

4. สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเข้าศึกษาต่อ
ในสถานศึกษา สถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.32 0.81 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.20 0.81 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านความเจริญเติบโต (growth) อยู่ในระดับมาก (X  = 4.20, S.D.= 0.81) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาเพ่ิม และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพในตัวของผู้เรียนและคุณภาพของ
สถานศึกษา มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.35, S.D.= 0.80) รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเข้าศึกษา
ต่อในสถานศึกษา สถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
(X  = 4.32, S.D.= 0.81) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบงาน ระบบ
การบริหาร โครงสร้างงาน โครงสร้างองค์กร เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.05, S.D.= 0.81) 
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ตารางที่ 4.16   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการปรับตัว (Adaptation) :  
    การพัฒนา (development) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านด้วย

รูปแบบที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้
เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างยังยืน 

4.04 0.80 มาก 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
ด้านความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลและศักยภาพในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอโดยการให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

4.32 0.81 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้แก่ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนอย่างทั่วถึง 

4.03 0.82 มาก 

4. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.45 0.51 มาก 

5. สถานศึกษามีการพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้ดูสวยงาม ทันสมัยอยู่เสมอ 

4.31 0.81 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.23 0.75 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการพัฒนา (development) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.23, S.D.= 0.75) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D.= 0.51) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ ทักษะการจัดการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและศักยภาพในด้านต่าง  ๆ อย่าง
สม่ าเสมอโดยการให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก( X  = 4.32, S.D.= 0.81) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไปพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.03, S.D.= 0.82) 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Goal  
    Attainment) :ผลสัมฤทธิ์ (achievement) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น  

4.16 0.80 มาก 

2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

4.29 0.79 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

4.22 0.71 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.22 0.77 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ (achievement) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.22, S.D.= 0.77) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.29, S.D.= 0.79) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.22, 
S.D.= 0.71) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.16, S.D.= 0.80) 



 101 

ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Goal   
    Attainment) : คุณภาพ (quality) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษาด าเนินการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

4.00 0.82 มาก 

2. สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ
ครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการสอนอันน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 

4.17 0.88 มาก 

3. สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 

4.14 0.81 มาก 

4. สถานศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

4.13 0.88 มาก 

5. สถานศึกษาสร้างบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการ
ท างาน สร้างความรู้สึกร่วมของบุคลากร ความเห็นอก
เห็นใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 

4.16 0.80 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.12 0.84 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านคุณภาพ (quality) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.12, 
S.D.= 0.84) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการสอน
อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.17, S.D.= 0.88) รองลงมา คือ สถานศึกษาสร้างบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการ
ท างาน สร้างความรู้สึกร่วมของบุคลากร ความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมกัน มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.16, S.D.= 0.80) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาด าเนินการบริหารด้วยการ
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มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันสร้างคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา  มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.00, S.D.= 0.82) 
 
ตารางท่ี 4.19  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Goal 
Attainment) : การแสวงหาทรัพยากร (resource acquisition) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษาจัดสรรครูให้กับทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน 
4.26 0.79 มาก 

2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณให้กับทุกฝ่าย
งานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.20 0.71 มาก 

3. สถานศึกษาจัดสรร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
ท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.27 0.79 มาก 

4. สถานศึกษามีการแสวงหาความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และชุมชน 

4.04 0.83 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.19 0.78 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.19 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการแสวงหาทรัพยากร (resource acquisition) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่
ในระดับมาก (X  = 4.19, S.D.= 0.78) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาจัดสรร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, 
S.D.= 0.79) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดสรรครูให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับการท างาน มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.26, S.D.= 0.79) 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษามีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา และชุมชน มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.04, S.D.= 0.83) 



 103 

ตารางท่ี 4.20  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบรรลุเป้าหมาย (Goal  
    Attainment) : ประสิทธิภาพ (efficiency) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4.21 0.81 มาก 

2. สถานศึกษาบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใช้เงิน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.19 0.70 มาก 

3. สถานศึกษาบริหารเวลาเพื่อลดระยะเวลาที่
สูญเสียไปเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

4.20 0.84 มาก 

4. สถานศึกษาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัด
การศึกษา  

4.26 0.79 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.22 0.79 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.22, S.D.= 0.79) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัด
การศึกษา มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.26, S.D.= 0.79) รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X  = 4.21, S.D.= 0.81) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ สถานศึกษาบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงิน และงบประมาณที่ก าหนดไว้  มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.19, S.D.= 0.70) 
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ตารางท่ี 4.21  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Integration) :  
    ความพอใจ (satisfaction) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามี

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.27 0.79 มาก 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

4.21 0.71 มาก 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

4.26 0.79 มาก 

4. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการ จัดการเรียน
การสอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

4.19 0.87 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.23 0.79 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.21 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านความพอใจ (satisfaction) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก  
(X  = 4.23, S.D.= 0.79) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D.= 0.79) 
รองลงมา คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.26, S.D.= 0.79) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.19, S.D.= 0.87) 



 105 

ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Integration) :  
    บรรยากาศ (climate) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีสภาพของอาคาร สถานที่ ห้องเรียน

อาคารประกอบ และบริเวณท่ีมีความปลอดภัยที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

4.23 0.85 มาก 

2. สถานศึกษาจัดห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.25 0.80 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในการท างานที่เอ้ือต่อการท างานรวมกัน 

4.30 0.78 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.26 0.81 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.22 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านบรรยากาศ (climate) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.26, 
S.D.= 0.81) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดสถาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อการท างานรวมกัน 
มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.30, S.D.= 0.78) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัด
ห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก ( X  = 4.25 , S.D.= 0.80) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
สถานศึกษามีสภาพของอาคาร สถานที่ ห้องเรียนอาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23 ,  
S.D.= 0.85) 
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ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Integration) :  
    การสื่อความหมาย (communication) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร

สถานศึกษากับผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ และแนวทางการท างานให้
เข้าใจตรงกันน าไปสู่การท างานจนบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

4.26 0.91 มาก 

2. สถานศึกษามีการจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่  หรือ
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้รับบริการได้ทราบอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

4.28 0.79 มาก 

3. สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษากับผู้ร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผู้รับบริการ สังคม ชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.20 0.87 มาก 

4. สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู ครูกับครู
เพ่ือรวมกันจัดการเรียนการสอนและการท างานที่
ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.23 0.85 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.24 0.86 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.23 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการสื่อความหมาย (communication) มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.24, S.D.= 0.86) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่  หรือประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้รับบริการได้ทราบอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.28,  
S.D.= 0.79) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ร่วมงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และแนวทางการท างานให้เข้าใจตรงกันน าไปสู่การ
ท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก  
(X  = 4.26, S.D.= 0.91) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้รับบริการ สังคม ชุมชนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.20, S.D.= 0.87) 
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ตารางท่ี 4.24   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการบูรณาการ (Integration) :  
    ความขัดแยง (conflict) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง

ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือ
กันของทุกฝ่าย 

4.24 0.70 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาบนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง ตามหลักการ และเหตุผล  

4.13 0.88 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง
ภายในสถานศึกษาด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 

4.22 0.85 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังข้อขัดแย้งจากคู่กรณีท้ัง
สองฝ่ายเพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.27 0.79 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง
ภายในสถานศึกษาโดยค านึงถึงผลของความขัดแย้ง
หมดไปด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 

4.15 0.87 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.20 0.82 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.24 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ด้านความขัดแยง (conflict)  มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ ในระดับมาก  
(X  = 4.20, S.D.= 0.82) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังข้อขัดแย้งจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพ่ือน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 
มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, S.D.= 0.79) รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของ
ทุกฝ่าย มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.24, S.D.= 0.70) และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ตามหลักการ และเหตุผล มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
(X  = 4.13, S.D.= 0.88) 
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ตารางท่ี 4.25   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  
    (Latency) : ความภักดี (loyalty) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันภายใน
สถานศึกษา 

4.34 0.77 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความรัก 
ศรัทธา และมีความผูกพันตอสถานศึกษา 

4.24 0.86 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมของสถานศึกษา 

4.29 0.78 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความเต็มใจ 
ทุ่มเท มุ่งมั่นและพยายามปฏิบัติงานเพ่ือให้
สถานศึกษาเกิดการบรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.25 0.69 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.28 0.78 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.25 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านความภักดี (loyalty) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.28, 
S.D.= 0.78) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันภายใน
สถานศึกษา มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.34, S.D.= 0.77) รองลงมา คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมของสถานศึกษา  มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.29, S.D.= 0.78) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความรัก ศรัทธา และมีความผูกพันตอสถานศึกษา มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.24, S.D.= 0.86) 
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ตารางท่ี 4.26   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  
    (Latency) : ความสนใจของคนสวนใหญ central life interest) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกัน

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจอันเป็นเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

4.30 0.83 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพของตนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 

4.31 0.82 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุ่มเทและ
อุทิศเวลา ในการท างานร่วมกันเพื่อความส าเร็จ
ของสถานศึกษาร่วมกัน 

4.27 0.68 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ของตนโดยมุ่งผลส าเร็จไปที่คุณภาพ
ของนักเรียนร่วมกัน 

4.28 0.68 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.29 0.75 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.26 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านความความสนใจของคนสวนใหญ central life interest) มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.29, S.D.= 0.75) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันพัฒนาคุณภาพของตนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนและสถานศึกษาร่วมกัน  มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ ในระดับมาก  
(X  = 4.31, S.D.= 0.82) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจอันเป็นเป้าหมายของสถานศึกษา มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.30, S.D.= 0.83) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทุ่มเทและอุทิศเวลา ในการท างานร่วมกั นเพ่ือความส าเร็จของ
สถานศึกษาร่วมกัน มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, S.D.= 0.68) 
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ตารางท่ี 4.27  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  
    (Latency) : แรงจูงใจ (motivation) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับ

ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จของสถานศึกษา 

4.38 0.65 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครูและ
บุคลากรได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 

4.24 0.84 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นคุณค่า และศักยภาพในตัว
ของครูและบุคลากรโดยให้เข้ามาเป็นทีมในการ
ท างานตามความเหมาะสม 

4.25 0.70 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่อง ชมเชย เห็นคุณค่า 
มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติได้ดี
อยู่เสมอ 

4.22 0.85 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการท างาน 
พิจารณาความดีความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 

4.29 0.68 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาเลื่อนต าแหน่งให้กับครู และ
บุคลากรด้วยความเหมาะสม 

4.30 0.83 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.28 0.76 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.27 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา   ด้านแรงจูงใจ (motivation)   มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.28, S.D.= 0.76) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
มุ่งม่ันสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.38, S.D.= 
0.65) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเลื่อนต าแหน่งให้กับครู และบุคลากรด้วยความเหมาะสม มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.30, S.D.= 0.83) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษายกย่อง ชมเชย เห็นคุณค่า มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรที่
ปฏิบัติได้ดีอยู่เสมอ มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.22, S.D.= 0.85) 
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ตารางท่ี 4.28  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  
    (Latency) : เอกลักษณ identity) 

(n = 379)  

ที ่
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมี

จิตส านึกของการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน 
4.15 0.88 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมี
ความรักความสามัคคี สามารถรวมกันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

4.30 0.65 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  

4.33 0.67 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครัด เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
การมุ่งความส าเร็จ เห็นประโยชน์ของสถานศึกษา
มากกว่าส่วนตน การมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา เป็นต้น   

4.28 0.67 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.27 0.72 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.28 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านเอกลักษณ identity) มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, 
S.D.= 0.72) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (X  = 4.33, 
S.D.= 0.67) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมีความรักความสามัคคี 
สามารถรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X  = 4.30, 
S.D.= 0.65) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมี
จิตส านึกของการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.15, S.D.= 0.88) 
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4.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์  
ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation coefficient) รายละเอียด 
ดังตารางที่ 4.29 
 
ตารางท่ี 4.29  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผล 
    ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวม และ 
    รายด้าน 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่  4 .29 การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  ซิกม่ า ในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กับกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระดับปานกลาง ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.445) และเมื่อพิจารณา
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .420 - .495 คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ การบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด้านการวัด กับการบรรลุเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .495 รองลงมา คือ การบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านการวัด กับการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .493 ถัดไปคือ คู่ของ
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

การบริหาร
สถานศึกษา 

ตามแนวคิดซิกซ์ 
ซิกม่า 

ประสิทธิผลสถานศึกษา ระดับ
ความสัมพันธ์ 

 
การ

ปรับตัว 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบูรณา
การ 

การรักษาแบบ
แผนวัฒนธรรม   

รวม 

1. การก าหนด .487** .489** .485** .489** 0.496** ปานกลาง 
2. การวัด  .489** .495** .486** .493** 0.500** ปานกลาง 
3. การวิเคราะห์ .492** .455** .461** .453** 0.472** ปานกลาง 
4. การปรับปรุง .420** .446** .439** .450** 0.488** ปานกลาง 
5. การควบคุม .100 -.011 -.026 -.020 0.006 ต่ า 

รวม     0.445** ปานกลาง 
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการวิเคราะห์กับการปรับตัว มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .492 ส่วนคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด คือ การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า  กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการควบคุมกับการบูรณาการ มี
ความสัมพันธ์กันทางลบในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ -.026 
  
 



 
 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27,479 คน  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 379 คน โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด , 2545, น. 43) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์  ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถามสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถาม เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดทฤษฎีของ ลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) และ ตอนที่ 3 
สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert’s five 
rating scale) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าไปทดลองใช้กับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าระหว่าง 0.8 ขึ้นไป
ถึง 1  หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าไปทดลองใช้กับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม รวมทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น
เทา่กับ .845 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ใน
การตรวจสอบสมมติฐาน ตอนที่ 1 ร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวม มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า อยู่ในระดับ
มาก (X = 4.15, S.D.= 0.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฎิบัติอยู่ในระดับ
มาก โดยล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด  คือ  การวัด (X = 4.19, S.D.=0.75),  การปรับปรุง  
( X = 4.18, S.D.= 0.75),  การก าหนด  (X  = 4.16, S.D.= 0.74), การวิเคราะห์  ( X = 4.12,  

S.D.= 0.86) และ การควบคุม (X = 4.10, S.D.= 0.80)  
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
ภาพรวม มีประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (X = 4.24, S.D.= 0.48) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ 
การปรับตัว (X = 4.29, S.D. = 0.56), การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  (X = 4.27, S.D. = 0.45),  

การบูรณาการ (X  = 4.23, S.D. = 0.52)  และการบรรลุเป้าหมาย (X   = 4.17, S.D. = 0.40)  
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า การบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระดับปานกลาง (r = 0.445) ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยด้านการวัดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงสุด (r = 0.500) 
รองลงมา คือ ด้านการก าหนด (r = 0.496) และ ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาต่ าสุด (r = 0.006) 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่พบ และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีการปฎิบัติโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ การวัด (X = 4.19, S.D.=0.75),  การปรับปรุง (X = 4.18, S.D.= 0.75),  

การก าหนด (X = 4.16, S.D.= 0.74),  การวิเคราะห์ (X = 4.12, S.D.= 0.86)  และการควบคุม 

( X = 4.10, S.D.= 0.80)  ทั้งนี้ เป็นเพราะสถานศึกษาพัฒนาวิธีการด าเนินงาน หรือออกแบบ
กระบวนการในการท างานใหม่ที่ทันสมัย หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขจัดปญหาที่เกิดขึ้น และ
พัฒนาวิธีแก้ปญหา โดยการท างานที่มีระบบ โดยก าหนดระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม  และ
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สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือหาข้อบกพร่อง และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า 
และสถานศึกษามีการก าหนดแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ และเป้าหมายของ
สถานศึกษาเพ่ือลดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิระวัฒน์ แฟสันเทียะ 
(2556) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารของตัวเองอยู่เสมอ
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงการบริหารของตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ในการด าเนินงานขององค์การทุก
องค์การย่อมมีทั้งประสบผลส าเร็จและล้มเหลว ในส่วนที่ประสบผลส าเร็จองค์การก็ต้องด ารงรักษาไว้
หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ในส่วนที่เป็นปัญหาก็ต้องร่วมมือกันในการหาวิธีการที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไป ท าให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพียงพอต่อการด ารงอยู่และ
พัฒนาต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะไม่ว่าเป็นการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และส่งผลต่อผลผลิตขององค์กรมากขึ้น จะเป็นการหาวิธีการแก้ไขปัญหา ดังเช่นวิธีการแก้ปัญหา
เชิงระบบ การน า Six Sigma มาใช้  เพ่ือเป็นการลดปัญหาขององค์การ ต่างก็เป็นวิธีการที่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การนั้นเอง 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ การ
ปรับตัว (X = 4.29, S.D. = 0.56), การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (X = 4.27, S.D.= 0.45), การ 

บูรณาการ (X = 4.23, S.D.= 0.52) และการบรรลุเป้าหมาย (X = 4.17, S.D.= 0.40)  

  2.1 การปรับตัว (X = 4.29, S.D.= 0.56) ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการปรับปรุง
การบริหารงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง และสถานศึกษามีวิธีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การบริหาร และนโยบายเพ่ือให้องค์การอยู่รอด และ สถานศึกษามีการ
ปรับตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์และนโยบายของต้นสังกัดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555) ที่กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีการยอมรับแนวคิดวิธีการ ตลอดจนเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งครู
ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นในการท างาน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรียม สุขกล่ า (2553 , น. 27) ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น โรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนจะต้องทันสมัย ทันกับความเจริญก้าวหน้าและ
ความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
ด้านการเรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ มีการค้นคว้าและพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่น 
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารและครูจะต้องมีบทบาทส าคัญในการปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้โรงเรียน
ก้าวหน้า ทันสมัย ทันกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 
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  2.2 การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  ( X = 4.27, S.D.= 0.45) ทั้งนี้ เป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมมือกันภายในสถานศึกษา มีความ
เชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของสถานศึกษา และเต็มใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นและพยายามปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรร่วมกันพัฒนาคุณภาพของตนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและสถานศึกษา
ร่วมกัน และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจอันเป็นเป้าหมายของ
สถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์ บุ่งนาม (2555) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.05, S.D. = 0.45) และด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมาก (X = 
4.02, S.D.= 0.58) มีความสุขพอใจกับต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เอกชัย ค้าผล (2558) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีในการชักจูงให้บุคลากรช่วยกันก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ตลอดจนมี
ระบบให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้มีความยั่งยืน ท างานถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน และสังคม 

  2.3 การบูรณาการ ( X = 4.23, S.D.= 0.52) ทั้งนี้ เป็นเพราะ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  และ
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อการท างานรวมกัน จัด
ห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีสภาพของอาคาร 
สถานที่ ห้องเรียนอาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
พบว่า บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.23) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บรรยากาศองค์การ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 8 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเป็นหนึ่งเดียวกันต่อองค์การ 
(X = 4.19, S.D. = 0.26) โครงสร้างองค์การ ( X = 4.13, S.D. = 0.23) การสนับสนุน (X = 4.07, 

S.D. = 0.34) รับผิดชอบ ( X = 4.05, S.D. = 0.20) การให้รางวัล ( X = 4.05, S.D. = 0.27)  

มาตรฐานงานการปฎิบัติงาน ( X = 4.02, S.D. = 0.27)  ความอบอุ่น ( X = 4.02, S.D. = 0.33) 

ความเสี่ยงของงาน (X = 4.00, S.D. = 0.28) และการยอมรับความขัดแย้ง (X = 3.97, S.D. = 0.32) 



 118 

แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศขององค์การมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของครูในโรงเรียน จึงควร
สนับสนุนบรรยากาศขององค์การ มาตรฐานงานการปฎิบัติงาน การสนับสนุน การยอมรับความ
ขัดแย้ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การ ทั้งนี้เป็นเพราะบรรยากาศองค์การเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในโรงเรียน 
    2.4 การบรรลุเป้าหมาย (X = 4.17, S.D.= 0.40) ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมี
การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายของ
สถานศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การสอนอันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา และสถานศึกษาจัดสรร สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
และสถานศึกษาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัด
การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ (2556)  ที่กล่าวว่า ให้มีการสนับสนุน
ทางด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน การเป็นสมาชิกที่ดี การมีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมแท้จริง ควร
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ส่วนย่อย หรือจากนโยบายไปสู่การปฎิบัติ การมีส่วนร่วมนี้บุคลากรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ใน
ทุกๆมิติของสถานศึกษา ควรมีแผนการในระยะสั้น และระยะยาว ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือ
ผู้ปฎิบัติสามารถเล็งเห็นความต้องการ และแนวทางในการด าเนินการตามนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการต่าง ๆ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ 
ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า การ
บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.445) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยข้อนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านการควบคุมกับประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ า ที่ เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหารขาดการเฝ้าติดตามการท างาน ให้ค าแนะน า สอนงาน  และน า
เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการควบคุมการท างาน และต้องมีมาตรการตาง ๆ เพ่ือ
ควบคุมตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา และต้องควบคุมกระบวนการหลังจากปรับปรุงแกไข
เพ่ือรักษาระดับความส าเร็จไว และป้องกันการกลับมาของปัญหาเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นฤมล แจ้งกิจ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สถานศึกษามีความต้องการจ าเป็น ด้านการวัดและ
รวบรวมข้อมูล มากที่สุด (0.37) รองลงมาคือการวิเคราะห์ (0.33) รองลงมาคือ การควบคุมขยายผล 
(0.30) และค่าเฉลี่ยด้านการควบคุม (X = 3.67, S.D. = 0.77) และสอดคล้องกับนักวิชาการคือ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2554:149 อ้างถึงใน ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ , 2554) กล่าวว่า การควบคุมเป็น
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุผลตามมาตรฐานการท างาน
ที่ก าหนดไว้ มุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางที่จะท าให้
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บรรลุผลตามมาตรฐานการท างานที่ก าหนด เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การ 
เป็นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในองค์การ 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการวัด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ควรส่งเสริมให้มีเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาจุดอ่อนของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปสู่การ
ปรับปรุง และพัฒนา และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  
   1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในทางบวก แต่บางด้านมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อย คือ ด้านการควบคุม ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรมีการ
นิเทศติดตาม ให้ค าแนะน า สอนงาน  และน าเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆเข้ามาช่วยในการควบคุมการ
ท างาน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
1. ดร.ภูวดล  จุลสุคนธ์     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหาร 
        การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
        ราชภัฏเทพสตรี 
2. ดร.สมศักดิ์  จัตตุพรพงษ์    อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
        การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
        และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
        พระจอมเกล้าธนบุรี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  นิยมาภา   อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการบริหาร 
        การศึกษาภาควิชาการศึกษา คณะ 
        ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
        เกษตรศาสตร์ 
4. ดร.วลัยพร  ศิริภิรมย์     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และหลักสูตร 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร 
        การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหาร 
        การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์     
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผล  
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
ค าชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

3. แบบสอบถามฉบับบนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

(นายสมสมัคร  พงษ์ศิริพัฒน์) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย () หน้าข้อความที่เป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
⃣ ชาย  ⃣ หญิง 

2. อายุ 
⃣  ต่ ากว่า 30 ปี 
⃣  30 – 40 ปี 
⃣  สูงกว่า 40 - 50 ปี  
⃣  สูงกว่า 50 ปี 

3. วุฒิการศึกษา 
⃣ ต่ ากว่าปริญญาโท – ปริญญาโท 
⃣ สูงกว่าปริญญาโท 

4. ประสบการณ์การท างาน 
⃣ ต่ ากว่า 10 ปี 
⃣ 10 - 15 ปี  
⃣ สูงกว่า 15 – 20 ปี  
⃣ สูงกว่า 20 ปี 

5. ที่ตั้ง 
⃣ ในเขตพ้ืนที่  ⃣ นอกเขตพ้ืนที่ 

6. ขนาดของสถานศึกษา 
⃣ ขนาดเล็ก 
⃣ ขนาดกลาง  
⃣ ขนาดใหญ่  
⃣ ขนาดใหญ่พิเศษ  
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย () หน้าข้อความที่เป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
   5 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

   1 หมายถึง มีการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
ระดับการปฎิบัติ 
5 4 3 2 1 

1. การก าหนด (Define) 
1. สถานศึกษามีการก าหนดกลุ่มของลูกค้า หรือผู้รับบริการ      
2. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาที่สนองตอบต่อความ

ต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้รับบริการ 
     

3. สถานศึกษามีก าหนดจุดวิกฤติของคุณภาพของผลผลิต      
4. สถานศึกษาก าหนดจุดวิกฤติของคุณภาพของกระบวนการหลักของ

สถานศึกษา 
     

5. สถานศึกษาก าหนดจุดวิกฤติการให้บริการต่อลูกค้า      
6. สถานศึกษามีการก าหนดแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน กระบวนการ

หลักขององค์กร การให้บริการและผลผลิตขององค์กรเพ่ือลดข้อผิดพลาด
อย่างต่อเนื่อง 

     

2. การวัด (Measurement) 
7. สถานศึกษาวัดสมรรถนะของกระบวนการหลักขององค์กรเพ่ือให้เห็นถึง

ข้อบกพร่องที่อาจส่งผลต่อสถานศึกษา 
     

8. สถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อหาข้อบกพร่อง      
9. สถานศึกษาจัดท าตารางข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของ

ข้อบกพร่อง 
     

10. สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของผลผลิต 

     

11. สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของกระบวนการหลักของ
สถานศึกษา 

     

12. สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า 
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ข้อ การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
ระดับการปฎิบัติ 
5 4 3 2 1 

3. การวิเคราะห์ (Analyze) 
13. สถานศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมไดม้าวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องที่

เกิดข้ึน 
     

14. สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เป็นต้น
ตอของปัญหานั้น 

     

15. สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาชี้ให้เห็นผลต่างระหว่างคุณภาพของ
สินค้าท่ีคาดว่าจะกระท าได้กับผลที่กระท าได้จริง 

     

4. การปรับปรุง (Improve) 
16. สถานศึกษามีการปรับปรุงสมรรถนะ และประสิทธิภาพของกระบวนการ

หลักขององค์กร 
     

17. สถานศึกษาพัฒนาวิธีการด าเนินงาน หรือออกแบบกระบวนการในการ
ท างานใหม่ที่ทันสมัย หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขจัดปญหาที่
เกิดขึ้น 

     

18. สถานศึกษาพัฒนาวิธีแก้ปญหา โดยการท างานที่มีระบบ โดยก าหนด
ระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

     

5. การควบคุม (Control) 
19. สถานศึกษามีมาตรการตาง ๆ เพ่ือควบคุมตัวแปรที่ส าคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อ

ผลผลิตของสถานศึกษา 
     

20. สถานศึกษาควบคุมกระบวนการหลังจากปรับปรุง 
แกไขเพ่ือรักษาระดับความส าเร็จไว และป้องกันการกลับมาของปัญหาเดิม 

     

21. สถานศึกษามีการเฝ้าติดตามการท างาน ให้ค าแนะน า สอนงาน  และน า
เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการควบคุมการท างาน 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย () หน้าข้อความที่เป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

5 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย 

   1 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. การปรับตัว (adaptation–A) 
1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) 
1. สถานศึกษามีการปรับตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์

และนโยบายของต้นสังกัดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
     

2. สถานศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่
เปลี่ยนแปลง 

     

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 

     

4. สถานศึกษามีการปรับปรุงนโยบายของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

     

5. สถานศึกษามีวิธีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การ
บริหาร และนโยบายเพ่ือให้องค์การอยู่รอด 

     

1.2 นวัตกรรม (innovation) 
6. สถานศึกษาใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนใน

การบริหาร และการปฏิบัติงาน 
     

7. สถานศึกษาใช้วิธีการ หรือกลยุทธ์แบบใหม่ ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

     

8. สถานศึกษาใช้การบริหารรูปแบบใหม่ ๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

     

9. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

     

10. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

     



151 
 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
1.3 ความเจริญเติบโต (growth) 
11. สถานศึกษาเพ่ิม และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ

สอน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพในตัว
ของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา 

     

12. สถานศึกษามีการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพ
ของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคาร
ประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยเพ่ือส่งผลต่อ
คุณภาพของนักเรียนและความเจริญเติบโตของ
สถานศึกษา 

     

13. สถานศึกษาพัฒนาระบบงาน ระบบการบริหาร 
โครงสร้างงาน โครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สถานศึกษาเกิด
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

     

14. สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษา สถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

     

1.4 การพัฒนา (development) 
15. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน

ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืน 

     

16. สถานศึกษามีการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา
ในด้านความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลและศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอโดยการให้ศึกษาต่อ อบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

     

17. สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้แก่ คร ู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไปพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนอย่างทั่วถึง 

     

18. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

19. สถานศึกษามีการพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาให้ดูสวยงาม ทันสมัยอยู่เสมอ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
2. การบรรลุเป้าหมาย (goal attainment–g) 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ (achievement) 
20. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น  

     

21. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

     

22. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

     

2.2 คุณภาพ (quality) 
23. สถานศึกษาด าเนินการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

     

24. สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ
ครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการสอนอันน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 

     

25. สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 

     

26. สถานศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

     

27. สถานศึกษาสร้างบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการ
ท างาน สร้างความรู้สึกร่วมของบุคลากร ความเห็นอก
เห็นใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
2.3 การแสวงหาทรัพยากร (resource acquisition) 
28. สถานศึกษาจัดสรรครูให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน 
     

29. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณให้กับทุกฝ่ายงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

     

30. สถานศึกษาจัดสรร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การท างานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

     

31. สถานศึกษามีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา เช่น เครือขา่ยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา และชุมชน 

     

2.4 ประสิทธิภาพ (efficiency) 
32. สถานศึกษามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     

33. สถานศึกษาบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้
เงิน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

     

34. สถานศึกษาบริหารเวลาเพื่อลดระยะเวลาที่สูญเสียไป
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

     

35. สถานศึกษาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

     

3. การบูรณาการ (integration–I) 
3.1 ความพอใจ (satisfaction) 
36. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความ

พึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
     

37. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

     

38. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

     

39. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการ จัดการเรียนการ
สอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
3.2 บรรยากาศ (climate) 
40. สถานศึกษามีสภาพของอาคาร สถานที ่ห้องเรียน

อาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

     

41. สถานศึกษาจัดห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

42. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท างานที่เอ้ือต่อการท างานรวมกัน 

     

3.3 การสื่อความหมาย (communication) 
43. สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา

กับผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ และแนวทางการท างานให้เข้าใจตรงกัน
น าไปสู่การท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

     

44. สถานศึกษามีการจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่  หรือ
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาให้กับผู้รับบริการได้
ทราบอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

     

45. สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
กับผู้ร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้รับบริการ สังคม 
ชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

     

46. สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู ครูกับครู
เพ่ือรวมกันจัดการเรียนการสอนและการท างานที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3.4 ความขัดแย้ง (conflict) 
47. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้งที่

เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของ
ทุกฝ่าย 

     

48. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
ตามหลักการ และเหตุผล  

     

49. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง
ภายในสถานศึกษาด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
3.4 ความขัดแยง (conflict) (ต่อ) 
50. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังข้อขัดแย้งจากคู่กรณีท้ังสอง

ฝ่ายเพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 
     

51. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง
ภายในสถานศึกษาโดยค านึงถึงผลของความขัดแย้งหมด
ไปด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 

     

4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  (latency–l) 
4.1 ความภักดี (loyalty) 
52. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันภายในสถานศึกษา 
     

53. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความรัก ศรัทธา 
และมีความผูกพันตอสถานศึกษา 

     

54. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและ คา่นิยมของสถานศึกษา 

     

55. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความเต็มใจ 
ทุม่เท มุ่งมั่นและพยายามปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษา
เกิดการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4.2 ความสนใจร่วม (central life interest) 
56. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจอัน
เป็นเป้าหมายของสถานศึกษา 

     

57. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันพัฒนา
คุณภาพของตนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 

     

58. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุ่มเทและอุทิศ
เวลา ในการท างานร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของ
สถานศึกษาร่วมกัน 

     

59. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของตนโดยมุ่งผลส าเร็จไปที่คุณภาพของนักเรียน
ร่วมกัน 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฎิบัติ 

5 4 3 2 1 
4.3 แรงจูงใจ (motivation) 
60. ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับ

ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จของสถานศึกษา 

     

61. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครูและบุคลากร
ได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 

     

62. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นคุณค่า และศักยภาพในตัวของ
ครูและบุคลากรโดยให้เข้ามาเป็นทีมในการท างานตาม
ความเหมาะสม 

     

63. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่อง ชมเชย เห็นคุณค่า มอบ
เกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติได้ดีอยู่เสมอ 

     

64. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการท างาน พิจารณา
ความดีความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตาม
กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 

     

65. ผู้บริหารสถานศึกษาเลื่อนต าแหน่งให้กับครู และ
บุคลากรด้วยความเหมาะสม 

     

4.4 เอกลักษณ์  (identity) 
66. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมีจิตส านึก

ของการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน 
     

67. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมีความรัก
ความสามัคคี สามารถรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

     

68. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตน
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์ข้อบังคับของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  

     

69. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การมุ่งความส าเร็จ เห็น
ประโยชน์ของสถานศึกษามากกว่าส่วนตน การมุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น   

     

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง  
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ผลการพิจารณาแบบประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผล  

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. เพศ 
⃣ ชาย  ⃣ หญิง 1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

2. อายุ 
⃣  ต่ ากว่า 30 ปี  
⃣  30 – 40 ปี 
⃣  สูงกว่า 40 – 50 ปี  
⃣  สูงกว่า 50 ปี 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

3. วุฒิการศึกษา 
⃣ ต่ ากว่าปริญญาโท – ปริญญาโท 
⃣ สูงกว่าปริญญาโท 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

4. ประสบการณ์การท างาน 
⃣ ต่ ากว่า 10 ปี 
⃣ 10 ปี - 15 ปี 
⃣ สูงกว่า 15 – 20 ปี  
⃣ สูงกว่า 20 ปี 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

5. ที่ตั้ง 
⃣ ในเขตพ้ืนที่  ⃣ นอกเขตพ้ืนที่ 1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

6. ขนาดของสถานศึกษา 
⃣ ขนาดเล็ก  
⃣ ขนาดกลาง  
⃣ ขนาดใหญ่  
⃣ ขนาดใหญ่พิเศษ  

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 

ข้อ การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. การก าหนด (Define) 
1. สถานศึกษามีการก าหนดกลุ่มของลูกค้า หรือ

ผู้รับบริการ 
1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

2. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาที่
สนองตอบต่อความต้องการ และความคาดหวังของ
ลูกค้า หรือผู้รับบริการ 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

3. สถานศึกษามีก าหนดจุดวิกฤติของคุณภาพของ
ผลผลิต 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

4. สถานศึกษาก าหนดจุดวิกฤติของคุณภาพของ
กระบวนการหลักของสถานศึกษา 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

5. สถานศึกษาก าหนดจุดวิกฤติการให้บริการต่อลูกค้า 1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 
6. สถานศึกษามีการก าหนดแผนการปรับปรุงการ

ด าเนินงาน กระบวนการหลักขององค์กร การ
ให้บริการและผลผลิตขององค์กรเพ่ือลดข้อผิดพลาด
อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

2. การวัด (Measurement) 
7. สถานศึกษาวัดสมรรถนะของกระบวนการหลักของ

องค์กรเพ่ือให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่อาจส่งผลต่อ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

8. สถานศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อ
หาข้อบกพร่อง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

9. สถานศึกษาจัดท าตารางข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
หาความสัมพันธ์ของข้อบกพร่อง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

10
. 

สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มต่ีอคุณภาพของผลผลิต 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

11
. 

สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มตี่อคุณภาพของกระบวนการหลักของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

12
. 

สถานศึกษาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มตี่อคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

3. การวิเคราะห์ (Analyze) 
13
. 

สถานศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมไดม้าวิเคราะห์ถึง
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

14
. 

สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

15
. 

สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาชี้ให้เห็นผลต่าง
ระหว่างคุณภาพของสินค้าที่คาดว่าจะกระท าได้กับ
ผลที่กระท าได้จริง 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

4. การปรับปรุง (Improve) 
16
. 

สถานศึกษามีการปรับปรุงสมรรถนะ และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักขององค์กร 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

17
. 

สถานศึกษาพัฒนาวิธีการด าเนินงาน หรือออกแบบ
กระบวนการในการท างานใหม่ที่ทันสมัย หรือใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขจัดปญหาที่เกิดขึ้น 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

18
. 

สถานศึกษาพัฒนาวิธีแก้ปญหา โดยการท างานที่มี
ระบบ โดยก าหนดระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

5. การควบคุม (Control) 
19
. 

สถานศึกษามีมาตรการตาง ๆ เพ่ือควบคุมตัวแปรที่
ส าคัญๆที่ส่งผลต่อผลผลิตของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

20
. 

สถานศึกษาควบคุมกระบวนการหลังจากปรับปรุง 
แกไขเพ่ือรักษาระดับความส าเร็จไว และป้องกันการ
กลับมาของปัญหาเดิม 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 

21
. 

สถานศึ กษามี ก าร เฝ้ าติ ดตาม การท างาน  ให้
ค าแนะน า สอนงาน  และน าเทคโนโลยีหรือวิธีการ
ใหม่ๆเข้ามาช่วยในการควบคุมการท างาน 

1 1 1 1 1 1.0 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. การปรับตัว (adaptation–A) 
 1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (adaptability) 
1. สถานศึกษามีการปรับตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์

และนโยบายของต้นสังกัดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. สถานศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่
เปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. สถานศึกษามีการปรับปรุงนโยบายของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5. สถานศึกษามีวิธีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตงิาน การ
บริหาร และนโยบายเพ่ือให้องค์การอยู่รอด 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 1.2 นวัตกรรม (innovation) 
6. สถานศึกษาใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนใน

การบริหาร และการปฏิบัติงาน 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7. สถานศึกษาใช้วิธีการ หรือกลยุทธ์แบบใหม่ ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8. สถานศึกษาใช้การบริหารรูปแบบใหม่ ๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 1.3 ความเจริญเติบโต (growth) 
11. สถานศึกษาเพ่ิม และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ

สอน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพในตัว
ของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

12. สถานศึกษามีการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพ
ของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคาร
ประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยเพ่ือส่งผลต่อ
คุณภาพของนักเรียนและความเจริญเติบโตของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

13. สถานศึกษาพัฒนาระบบงาน ระบบการบริหาร 
โครงสร้างงาน โครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สถานศึกษาเกิด
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

14. สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษา สถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 1.4 การพัฒนา (development)  
15. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน

ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างยังยืน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

16. สถานศึกษามีการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา
ในด้านความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลและศักยภาพใน
ด้านต่างๆอย่างสม่ าเสมอโดยการให้ศึกษาต่อ อบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

17. สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้แก่ คร ู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไปพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนอย่างทั่วถึง 

1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

18. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

19. สถานศึกษามีการพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาให้ดูสวยงาม ทันสมัยอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 

  1 2 3 4 5   
2. การบรรลุเป้าหมาย (goal attainment–g) 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ (achievement)  
20. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้น  

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

21. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

22. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 2.2 คุณภาพ (quality)  
23. สถานศึกษาด าเนินการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

24. สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ
ครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการสอนอันน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

25. สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

26. สถานศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

27. สถานศึกษาสร้างบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการ
ท างาน สร้างความรู้สึกร่วมของบุคลากร ความเห็นอก
เห็นใจ และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 2.3 การแสวงหาทรัพยากร (resource acquisition) 
28. สถานศึกษาจัดสรรครูให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

29. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณให้กับทุกฝ่ายงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

30. สถานศึกษาจัดสรร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การท างานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

31. สถานศึกษามีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษา เช่น เครือขา่ยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา และชุมชน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 2.4 ประสิทธิภาพ (efficiency)  
32. สถานศึกษามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

33. สถานศึกษาบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้
เงิน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

34. สถานศึกษาบริหารเวลาเพื่อลดระยะเวลาที่สูญเสียไป
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

35. สถานศึกษาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. การบูรณาการ (integration–I) 
 3.1 ความพอใจ (satisfaction) 

36. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

37. ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

38. ครู และบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

39. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการ จัดการเรียนการ
สอน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 3.2 บรรยากาศ (climate) 
40. สถานศึกษามีสภาพของอาคาร สถานที ่ห้องเรียน

อาคารประกอบ และบริเวณที่มีความปลอดภัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

41. สถานศึกษาจัดห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

42. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท างานที่เอ้ือต่อการท างานรวมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 3.3 การสื่อความหมาย (communication)  
43. สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา

กับผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ และแนวทางการท างานให้เข้าใจตรงกัน
น าไปสู่การท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

44. สถานศึกษามีการจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่  หรือ
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาให้กับผู้รับบริการได้
ทราบอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

45. สถานศึกษามีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
กับผู้ร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้รับบริการ สังคม 
ชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

46. สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู ครูกับครู
เพ่ือรวมกันจัดการเรียนการสอนและการท างานที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 3.4 ความขัดแย้ง (conflict) 
47. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้งที่

เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของ
ทุกฝ่าย 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

48. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
ตามหลักการ และเหตุผล  

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

49. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง
ภายในสถานศึกษาด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 3.4 ความขัดแยง (conflict) (ต่อ) 
50. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังข้อขัดแย้งจากคูก่รณีท้ังสอง

ฝ่ายเพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

51. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารความขัดแย้ง
ภายในสถานศึกษาโดยค านึงถึงผลของความขัดแย้งหมด
ไปด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  (latency–l) 
 4.1 ความภักดี (loyalty)  

52. ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันภายในสถานศึกษา 

1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

53. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความรัก ศรัทธา 
และมีความผูกพันตอสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

54. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและ คา่นิยมของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

55. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความเต็มใจ 
ทุม่เท มุ่งมั่นและพยายามปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษา
เกิดการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 4.2 ความสนใจร่วม (central life interest)  
56. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจอัน
เป็นเป้าหมายของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

57. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันพัฒนา
คุณภาพของตนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนและสถานศึกษาร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

58. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุ่มเทและอุทิศ
เวลา ในการท างานร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของ
สถานศึกษาร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

59. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของตนโดยมุ่งผลส าเร็จไปที่คุณภาพของนักเรียน
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

 4.3 แรงจูงใจ (motivation)  
60. ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับ

ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จของสถานศึกษา 

1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

61. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครูและบุคลากร
ได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

62. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นคุณค่า และศักยภาพในตัวของ
ครูและบุคลากรโดยให้เข้ามาเป็นทีมในการท างานตาม
ความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

63. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่อง ชมเชย เห็นคุณค่า มอบ
เกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติได้ดีอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

64. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการท างาน พิจารณา
ความดีความชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตาม
กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

65. ผู้บริหารสถานศึกษาเลื่อนต าแหน่งให้กับครู และ
บุคลากรด้วยความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 4.4 เอกลักษณ์  (identity)  
66. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมีจิตส านึก

ของการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน 
1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

67. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมีความรัก
ความสามัคคี สามารถรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

68. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตน
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์ข้อบังคับของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

69. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การมุ่งความส าเร็จ เห็น
ประโยชน์ของสถานศึกษามากกว่าส่วนตน การมุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น   

1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 



ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล นายสมสมัคร  พงษ์ศิริพัฒน์ 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 16 มีนาคม 2526 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 29 หมู่ 5 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

12000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2549 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2546 – ปัจจุบัน 
 

 
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต าบลบางเดื่อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครูผู้สอน 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต าบลบางเดื่อ 

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
  

 
 
  


