
                                                          
 
 
 
 

 
 

 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผล 
ของสถานศกึษาในจงัหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางพรสณุี   หงษลอย 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศกึษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 ปการศึกษา 2550 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การบรหิารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผล 
ของสถานศกึษาในจงัหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

โดย 
 นางพรสณุี   หงษลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศกึษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 ปการศึกษา 2550 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
THE  STRATEGIC PLAN FOR THAI PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



AFFECTING EFFECTIVENESS OF THE SCHOOLS IN NAKHONPATHOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Pornsunee   Hongloy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF EDUCATION 

Department of Educational Administration 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2007 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46252317 : สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสําคัญ   : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย / ประสิทธิผลของ 

           สถานศกึษา  
 

                   พรสุณี  หงษลอย : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ, 
รศ. ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร และ อ. ดร.วัชนีย  เชาวดํารงค. 142  หนา.         

                    การวิจัยครั้งนี้ มวีัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
และ 3) การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาจังหวัดนครปฐม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนครปฐม จํานวน 165 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คนประกอบดวย  ผูบริหาร
สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูท่ีทําหนาที่รักษาราชการ และหัวหนางาน  รวมท้ังส้ิน  
990 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
ฮอยและมิสเกล (Hoy and  Miskel) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถี่ (frequencies)   
คารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และ การวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (stepwise   multiple   regression   analysis) 

                 ผลการวิจัย พบวา 
                 1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม  ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก 
                 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
                 3. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยสงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ปการศึกษา 2550  

ลายมือชื่อนักศกึษา.................................................. 

ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธ1..........................2.............................3..................... 
 
 
 

 ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46252317       :  MAJOR  :  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY  WORDS :  STRATEGIC   PLAN   FOR  THAI  PUBLIC  SECTOR   DEVELOPMENT   
                       / EFFECTIVENESS  OF   THE  SCHOOLS  
           
               PORNSUNEE  HONGLOY :  THE   STRATEGIC   PLAN   FOR THAI PUBLIC SECTOR  
DEVELOPMENT  AFFECTING  EFFECTIVENESS  OF THE SCHOOLS  IN  NAKHONPATHOM. 
THESIS  ADVISORS:  ASST.PROF. PRASERT  INTARAK, Ed.D., ASSOC. PROF. SIRICHAI  
CHINATANGKUL,Ph.D. AND WACHANEE  SHOUDUMRONG,Ph.D. 142 pp. 
 
                The  purposes  of this  research  were to identify : 1) the strategic plan for Thai 
public sector development  of the  schools  in  Nakhonpathom, 2) effectiveness of  the schools  
in Nakhonpathom and 3) the strategic plan for Thai public sector development affecting 
effectiveness of the schools in Nakhonpathom. The samples were 165 schools. The  
respondent  were  school director, head of academic disciplines and teachers  totally 990 
respondents. The instrument for collecting the data was a questionnaire based on  the 
concept of strategic plan for Thai public sector development and  school effectiveness  based 
on the concept of Hoy and Miskel. The statistical treatment were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.     
 

                   The research findings  revealed  as the followings : 
       1. The  strategic  plan  for  Thai  public  sector  development  of  schools  in  

Nakhonpathom  was  rated  at  a high  level  in  overall  and  each  aspect. 

        2. The  effectiveness  of  the schools  in  Nakhonpathom  was  rated  at  a high  

level  in  overall  and  each  aspect. 

       3. The strategic  plan  for  Thai  public  sector  development  affecting  effectiveness  of  

the  schools  in  Nakhonpathom.   
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  บทที ่1 
 

 บทนํา 
 

                 ระบบราชการเปนกลไกที่สําคัญของการบริหารประเทศนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน1  และ
เร่ิมประสบกับปญหาตางๆจนตองมีการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการหลายครั้ง  เพื่อปรับภารกิจ
ที่สําคัญในการบริหารและจัดการทรัพยากร   ใหสามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติและสังคม2

โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  ระบบราชการจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม   แตเนื่องจากระบบราชการเปนระบบที่มีขอบเขต  ภารกิจกวางขวาง
และผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ  การขอรับบริการสาธารณะตางๆ ลวน
แลวแตตองอาศัยบริการจากหนวยงานของรัฐเปนสวนใหญ  ดวยเหตุนี้ ระบบราชการจึงมีโอกาส
ถูกวิพากษวิจารณจากหมูคนทั่วไปถึงปญหาและความลมเหลวในการบริหารงาน  ทั้งในดาน 
ความยุงยากซับซอนของระบบการบริหารงาน  ความไรประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน  ความไม
เสมอภาคในการใหบริการ  การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและอีกหลายประการ  ซึ่ง          
สวนใหญลวนแตเปนภาพลักษณในเชิงลบ3

                 เมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทุกฝายจึงเรงดําเนินการปรับปรุงระบบราชการ        
ทั้งในดานบทบาท ภารกิจ โครงสรางสวนราชการ จํานวนอัตรากําลัง กระบวนการหรือกฎระเบียบ 
พฤติกรรมของขาราชการ และการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในราชการ4  เปาหมายสําคัญ      

                                                  
                    1 สํานักงานปฏิรูประบบราชการ, การปฏิรูประบบราชการ:ทางออกของการแกปญหา
และฟนฝาวิกฤต  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542), 18. 
                  2 กระมล  ทองธรรมชาติ และ พรศักดิ์  ผองแผว, ขาราชการไทย  ความสํานึกและ
อุดมการณ  (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2539), 94-105. 
                  3 สํานักงานคณะกรรมการปฏรูิประบบราชการและสํานกังาน ก.พ.,  การปฏิรูประบบ
ราชการไทย  ทางออกของการแกปญหาและฟนฝาวกิฤต  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการและสํานกังาน ก.พ, 2542), 18 –19. 
                  4 สํานักงานปฏรูิประบบราชการ, การปฏิรูประบบราชการ:ทางออกของการแกปญหา
และฟนฝาวิกฤต  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542), 117 –132.                                        
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ในการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการ  คือ  การจัดระบบราชการใหเปนองคกรขนาดเล็ก ประหยัด 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในประเด็นสําคัญตอไปนี้ 1) กําหนดกลุมภารกิจของสวน
ราชการที่มีงานสัมพันธกันไวดวยกัน  2) เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหงานราชการมี
ลักษณะกระชับ  ประหยัด และ 3) การลดกําลังคนภาครัฐเพื่อลดคาใชจายที่เกินความจําเปน5    

              
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     
           

                การปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย  เพื่อใหสามารถกําหนดเปาหมาย 
และทิศทางการปฏิบัติงานของสวนราชการใหทํางานรวมกันอยางมีเอกภาพ  ลดคาใชจายในสวน
งานที่ซ้ําซอน  และปรับปรุงการทํางานของขาราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล6  ประกอบ
กับบริบทของการเปลี่ยนแปลงมิติทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและนานาชาติ  ทําใหเกิด
ความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบราชการอยางจริงจังและตอเนื่อง      
               เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาระบบราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รัฐจึงมอบหมาย
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งจัดตั้งโดยอาศัยมาตรา 71 / 9 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  เปนสวนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งไมมีฐานะเปนกรม ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  เปนผูเสนอแนะและใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ การปรับ
งบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม คาตอบแทน  วิธีการปฏิบัติราชการ  
การวิเคราะห การเสนอแนะ  ฝกอบรม ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปการ
พัฒนาระบบราชการ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา7                   
              จากภารกิจดังกลาว  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ไดดําเนินการจัดวางแผนที่นําทาง  หรือ roadmap ในรูปของแผน

                                                                                                                                               
 

               5 ทิพาวด ี เมฆสวรรค, การปฏิรูประบบราชการ  [Online], accessed 10 September  
2004. Available from http:// www.opdc.go.th 
               6 สํานักงานขาราชการพลเรือน, มาตรการพฒันาและบรหิารกําลังคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง [Online], accessed 2 September  2004.Available from http:// www.opdc.go.th 
               7 จรวยพร  ธรณนิทร, การปฏิรูประบบราชการไทย:ขอเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ, 
[Online], accessed 24 April  2006. Available from http:// www.opdc.go.th 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550 เพื่อเปนกรอบทิศทางและ
แนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รายละเอียดของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550   ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร
หลักที่สําคัญดังนี้  1) การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางาน 2) การปรับปรุงโครงสราง    
การบริหารราชการแผนดิน  3) การรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ  4) การสรางระบบ
บริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม  5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม           
6) การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย 7) การเปดระบบราชการใหประชาชนมีสวนรวม8        
ซึ่งทั้ง 7 ยุทธศาสตรเปนนโยบายหลักของการพัฒนาระบบราชการทุกภาคสวน  ทุกหนวยงานของ
ระบบราชการ             
               เนื่องจากสถานศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งของทางราชการ มีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคน  โดยมีผูบริหาร   ครู  รวมทั้งชุมชน  เปนผูปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายตางๆ ของ
ทางราชการซึ่งใชเปนกลไกหลักในการบริหารงาน  และศักยภาพของนักเรียนเปนประสิทธิผลของ
การบริหารงานที่สําคัญ ดังนั้น ในการประกาศใชนโยบายแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 
ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาระบบราชการทุกภาคสวน  สถานศึกษาซึ่งบริหารงานภายใต
ระบบราชการจึงตองปรับเปลี่ยนการบริหารใหรองรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                 ในดานความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา (effective  school) หรือโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จ (successful school) ประกอบดวยปจจัยหลายประการ   โดยการนําหลักการแนวคิด
และทฤษฏีเปนแนวทางการดําเนินงาน ความพยายามทุมเทของบุคลากรทุกฝาย การมีเปาหมายที่
ชัดเจนและทาทาย  การมีทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณคา   การมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรและการสอน  ภาวะผูนําของผูบริหารและครู บรรยากาศองคกรแหงการเรียนรู การยอมรบั
นับถือของผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของ ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน  คุณธรรม จริยธรรม
ของผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 
                 สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลหรือประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม จะสงผลใหผูบริหาร  ครู   บุคลากรและนักเรียน  รวมทั้งชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ    

                                                  
                 8 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2546-พ.ศ.2550) [Online], accessed 20 September  2004. Available from http:// 
www.opdc.go.th 
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เปนแรงจูงใจใหไดใชศักยภาพในการปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ  เพราะจะรูสึกวาตนเปน
สวนหนึ่งของความมีชื่อเสียง จะเกิดความคิดริเร่ิมและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้นและพัฒนา
เปนองคกรแหงการเรียนรูสงผลตอความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาในลักษณะวงจรตอเนื่อง9       
ซึ่งจะเกิดผลดีตอคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
               การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการที่สอดคลองกัน
ระหวางงาน 3 ระดับคือ ระดับกระทรวง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ซึ่งในแต
ละระดับตางก็มีบทบาท อํานาจหนาที่โดยเฉพาะ กลาวคือ ระดับกระทรวง จะกําหนดแผน 
นโยบาย  มาตรฐาน การประเมินผลการจัดการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากรใหแกหนวยปฏิบัติ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการประสานงานทุกระดับ  สงเสรมิ สนบัสนนุดานตางๆ
แกสถานศึกษาและระดับสถานศึกษาเปนหนวยที่จัดการศึกษาอยางแทจริง เพราะคุณภาพ
การศึกษาอยูที่การบริหารจัดการในระดับสถานศึกษาเปนสําคัญ10   
                การบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติในระบบราชการ ในปจจุบันมี
แผน นโยบายและรูปแบบที่นํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผลหลายรูปแบบ  โดยมีการประสานงานและบริหารแบบมีสวนรวมกับหนวยงานตางๆ  
ซึ่งรวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  เปนหนวยงานหลักในการพัฒนา
ระบบราชการ  โดยมีการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 - 
พ.ศ.2550) เพื่อเปนกรอบทิศทางและแนวทางใหหนวยงานของทางราชการ นําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                        
ปญหาของการวิจยั 

             ระบบราชการ เปนระบบการทํางานที่เปนหนวยงานขนาดใหญ มีกําลังคนเปนจํานวน
มาก  ทําใหตองมีการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันกับสภาวะแวดลอม
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนกลไกที่ดีในการพัฒนาประเทศ   ปญหาของระบบ

                                                  
                     9 วิโรจน  สารรัตนะ, โรงเรียน : องคการแหงการเรียนรู  (กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรา
พิพัฒน จํากัด, 2544),36-39.               
                 10 ธรีะ    รุญเจริญ,  การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 1  (กรุงเทพฯ : บริษัท
แอล. พี. เพรส จํากัด,  2546),  21. 
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ราชการไทยมีทั้งในดานโครงสรางและดานบุคลากร ดังที่ ชูชาติ  ศิวกาญจน ไดรวบรวมความเห็น
ของนักวิชาการหลายทานโดยสรุป  ดังนี้  ดานการขยายตัวของหนวยราชการในระบบราชการไทย  
การบริหารงบประมาณ   ปญหาดานนโยบาย โครงสรางที่มีความใหญโต  กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ  
ความสิ้นเปลืองของระบบราชการ  การปฏิบัติงานซ้ําซอน  การรักษาวินัย การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และหนวยงานในการบริหารงานบุคคล   ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และปญหาการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของงาน11                     
                ในสวนของสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานทางราชการไดประสบปญหาและเกิด         
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ดังนี้ 
             1. ดานโครงสรางการจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนนิติบุคคล  มีการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงานใน
สถานศึกษาจาก 6 งานหลัก คืองานวิชาการ บุคลากร อาคารสถานที่ ความสัมพันธชุมชน         
งานธุรการและกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบดวยภาระงานยอย 30 งาน เปนการบริหาร 4 งานหลัก
ดังนี้ วิชาการ  งบประมาณ  บริหารบุคคล การบริหารทั่วไป  แตภาระงานยอย  43 งาน เพิ่มข้ึน
จํานวน 13 งาน นอกจากนี้ ในภาระงานยอยของการบริหารทั่วไปตามภารกิจใหมระบุเปนงานอื่นๆ 
และไมมีขอบเขตของภาระงานที่ชัดเจน 
                2. ปญหาดานอัตรากําลังขาดแคลน ไมสอดคลองกับภารกิจ  มีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานบุคคล โดยประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มาตรการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ  มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง12  ในสวนของมาตรการเกี่ยวกับการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ  ซึ่งเปนนโยบายสําคัญ
ที่สงผลกระทบตอการบริหารงานในสถานศึกษา  เนื่องจากขาราชการครูในสถานศึกษาจังหวัด
นครปฐม สมัครเขามาตรการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดจํานวนมากและไมมีการจัดสรรอัตรา
ทดแทนในขณะที่ภาระงานเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้ จํานวนขาราชการครูเปรียบเทียบระหวางกอนและ 
หลังจากประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-พ.ศ.2550 ดังนี้       

                                                  
                 11ชูชาติ   ศิวกาญจน, สังคมไทยและการบริหารราชการไทย, พิมพคร้ังที ่1 (นครปฐม :   
โรงพิมพพรเพชรการพิมพ, 2545), 185-188.  
                 12 สํานักงานขาราชการพลเรือน, มาตรการพัฒนาและบรหิารกําลังคนเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง [Online], accessed 2  September  2004. Available from http:// www.opdc.go.th 
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ปการศึกษา 2545 มีขาราชการครู 5,438 คน  ปการศึกษา 2548 จํานวน 5,079  คน รวมจํานวน
ขาราชการครูที่ลาออกโดยไมมีอัตราทดแทน  359 คน13  
                นอกจากปญหาดังกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ไดสรุปรวบรวมปญหาไวใน รายงานความกาวหนาการพัฒนาระบบราชการ  ดังนี้ 
                 1. ปญหาดานบุคลากร ขาดขวัญกําลังใจ ความรูความสามารถไมเหมาะสม ยึดติดกับ
ทัศนคติ คานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานแบบเดิม   การบริหารงานบุคคลไมคลองตัว          
การพัฒนาบุคลากรไมทั่วถึง คาตอบแทนหรือระบบแรงจูงใจไมเหมาะสมกับความทุมเท  ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาราชการยังไมเพียงพอ ไมทั่วถึง  บางสวนไมมีสวนรวม  ขาดการ
เตรียมความพรอมของคน  ผูบริหารไมเห็นความสําคัญ  กําหนดเวลาเรงรัด  งานเฉพาะหนามาก
ไมมีเวลาพัฒนางานระยะปานกลางและระยะยาว 
                2. ปญหาดานระบบประเมินผลและตัวชี้วัด ระบบประเมินผลมีหลายระบบทําใหเกิด
ความซ้ําซอน การกําหนดยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  ผลลัพธ ยังขาดความเที่ยงตรงเชื่อถือไดของวิธีเก็บ
ขอมูล การแปลงสิ่งที่เปนนามธรรมไปสูการปฏิบัติยังไมชัดเจน  ตัวชี้วัดไมทาทายเทาที่ควร  
ตัวชี้วัดมีมากเกินไป เปลี่ยนแปลงบอย  ตัวชี้วัดบางตัวไมเหมาะสมกับหนวยราชการประเภท
นโยบาย วิชาการ ภารกิจที่ตางกันหรือขนาดตางกัน 
              3. ปญหาดานการบูรณาการระหวางหนวยงานกลาง  สวนราชการ ในการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตรและการตั้งงบประมาณประจําป ตลอดจนการรายงานและประเมินผล   
ทําใหขาดเอกภาพ เกิดความซ้ําซอนเปนภาระตอสวนราชการและไมเกิดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร14  
              จากเหตุผลและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารงานตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่ส งผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา              
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
 

                                                  
                 13สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม, ขอมูลสารสนเทศ  ปการศึกษา2548 
(นครปฐม : กลุมนโยบายและแผน, 2548), 11.  
                 14 สํานักงานเลขาธิการ สํานกังาน ก.พ.ร., รายงานความกาวหนาของการพฒันาระบบ
ราชการในรอบ 3 ป  [Online], accessed 2  May  2006. Available from http:// www.opdc.go.th/thai/3 
years OPDC/tri_annual_intro_pdf 
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วัตถุประสงคของการวิจยั    
  

                 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย   ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 
           1.  เพื่อทราบการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของ 

 สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
            2.  เพือ่ทราบประสทิธิผลของสถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม 
           3.  เพื่อทราบการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงตอ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 
ขอคําถามของการวิจัย    
 

                ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสาํหรับการวจิัย เพื่อเปนแนวทางในการคนหาคําตอบใน
การวิจยั   ดังนี ้

1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม  อยูในระดับใด 

           2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  อยูในระดับใด 
           3.  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยสงผลตอ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมหรือไม 
     
สมมุติฐานการวิจยั 
 

              เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบสําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยไว  ดังนี้ 
                1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 
                2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมอยูในระดับปานกลาง 
                3. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยสงผลตอ
ประสิทธิผลของ สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม    
 
ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจยั 
 

                 สถานศึกษา เปนหนวยงานทางราชการที่มีหนาที่จัดการศึกษา มีลักษณะเปนองคการ
ระบบเปดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  การบริหารงานสามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบซึ่ง
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ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input)   กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมและขอมูลยอนกลับ15 ปจจัยนําเขา(input)ในระบบการศึกษาคือ บุคลากร(man)  
งบประมาณ(money) วัสดุอุปกรณ(materials)และการจัดการ(management)  สําหรับดาน
กระบวนการ(process) ประกอบดวยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและการนิเทศ  
และดานผลผลิต(output)  ไดแก ประสิทธิผลของสถานศึกษา16   
                 ในการวิจัยครั้งนี้ กระบวนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย   เปนการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลดําเนินการตลอดมาอยางตอเนื่อง ดังนี้   ในรัฐบาลชุด
ของนายชวน  หลีกภัย ( 2540 – 2544 ) ไดดําเนินการปฏิรูประบบราชการตามกรอบนโยบายของ
รัฐบาล  โดยการประกาศใชแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการปฏิรูประบบราชการ พุทธศักราช 2541  กําหนดมาตรการปรับภาคราชการในสภาวะ
วิกฤต   ริเร่ิมการจัดตั้งองคการมหาชน   ประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พุทธศักราช 2542 และ โครงการประเทศไทย           
ใสสะอาดเพื่อลดปญหาการทุจริตในระบบราชการ    รัฐบาลชุดของพันตํารวจโททักษิณ   ชินวัตร 
ไดประกาศนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการในการบริหารราชการแผนดินตามกรอบ
แนวทางการบริหารรัฐกิจประสิทธิผล  มีการประชุมเชิงปฎิบัติการระดมความคิดจากผูมีสวนได
สวนเสียในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบราชการ  ริเร่ิมมาตรการและโครงการตางๆ ดังนี้  โครงการจังหวัด
ทดลองบูรณาการเพื่อการพัฒนา ( คบพ. )   โครงการผูวา CEO   การปรับปรุงโครงสรางกระทรวง 
ทบวง กรม  การปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามยุทธศาสตร
และนโยบายของรัฐบาล    ริเร่ิมโครงการรัฐบาลอิเลคทรอนิกส   การจํากัดกําลังคนภาครัฐ       
การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการประชาชน  การปรับเปล่ียนแนวความคิดและ
ทัศนคติในการทํางานของขาราชการ17  กมลวรรณ   ชัยวานิชศิริ กลาวถึง  ระบบราชการที่รัฐบาลมี
การเปลี่ยนแปลงการบริหาร   จะมีการประชุม  อบรมใหความรู   ใหส่ือเทคโนโลยีแกผูบริหาร  

                                                  
                  15 Daniel  Katz  and  Robert  L. Kahn,  The  Social  Psychology  of  Organizations, 2 nded.   
(New York : John Wiley  and  Son, 1978), 20.    
                16 วิโรจน  สารรัตนะ, โรงเรียน : องคการแหงการเรียนรู  (กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรา
พิพัฒน จํากัด, 2544), 37.  
                17 สํานักงานเลขาธิการ สํานกังาน ก.พ.ร., การปฎิรูประบบราชการในประเทศไทย  
[Online], accessed 4  May  2006. Available from http:// OPDC/tri_annual_intro_pdf 
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เพื่อใหมีความพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง18 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)เปนหนวยงานหลักในการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยประกอบดวย                
7  ยุทธศาสตร ดังนี้   1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน โดยใหยึดวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี   2) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหมีขีดสมรรถนะ ความยืดหยุน 
ความคลองตัวสูง  3) การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ เพื่อใหสอดรับกับนโยบายและ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล  4) การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล  5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม 
ใหเอื้อตอการพัฒนาระบบราชการ  6) การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย เพื่อนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใหเปนรูปแบบของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ  7) การเปดระบบราชการใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อเปดระบบ
ราชการเขาสูกระบวนการความเปนประชาธิปไตย(democratization) โดยการยอมรับและให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผล               
การดําเนินงาน19                      
                สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารงานในสถานศึกษานั้น มีนักวิชาการ
ไดทําการศึกษาไวหลายทาน ดังนี้ เรนซิส  ไลเคิรท (Rensis   Likert ) ไดทําการคนควาวิจัยจาก
สํานักฝายขาย 40 แหง พบวา องคการที่ประสบความสําเร็จไมวาจะมีขนาดใดก็ตาม เปนระบบ
สังคมที่มีความสลับซับซอน (complex  social  system ) ซึ่งการที่องคการจะประสบความสําเร็จ
หรือมีประสิทธิผลไดนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธตอกันและระบบการใชอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ           
(an effective interaction influence system )20  เอเวอรอารดและมอริช(Everard and  morris) 
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลวาผูบริหารตองสามารถบริหาร

                                                  
              18 ภารดี  อนันตนาวี,”ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,” วารสารศึกษาศาสตร  15,1 (มิถุนายน-
ตุลาคม 2546) : 103. 
                19 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2546-พ.ศ.2550) [Online], accessed 20 September  2004. Available from http:// 
www.opdc.go.th 

   20 Rensis   Likert  อางถึงใน ภรณี   กีรติบุตร, การประเมินประสทิธิผลขององคการ  
(กรุงเทพฯ : โอ เอส  ปร้ินติง้, 2546),147 – 148. 
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ภายใตดานตางๆคือบริหารคน  บริหารองคการและบริหารการเปลี่ยนแปลง21  มอท(Mott) กําหนด
เกณฑการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก  1)ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
2)ประสิทธิภาพขององคกร  3)ความสามารถในการปรับตัว 4)ความสามารถในการยืดหยุน22 
สําหรับฮอยและมิเกล(Hoy  and  Miskel) นักพัฒนาองคกรไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลกับ
องคการหลายลักษณะทั้งองคการเอกชนและองคการของรัฐและไดประมวลผลการศึกษาแลว
เสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคการวาควรพิจารณาจาก 1) ความสามารถใน          
การปรับตัว (adaptability)  2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement) 3) ความพึงพอใจในงาน
(job satisfaction) 4)ความมุงมั่นในชีวิต(central  life interest) 23 ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                21 K.B. Everard and  Geoffery  Morris, Effective School Management (London : 
Harper and  Row Publishers,1985),pp.3-6. 
                22 Paul E, Mott. The Characteristic  of Efficient Organizations(New York : 
McGraw - Hill,1972, pp.59.  
                23 Wayne  K.  Hoy and   Cecil   G. Miskel.Educational  Administration  Theory   
 Research and Practice . 4th ed.(Singapore : McGraw – Hill.1991).pp.384-397. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปจจัยนาํเขา
(input) 

 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ  
- การจัดการ 
   

กระบวนการ
(process) 

 

- การบริหาร    
 
    
 

- การเรียนการสอน 
-  การนิเทศ 

สภาพแวดลอม (context) 
–สังคม  -ประเพณี  -เศรษฐกจิ –การเมือง  -อ่ืนๆ 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

ผลผลิต 
(output) 

 
     

 
  

แผนยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบราชการไทย   

   
 

ประสิทธิผล 
ของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  1  ขอบขายทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา   :  Daniel  Katz  and  Robert  L. Kahn,  The  Social  Psychology  of  Organizations, 2 nded.   (New 
York : John Wiley  and  Son, 1978), 20.    
            :   Wayne  K.  Hoy and   Cecil   G. Miskel. Educational  Administration Theory  Research and 
Practice, 4th ed. (Singapore : McGraw – Hill.1991), 384 -397. 
            :  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  แผนพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 - 2550)  [online], 
accessed  2  May  2006.  Available from http://www.opdc.go.th/thai/3     
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ขอบเขตการวิจัย 
 

                 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร             
การพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม  โดยแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ประกอบดวย  7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน  ประกอบดวย 
7 มาตรการ ดังนี้    วางเงื่อนไขใหสวนราชการนําระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาใชอยาง
จริงจัง กําหนดเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการพัฒนา
องคการ  ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในของสวนราชการใหมีความทันสมัย  ปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการดําเนินงาน โดยถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําป ทบทวน
แผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ   กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และ ตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน และใหประชาชนเขามามีสวนรวม   การจัดทําแนวทาง
และคูมือการบริหารราชการและใชเปนเครื่องมือในการประเมินตนเอง (self-assessment)  2) การ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ ประกอบดวย 3 มาตรการ คือ การจัดระเบียบโครงสรางการ
บริหารราชการในเชิงบูรณาการ  จัดโครงสรางองคการใหมีความเหมาะสมรองรับกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบการบริหารราชการใหมีสมรรถนะสูง 3)การร้ือปรับ
ระบบการเงินและการงบประมาณ มี 7 มาตรการ ดังนี้ ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ใหมใหสามารถตรวจสอบและประเมินผลได ปรับเปลี่ยนระบบการงบประมาณใหสอดรับกับการ
บริหารราชการแนวใหม  เปดโอกาสใหสวนราชการสามารถเก็บเงินเหลือจายไวใชประโยชนในการ
พัฒนาองคการหรือฝกอบรมขาราชการได สามารถตรวจสอบและแปลงสินทรัพยของสวนราชการ
ที่มีอยูใหเปนทุนโดยใหมีการเรียกเก็บคาใชจาย(capital charge)ในรูปแบบตางๆ  จัดทําแผนการ
ใชจายเงินแผนงาน/โครงการตางๆรวมทั้งการรายงานทางการเงินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  เรง
ปรับปรุงระบบบัญชีของสวนราชการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล   วางระเบียบเพื่อใหสวน
ราชการสามารถดําเนินกิจการเพื่อหารายไดไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการและบุคลากรใน
รูปของสวัสดิการ 4) การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหมประกอบดวย                
7 มาตรการ ดังนี้  สรรหาบุคลากรผูมีความสามารถสูงเขาสูระบบราชการ   นําหลักสมรรถนะการ
บริหารจัดการมาใชกับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง  ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบบริหารงาน
บุคคลภาครัฐในดานการจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน  เพิ่มผลผลิตของขาราชการโดยจัดทํา
เปาหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบ สวนราชการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเชิง
ยุทธศาสตร ปรับปรุงขีดสมรรถนะของศูนยพัฒนาและโอนถายบุคลากรภาครัฐใหมีตําแหนง
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ทดแทนหรือสํารองราชการขึ้นในระบบขาราชการพลเรือน  พัฒนากลไกและกระบวนการในการ
รักษาและปกปองระบบคุณธรรมในวงราชการ  5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและ
คานิยม ประกอบดวย 4 มาตรการ ดังนี้  สรางรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุมเปาหมาย             
( empowerment) ในลักษณะของการเรียนรูจากประสบการณปฏิบัติจริงๆ (action learning)  จัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  รณรงคและปฏิบัติตาม
คานิยมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม   สรางการมีสวนรวมของทุกฝายในกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมและคานิยมใหมที่เอื้อตอการพัฒนาระบบราชการ 6) เสริมสรางระบบราชการใหทนัสมยั 
ประกอบดวย 3 มาตรการ ดังนี้ สนับสนุนใหสวนราชการเปนองคกรสมัยใหมที่ใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  ประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการอิเล็กทรอนิกส   
สงเสริมและกําหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 7) เปดระบบราชการให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ประกอบดวย 5 มาตรการ ดังนี้ สงเสริมใหหนวยงานราชการปฏิบัติ
ราชการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม  วางหลักเกณฑใหมีการสํารวจความ
ตองการและความคิดเห็นของประชาชน  มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
(citizen advisory board )  นําเสนอขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระบบราชการ24

               สําหรับการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินประสิทธิผล 
ของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้                        
1) ความสามารถในการปรับตัว(adaptability) ไดแก ความรูสามารถของครูและบุคลากรในปรับตัว
ใหเขากับสถานการณ การปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 
สามารถแกปญหาและควบคุมสถานการณเรงดวน ยอมรับและปรับเปล่ียนการทํางานตาม
นโยบายใหมและปรับเปล่ียนการบริหารงานโดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร   
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement)ไดแก  ผลลัพธของการจัดการศึกษาโดยนักเรียนไดรับ
การยกยองชมเชยหรือรางวัลทางดานวิชาการ สามารถสอบแขงขันเขาเรียนตอได ศึกษาคนควาหา
ความรูและพัฒนาตนเอง  มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี                
                                                  
                 24 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2546-พ.ศ.2550) [Online], accessed 20 September  2004.Available from http:// 
www.opdc.go.th 
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มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย  ผูปกครองพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความประพฤติของนักเรียน  3)ความพึงพอใจในงาน
(job satisfaction) ไดแก การที่บุคลากรในสถานศึกษายอมรับนโยบาย มาตรการและขอตกลง
รวมกันในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในระบบการบริหารงาน
ของสถานศึกษา ปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยนวัตกรรมใหมๆที่มีคุณคาตอการ
พัฒนาสถานศึกษา มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่
การงานทุกคน  4)ความมุงมั่นในชีวิต(central  life interest )ไดแก  การที่บุคลากรในสถานศึกษามี
ความตระหนักในภาระหนาที่ของตนและสวนรวม ทุมเทอุทิศเวลาในการทํางาน  เพื่อใหไดตาม
เกณฑหรือตัวชี้วัดที่สถานศึกษากําหนดโดยมุงไปที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  มีแผนการพัฒนา
สงเสริมบุคลากร ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระบบราชการไทย  (Xtot) 

 
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการและ 
     วิธีการทาํงาน  (X1)                                 
2. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  (X2) 
3. ร้ือปรับระบบการเงนิและ 
    การงบประมาณ  (X3) 
4. สรางระบบบริหารงานบุคคลและ 
     คาตอบแทนใหม  (X4)                            
5. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม 
     และคานยิม   (X5) 
6. เสริมสรางระบบราชการใหทนัสมัย (X6) 
7. เปดระบบราชการใหประชาชน 
    มีสวนรวม (X7) 

ประสิทธิผลของสถานศกึษา     
( ytot ) 

 
1. ความสามารถในการปรับตัว  ( Y1 )       
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y2) 
3. ความพึงพอใจในงาน  (Y3) 
4. ความมุงมั่นในชีวิต (Y4)    
      
 

 
แผนภูมิที่   2  ขอบเขตของการวิจัย 
 ที่มา  :  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 - 2550)
[online], accessed  2  May  2006.  Available from http://www.opdc.go.th/ 
          :  Wayne  K.  Hoy and   Cecil   G. Miskel.  Educational  Administration  Theory Research  
and Practice , 4th ed. (Singapore : McGraw – Hill.1991), 384 - 397. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
                 เพือ่ใหเกิดความเขาใจตรงกันในความหมายของคําที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้  ผูวิจยัจึงได
กําหนดความหมายของคําตางๆ ไวดงันี ้
                การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย หมายถึง การ
ดําเนินการหรือการจัดการ ตามวิสัยทัศน  ภารกิจ และกลยุทธตางๆในการดําเนินงานขององคการ  
ซึ่งเปนแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององคการ สําหรับใชเปนเครื่องมือในการ
ประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานในสวนงานตางๆ ขององคการ  ใหเปนไปในทิศทาง และ
จังหวะเวลาที่สอดคลองกัน  เพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย  ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการไทย (ก.พ.ร.) ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร คือ 1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทํางาน  2) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน 3) การรื้อปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ  4) การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม  5) การปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม 6) การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย  7) การเปดระบบ
ราชการใหประชาชนมีสวนรวม 
               ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของโรงเรียน
รัฐบาลในจังหวัดนครปฐมตามเปาหมายหรือเกณฑที่กําหนดไว  4 ดานดังนี้ 1) ความสามารถใน
การปรับตัว (adaptability)  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement)   3) ความพึงพอใจในงาน
(job satisfaction) 4) ความมุงมั่นในชีวิต(central  life interest )  
            สถานศกึษาในจงัหวัดนครปฐม  หมายถงึ  โรงเรียนของรัฐบาล ที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และ 2    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
                 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของงานวิจัยจากเอกสารตางๆ  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยนําเสนอสาระสําคัญตามลําดับดังนี้  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย ประสิทธิผลของสถานศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ รายละเอียดดังนี้ 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
 
ความเปนมาของการพัฒนาระบบราชการไทย 
 

                   การพัฒนาระบบราชการไทย เปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการแผนดิน
ของประเทศไทย คร้ังสําคัญที่สุดเมื่อป พ.ศ.2434 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยภายในประเทศ  ไดแก  การขยายอํานาจของระบบ
ขุนนางอันมีผลตอพระราชอํานาจ และสาเหตุจากปจจัยภายนอกอันไดแก การแพรขยายของลัทธิ
ลาอาณานิคมของบรรดาประเทศตะวันตก โดยไดมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดินและ
สภาองคมนตรี ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการยกเลิกจตุสดมภและปฏิรูปโครงสราง
ระบบบริหารราชการแผนดิน25

                   ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 7 ไดมกีารปฏรูิป
ระบบบริหารงานบุคคลในระบบราชการของประเทศไทย  โดยการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการวางระบบขาราชการพลเรือน
สมัยใหม มีการนําระบบคุณธรรม(merit system) อันประกอบดวย หลักความสามารถ

                                                 
                 25 ชัยอนนัต  สมทุวนิช, 100 ปแหงการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน  (กรุงเทพ ฯ : 
สํานักพิมพจฬุาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2539), 13. 
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competence)  หลักความเสมอภาค (equite)  หลักความมั่นคง(security) หลักความเปนกลาง
ทางการเมือง(political neutrality)  เขามาประยุกตใชอยางเปนทางการ26

                 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาหลาย
สมัยตั้งแตพุทธศักราช 2502 -2540 มีการปฏิรูประบบราชการหลายประการไดแก การจัดแบงสวน
ราชการ การริเร่ิมใหมีปแหงการบริการประชาชน การวางระเบียบวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ การตรากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ การกระจายอํานาจสูการปกครองทองถิ่น  การมีสวนรวมของ
ประชาชน  โดยเฉพาะในปพ.ศ.2539-2540 ไดมีการประกาศใชแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อวางหลักการสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการปรับบทบาท  ภารกิจและขนาดของหนวยงานภาครัฐ 
รวมทั้งการใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการโดยตราเปน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.254027

                รัฐบาลภายหลังจากพ.ศ.2540  ไดมีการดําเนินการปฏิรูประบบราชการตามกรอบ
นโยบายของรัฐบาล โดยมีแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ  การริเร่ิมใหมีการจัดตั้งองคการ
มหาชน ระเบียบวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  โครงการประเทศไทย
ใสสะอาด เพื่อรณรงค ตอตานและลดปญหาทุจริตในระบบราชการ  ปรับเปลี่ยนระบบและ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล(strategic-
based   budgeting) และริเร่ิมโครงการรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส  จนกระทั่งกําหนดเปน ยุทธศาสตร
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินของไทย 
            
ยุทธศาสตรการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินของไทย  
        

               มีแนวทางคลายคลึงกับการปฏิรูประบบราชการของตางประเทศ  โดยมีแนวคิดมาจาก
การบริหารภาครัฐแนวใหมซึ่งเนนถึง รายละเอียดดังตอไปนี้ 
               1. การปรับเปลี่ยนการทํางานใหมีความทันสมัย (managerialization)  โดยมีโครงการ
และแผนงานที่รองรับคือโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบราชการ    โครงการสงเสริม

                                                 
                  26 สํานักงานก.พ., พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัวกับระบบขาราชการพลเรือน 
(กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ., 2536), 9. 
                27 โภคิน  พลกุล, การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน  (กรุงเทพ : สํานกังานปฏิรูป
ระบบราชการ, 2549), 22. 
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ประสิทธิภาพในสวนราชการ28 ปแหงการสงเสริมการบริการประชาชนของรัฐ29แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนแมบทการปฏิรูประบบราชการพ.ศ.2540-254430 มาตรการปรับ
ภาคราชการในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ31 พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.254232 แผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ33 การปรับปรุงระบบงบประมาณ34  การจายคาตอบแทนและเงินรางวัล
ตามผลงาน35   
                2. การปรับใหเขาสูระบบตลาด (marketization) เปนแนวคิดที่มีความพยายามใน           
การควบคุมขนาดของภาครัฐและการจํากัดการเพิ่มอัตรากําลังขาราชการ โดยการใหเอกชนเขามา
รับชวงการดําเนินงานหรือการจางเหมาบริการ การถายโอนงานใหเอกชนรับไปดําเนินการแทน 
รวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยมีมาตรการ  แผนงานและโครงการ ดังนี้  มาตรการควบคุม

                                                 
               28 ศูนยปฏิบัติการโครงการสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ, “โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพในสวนราชการ : ตัวอยางความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนและสรางใหม,” วารสาร
ขาราชการ  41,2 (มีนาคม – เมษายน 2541) :  21. 
                29 สมาน  รังสโิยกฤษฎ, การปฏิรูประบบราชการไทย อดีต  ปจจบุัน อนาคต  (กรุงเทพฯ  : 
สํานกัพิมพบรรณกิจ,  2543), 99. 
               30 คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, แผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540-
2544  (กรุงเทพฯ : สํานกันายกรัฐมนตรี 2540), 29 -128. 
               31 สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย, การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของ
ประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (กรุงเทพฯ : สํานักงานก.พ., 
2541),1/2-1/4. 
               32 สุรพล   นิติไกรพจน, ความเปนไปไดและแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองคการ
มหาชน(กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2543), 18-35.                                                 
               33 สํานักงาน ก.พ., แผนปฏิบัติการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน 
ก.พ., 2542), 23. 
               34 สํานักงบประมาณ,  การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ, พิมพคร้ังที่ 2   (กรุงเทพ ฯ : 
สํานักงานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ, 2544), 30. 
               35 กลุมนโยบายเงินเดือนและคาตอบแทนและสวัสดิการ, “การปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม,” วารสารขาราชการ 46, 3 
(พฤษภาคม - มิถุนายน 2544) : 42. 
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ขนาดของภาครัฐ(การจํากัดการเพิ่มอัตรากําลังขาราชการ)  การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ  การ
เพิ่มบทบาทของเอกชนในกิจการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ   แผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.254236  
                 3. การเปดระบบราชการใหเขาสูกระบวนการของประชาธิปไตย(democratization) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ  พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ.2539 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 37   
                 4.ความยุติธรรม เปนการพัฒนาระบบราชการใหมีความบริสุทธิ์  ยุติธรรมมากขึ้นโดย
กฎหมายและแผนงานรองรับดังนี้  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 แผนปฏิบัติการสรางระบบราชการใหใสสะอาด38            
                หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 รัฐบาลมีนโยบาย
และใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอยางจริงจังและรวดเร็วมากขึ้น โดยมี
การปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินใหม ใหเปนระบบบริหารราชการ
แผนดินแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นเปนองคกรและกลไกหลักใน
การสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาระบบราชการ 
 
 
 

                                                 
                   36 สํานกัรัฐวิสาหกจิและหลกัทรพัยของรัฐ  กรมบญัชีกลาง, “พระราชบัญญัตทินุรัฐวิสาหกจิ 
พ.ศ. 2542และแนวทางปฏิบัติ,”  เมษายน 2543. 
                 37 บวรศักดิ์   อุวรรณโณ, ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ 2540 ในรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน (กรุงเทพ : สํานกัพิมพมติชน, 2541),  34. 
                38 สํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐ, สํานักงานก.พ., มติคณะรัฐมนตรี: 
แผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด  (กรุงเทพฯ : สํานกังานก.พ., 2543), 21. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (The office of The Public Sector 
Development  Commission : OPDC) 
 

              สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)เปนสวนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรม ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดขององคกร ดังนี้     
 วิสัยทัศน : สงเสริมการพัฒนาระบบราชการไทยดําเนนิไปอยางตอเนื่องและบังเกิดผลอยางเปนธรรม 
                  พันธกิจ : สํานกังาน ก.พ.ร. เปนสวนราชการในสาํนกันายกรัฐมนตรี และเปนสวน
ราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี ทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. 
และทําหนาทีอ่ื่นตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด ตามพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการ
แผนดนิ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่4)พ.ศ. 2550 
                 ทั้งนี้ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)มีขอบเขต
ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ 1.งานเลขานุการ ก.พ.ร. 2. ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของ 
ก.พ.ร. ไดแกศึกษา วิเคราะหทางวิชาการเกี่ยวกับเร่ืองที่เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. ตาม มาตรา 
71 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) และ (12) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
และเรื่องอื่นอันเปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. ดังนี้  1.ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
แบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการตามมาตรา 8 สัตต และตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม มาตรา 8 ทวิ  2.ชี้แจงทําความเขาใจ แนะนําและฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการ หรือตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย  ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อเสนอ ก.พ.ร.  4.จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนา
และจัดระบบราชการและงาน ของรัฐอยางอื่นเสนอตอ ก.พ.ร. เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภา
ผูแทนราษฎร และ วุฒิสมาชิกตอไป  5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่
คณะรัฐมนตรี หรือ ก.พ.ร. มอบหมาย 
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                แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) 
 

วิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการไทย 
 

                  ประเทศไทยภายใตบริบทของความเปลี่ยนแปลง  ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมี
การพัฒนาระบบราชการอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาพื้นฐาน
และจุดออนของระบบราชการที่ส่ังสมกันมาเปนเวลานานและการเรงพัฒนาขีดสมรรถนะและ
เสริมสรางความเขมแข็ง  อันจะชวยใหระบบราชการสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศรวมกับผูบริหารราชการแผนดินฝายการเมืองเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยใหกาวขามผานออกจากภาวะวิกฤติและแกไขปญหาบานเมืองใหลุลวงไปดวยดี 
รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกและยกระดับประเทศไทยใหเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวางในวงนานาชาติ 
                 ในการเสริมสรางความเปนเลิศของระบบราชการไทยใหรองรับกับกระแส                       
การเปลี่ยนแปลงนั้น  จําเปนที่จะตองยึดหลักประการสําคัญคือ  การบริหารราชการเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน  โดยตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ดังความปรากฏในมาตรา 3/1ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
                ดวยเหตุผลดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) จึงไดกําหนดวิสัยทัศน
ใหมของการพัฒนาระบบราชการ ในชวงระยะป พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550 ไว  ดังนี้  พัฒนาระบบ
ราชการไทยใหมีความเปนเลิศ  สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและประโยชนสุขของประชาชน 
 

เปาประสงคหลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 
 

                 เปาประสงคหลักหรือผลลัพธสุดทายที่พึงประสงคของการพัฒนาระบบราชการไทย
ตามวิสัยทัศนใหม สามารถแยกออกเปน 4 ประการคือ 1)พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่
ดีข้ึน(better  service quality) 2)ปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมีความเหมาะสม (rightsizing) 
3)ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากล 
(high performance) และ 4)ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(democratic  governance) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) 
 

                 ภายใตเปาประสงคหลักดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน ประกอบดวย 
7 ยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้  1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน   2) การปรับปรุง
โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 3) การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 4) การสราง
การบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานยิม  
6) การเสริมสรางระบบราชการที่ทันสมัย  7) การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
 

              ยทุธศาสตรที่ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวธิีการทํางาน 
 

               ระบบราชการไทยที่ผานมายังคงมุงเนนที่ปจจัยนําเขาและรายละเอียด โดยให
ความสําคัญตอระเบียบปฏิบัติมากกวายุทธศาสตรและการบรรลุผล ไมไดตอบสนองความตองการ
และพยายามสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนเปนหลัก ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานอยางจริงจัง ทําใหมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานเสีย
ใหม โดยใหยึดวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย สามารถตรวจสอบ
ผลงานได 
              มาตรการ 1) วางเงื่อนไขใหสวนราชการตางๆนําระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
มาประยุกตใชอยางจริงจัง โดยใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ 
มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล โดยใหมีการ
กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและสามารถวัดผลไดในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
องคกร (organization scorecard) ลงไปจนถึงระดับตัวบุคคล(individaul scorecard) รวมถึงให
แตละสวนราชการจัดใหมีการรายงานผลสัมฤทธิ์รายป เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ  2) ในแผน
ยุทธศาสตรนั้น ใหแตละสวนราชการกําหนดเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานในการใหบริการและการพัฒนาองคการ โดยใหมีการวางแผนการลดตนทุน
คาใชจาย การเพิ่มผลผลิต รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ ข้ันตอน และแนวทางการใหบริการ
ประชาชน แบบฟอรมและวิธีการติดตอส่ือสาร เพื่อใหเกิดความเรียบงาย รวดเร็ว และเสริมสราง
ความพึงพอใจแกประชาชนผูรับบริการ  3) ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ
ใหมีความทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมกอนดําเนินงาน  4) ปรับปรุงระบบการประเมินผล 
การดําเนินงาน  โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําปไวเปนการลวงหนา 
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รวมทั้งใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นปและถือเปน
เงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ  5) ใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร
และแผนดําเนินงาน/โครงการตางๆอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงใหสอดรับกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากรใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้น  6) ในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และ ตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตรและ
แผนดําเนินงาน ใหมีกระบวนการปรึกษาหารือ การสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และ/หรือการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรง  7) ใหมีการจัดทําแนวทางและคูมือการ
บริหารราชการเพื่อใชประกอบในการชี้แจงทําความเขาใจ เผยแพรและฝกอบรม และใหคําปรึกษา
แนะนํารวมถึงการใชประโยชนในฐานะเปนเครื่องมือในการประเมินตนเอง(self-assessment) 
               สรุปการปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางานหมายถึง การปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานในหนวยงานราชการของขาราชการและบุคลากรในสังกัด โดยใหสถานศึกษาจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลมาใชในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงาน  มีความคลองตัว  รวดเร็ว  สามารถลดตนทุนผลผลิต  จัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่ใหความสําคัญกับการควบคุมกอนการดําเนินงาน ทั้งนี้สถานศึกษาตอง
จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการที่สอดคลอง และถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําป  
นอกจากนั้น ใหมีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาและใหมีการจัดทําแนวทางและคูมือการ
บริหารงานเพื่อประโยชนในการประเมินตนเอง(self-assessment) 
 
              ยทุธศาสตรที่ 2 : การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ 
 

                 การบริหารราชการในแบบเดิมไมสามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซับซอน
และพลวัตรของการบริหารกิจการบานเมืองในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิผล สมควรมี
การปรับปรุงโครงสรางใหมีขีดสมรรถนะและความยืดหยุนคลองตัวสูง ดําเนินการจัดระเบียบ
ความสัมพันธของการบริหารราชการในทุกระดับใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ 
รวมทั้งสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการทํางานสวนตางๆเขาไวดวยกัน 
              มาตรการ 1) มุงเนนการจัดระเบียบโครงสรางการบริหารราชการในเชิงบูรณาการโดย
ใหมีลักษณะครอบคลุมทั้งในสวนของการวางยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ โดยจัด
ใหมีกลไกประสานการทํางานรวมกัน  เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานในแนวดิ่งและแนวนอน
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ไดอยางมีประสิทธิผล โดย ก.บูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการเขาดวยกัน รวมถึงการ
ประสานสรรพกําลังและจัดสรรทรัพยากรขามหนวยงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา ข.ให
มีการปรับปรุงขีดสมรรถนะการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงใหมีความเขมแข็งและสามารถ
รองรับการโอนถายอํานาจของหนวยงานกลางได รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารในลักษณะ
ของกลุมภารกิจโดยเรงดวน  2) ใหมีการทบทวนการจัดตั้งโครงสรางองคการของกระทรวง ทบวง 
กรม ตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อรองรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน รวมถึงพยายามปรับรูปแบบการทํางานใหมีความยืดหยุนคลองตัว โดย   
ก..ดําเนินการปรับเปลี่ยนใหหนวยงานในสวนกลางมีขนาดที่เล็กลงและมุงเนนเฉพาะภารกิจงาน
วิเคราะหในเชิงยุทธศาสตร การวางนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตามและ
ประเมินผล การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนในเชิงวิชาการ โดยจัดใหมีการโอนถายภารกจิงานใน
เชิงปฏิบัติการออกไปยังหนวยงานในระดับภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่นข.ทบทวน
ความจําเปนในการมอบหมายใหแตละสวนราชการเปนผูดําเนินงานเอง และยุบเลิกสวนงานและ
แผนงาน/โครงการที่ไมมีความจําเปนลง โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใชจายเงินงบประมาณแบบ
รวบยอด(comprehensive spending review) และการตรวจสอบความคุมคาของเงิน เพื่อนํา
ทรัพยากรไปจัดสรรใหในสวนที่มีความจําเปนมากกวา และ/หรือเปดใหผูใหบริการอื่นๆ เชน องคกร
พัฒนาไมแสวงหากําไร เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน ค.พัฒนารูปแบบการจัดโครงสรางภายใน
สวนราชการใหมีความยืดหยุน และมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการสามารถจัดโครงสราง
ภายในกรณีรูปแบบไมถาวรเองไดทั้งนี้ใหยึดหลักการแบงโครงสรางตามภารกิจโดยหนวยงานกลาง
จะเปนผูประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   3) ทบทวนปรับปรุงโครงสราง และพัฒนาระบบและรูปแบบ
การบริหารราชการใหเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง สามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิด
สัมฤทธิ์ผล แกไขปญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่อยางมีบูรณาการ  จัดใหมีระบบการประเมิน
สมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดอันดับคุณภาพและขีดความสามารถในการ
ใหบริการรวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกคา เพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงพัฒนา การเปรียบเทียบอางอิง(benchmarking) การใหเงินรางวัล ตอบแทน และการ
ประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพรวมตลอดถึงสรางความสํานึกใหเจาหนาที่ของรัฐในระดับ
พื้นที่มีมโนธรรม สุจริต มีจิตใจพรอมบริการประชาชน(citizen-focused) และสามารถทํางานใน
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมองคการใหม 
               กลาวโดยสรุป  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานหมายถึง การจัดระเบียบโครงสราง
การบริหารงานใหมีลักษณะบูรณาการ  และประสานการทํางานรวมกัน มีความยืดหยุน  คลองตัว
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เพื่อรองรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป   การบริหารงบประมาณมีการตรวจสอบความ
คุมคาของการใชจายเงินตามความจําเปน  ปรับปรุงโครงสราง  ระบบและรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาใหเปนองคการที่สามารถปฏิบัติภารกิจที่มีการถายโอนหรือมอบหมายจากหนวยงาน
ในระดับที่สูงกวา รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน โดย
อาศัยรูปแบบและวิธีการบริหารการเงินและการงบประมาณสมัยใหม รวมทั้งใหมีการจัดอันดับ
คุณภาพดวย  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนเพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เรงพัฒนาบุคลากรใหสามารถปรับตัวดานการปฏิบัติงาน
ในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมองคการใหม 
 

              ยทุธศาสตรที่ 3 : การรื้อปรบัระบบการเงินและการงบประมาณ 
 

                กระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่ผานมา  ยังขาดทิศทางและหลักเกณฑที่แนนอน            
การบริหารการเงินและการงบประมาณมุงเนนการควบคุมในรายละเอียดอยางเครงครัด  เพื่อ
ปองกันการรั่วไหลตลอดจนความสิ้นเปลืองสูญเสียทําใหเกิดความจําเปนในการรื้อปรับระบบ
การเงินและการงบประมาณเพื่อใหสอดรับกับนโยบายและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล
มากขึ้นโดยใหมีการโอนถายอํานาจการตัดสินใจและความคลองตัวใหแกหนวยงานปฏิบัติควบคู
ไปกับการเสริมสรางภาระความรับผิดชอบในการใชจายเงินแผนดินรวมถึงการสรางแรงจูงใจใน  
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทํางานใหดีข้ึนโดยอาศัยรูปแบบและวิธีการบริหารการเงินและ
การงบประมาณสมัยใหม 
             มาตรการ 1) ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหม โดยใหยึดตามคํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาและ/หรือยุทธศาสตรของรัฐบาลเปนหลักรวมทั้งทําให
ผูบริหารราชการฝายการเมืองเปนผูตัดสินใจในการแบงสรรทรัพยากรและเสริมสรางภาระ
รับผิดชอบในผลสัมฤทธิ์(accountability for results) ของการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน โดย
ใหมีการจัดทําขอตกลงวาดวยการใชทรัพยากรหรือขอตกลงวาดวยผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
สามารถตรวจสอบและประเมินผลไดในทุกระดับ   2) ปรับเปลี่ยนระบบการงบประมาณใหสอดรับ
กับการบริหารราชการแนวใหมโดยใหการจัดสรรงบประมาณมีความเชื่อมโยงเขากับยุทธศาสตร
ของรัฐบาลและสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ไดรวมถึงการเสริมสรางภาระรับผิดชอบตอการใชจาย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานในทุกระดับ   3) เปดโอกาสใหแตละสวนราชการทํา
ความตกลงเปนการลวงหนาเพื่อสามารถเก็บเงินเหลือจายไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการ
หรือฝกอบรมขาราชการได โดยเริ่มตนในบางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่มีความชัดเจนและ
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สามารถวัดผลงานเปนรูปธรรมกอน  4) พิจารณาความเปนไปไดในการตรวจสอบและแปลง
สินทรัพยของสวนราชการที่มีอยูใหเปนทุน โดยอาจใหมีการเรียกเก็บคาใชจาย(capital charge) 
ในรูปแบบตางๆเชน การตัดทอนเงินงบประมาณในหมวดเงินเดือน คาจางและเงินรางวัล เปนตน 
ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหสวนราชการครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยตางๆมากจนเกินความจําเปน
หรือไมไดนําสินทรัพยดังกลาวมาใชประโยชนอยางคุมคาและกอใหเกิดความสูญเสียขึ้น  5) ใหแต
ละสวนราชการจัดทําแผนการใชจายเงินรายเดือนหรือรายไตรมาสของแผนงาน/โครงการตางๆ 
รวมถึงการจัดทํางบดุลและรายงานทางการเงินใหเปนไปอยางถูกตองและทันการณเพื่อประโยชน
ในการโอนเงินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดทํารายละเอียด
ของการทําฎีกาการเบิกจายและการควบคุมทางการเงิน 6) เรงปรับปรุงระบบบัญชีของสวน
ราชการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากลโดยใหสามารถคํานวณตนทุนในการจัดบริการ
สาธารณะได  7) วางระเบียบเพื่อเปดโอกาสใหแตสวนราชการสามารถดําเนินกิจการบางอยางเพื่อ
หารายไดของตนเองไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการและเสริมแรงจูงใจใหแกบุคลากรในรูป
ของสวัสดิการ ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาวจะตองไมเปนการแขงขันกับภาคเอกชนหรือนํา
ทรัพยสินทางราชการมาแสวงหาผลประโยชนโดยไมสมควร รวมทั้งตองไมใหเกิดผลกระทบเชิงลบ
ตอการใหบริการประชาชนตามปกติ 
                 สรุป การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณหมายถึง กระบวนการจัดสรร
งบประมาณแผนดินใหมโดยยึดตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลซึ่งสามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลไดในทุกระดับ  หนวยราชการสามารถทําความตกลงเปนการลวงหนาเพื่อเก็บเงินเหลือ
จายไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการหรือฝกอบรมขาราชการ   และเรียกเก็บคาใชจาย(capital 
charge) ในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาองคการและจัดสวัสดิการ  โดยมีการจัดทําแผนการใชจายเงนิ
รายเดือนหรือรายไตรมาสของแผนงาน/โครงการตางๆ ระบบบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานสากล มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและทันการณ 
 

              ยทุธศาสตรที่ 4 : การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 
 

                ระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนของภาครัฐ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมาเปน
เวลานาน ยังคงอิงอยูกับหลักการวิเคราะหคาของงานและแบบแผนมาตรฐานกลาง ขาดวิธีการที่
เหมาะสมในการผลักดันใหเจาหนาที่มีขีดความสามารถพัฒนาคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค 
สมควรมีการทบทวนและออกแบบใหมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล มีความหลากหลายใน
รูปแบบการจางงาน ยึดหลักการจายคาตอบแทนตามผลงานและสามารถรองรับกับการแขงขันใน
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ตลาดแรงงาน ภายในประเทศได เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถของราชการที่มีอยู 
ปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลใหสามารถปลดบุคคลที่ไมมีสมรรถภาพออกจากราชการและ
เปดโอกาสใหบุคคลมีความสามารถสูงจากภายนอก สามารถเขาสูระบบราชการในระดับตางๆได
โดยงาย 
             มาตรการ 1) เรงสรรหาบุคลากรผูมีความสามารถสูงหรือระดับหัวกะทิ เขาสูระบบ
ราชการไทยโดยมุงเนนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาระบบราชการทั้งในระดับ
ผูบริหารระดับตน และผูบริหารระดับอาวุโส โดยอาจคัดเลือกจากระบบราชการที่มีอยูในปจจุบัน
และบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีขีดความสามารถและศักยภาพสูงใหเขาสูการอบรมหลักสูตรพิเศษซึ่ง
มีคุณภาพมาตรฐานอยูในระดับนานาชาติเพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเปนผูประกอบการรัฐกิจ 
( Public Entrepreneurship)  2) พิจารณาความเปนไปไดของการนําระบบการเลือกสรรระบบเปด
ที่เนนหลักสมรรถนะการบริหารจัดการมาใชกับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง  3) ทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบการจําแนกตําแหนง และคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณ การ
แขงขัน ความขาดแคลนและการบริหารราชการแนวใหมโดยปรับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐให
มีความยืดหยุนหลากหลายและแตกตางกันมากขึ้นโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเขาสู
ตําแหนงและความกาวหนาในสายอาชีพเงื่อนไขการจางงานการออกจากราชการ เงินเดือน
คาตอบแทนและสวัสดิการการวัดผลและประเมินผลบุคคล เปนตน ซึ่งอาจแยกออกไดในมิติตางๆ 
เชน ดานศักยภาพ/สมรรถภาพ ดานสายอาชีพ เปนตน (ก)มิติดานศักยภาพ/สมรรถภาพ โดยอาจ
แยกออกเปนระบบบริหารบุคคลสําหรับกลุมขาราชการผูมีขีดความสามารถสูงและระบบ
บริหารงานบุคคลสําหรับกลุมขาราชการสายปกติ (ข)มิติดานสายอาชีพ โดยอาจแยกออกเปน
ระบบบริหารงานบุคคลสําหรับกลุมอาชีพตางๆ เชน ครู-อาจารย แพทย พยาบาล ทหาร ตํารวจ 
อัยการ  4) เพิ่มผลผลิตของขาราชการ โดยใหมีการจัดทําเปาหมายการทํางาน ขีดความสามารถ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละบุคคลอยางเปนระบบมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงใหเขากับ
การสรางแรงจูงใจ  5) ใหแตละสวนราชการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตรโดยยึด
วิสัยทัศนภารกิจและวัตถุประสงคขององคการและขีดความสามารถที่จําเปนcompetency-based 
approach)  6) ปรับปรุงขีดสมรรถนะของศูนยพัฒนาและโอนถายบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดใหมี
ตําแหนงทดแทนหรือสํารองราชการขึ้นในระบบขาราชการพลเรือน เพื่อประโยชนในการหมุนเวียน
โอนยายและพัฒนาขาราชการ  7) พัฒนากลไกและกระบวนการในการรักษาและปกปองระบบ
คุณธรรมในวงราชการ  รวมถึงการปรับปรุงระบบวินัย  อุทธรณและรองทุกขใหมีความ
เหมาะสม  
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                 สรุป การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหมหมายถึง การสรรหา
บุคลากรผูมีความสามารถสูระบบราชการไทยโดยมุงเนนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน
และพัฒนาคาตอบแทนใหเหมาะสมตาม การจําแนกตําแหนงและความรับผิดชอบ   วางระบบการ
จัดคนเขาสูตําแหนงอยางเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา โดยมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์แตละบุคคลอยางเปนระบบ การพัฒนาและใหความรูแกบุคลากรดานคุณธรรมและวินัย
ขาราชการ ทั้งนี้ใหสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

                ยุทธศาสตรที่ 5 : การปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน วฒันธรรมและคานิยม 
 

                  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการใหเอื้อตอการ
พัฒนาระบบราชการ ไมสามารถทําไดโดยวิธีการใชอํานาจสั่งการ การถายทอดความรูในลักษณะ
ใหการศึกษาฝกอบรมหรือการรณรงค แตเพียงอยางเดียว  จําเปนตองบริหารใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะของการสรางการเรียนรูจากประสบการณจริง โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปรับเปล่ียนกระบวนทัศนดวยตนเอง ดวยความเต็มใจ การเรียนรู
เปนเรื่องของผูเรียนโดยแท 
              มาตรการ 1) สรางรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุมเปาหมาย( empowerment) 
ที่เปนผูบริหารระดับสูงในลักษณะของการเรียนรูจากประสบการณปฏิบัติจริงๆ (action learning) 
ดวยวิธีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน การสรางความรูสึกผูกพันตอพันธกิจที่จะนําไปสูระบบอนาคตที่
พึงปรารถนารวมกันการเรียนรูการทํางานเปนทีมและโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูวิธีคิดอยางเปน
ระบบ  2) เสนอแนะการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางกระบวนการเรียนรูของ
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสนับสนุนทางดานทรัพยากรของรัฐ การผลักดัน
ในเชิงกฎระเบียบตางๆรวมทั้งการเชื่อมโยงกับเครือขายการเรียนรูตางๆ การกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรูรวมกันจากประสบการณจริง เชน การรวมกันวางแผนแปลงยุทธศาสตรสําคัญๆของรัฐบาล
ออกสูภาคปฏิบัติดวยกัน - การฝกอบรมจัดหาวิทยากร กระบวนการเพื่อทําหนาที่อํานวยความ
สะดวกในกระบวนการเรียนรู - การพัฒนาเครื่องมือตางๆอาทิ ชุดวิชาตางๆ การวางแผนการเรียนรู 
ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - การวางเครือขายเชื่อมโยงกับองคกรตางๆทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนที่
มีศักยภาพในการดําเนินงานดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู การวิจัยและพัฒนา เนนการ
บริหารจัดการความรู การสรางองคความรูผานการปฏิบัติ การวิจัย การทดสอบและการสะทอนผล 
- การรวบรวมองคความรูในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจากสวนตางๆของโลก การวิจัยและ
พัฒนาองคความรูใหมและนําไปประยุกตใช-การวิเคราะหกรณีศึกษาที่สําเร็จและลมเหลวตางๆ       
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-การติดตามผลการดําเนินงาน การศึกษาผลกระทบของการสรางกระบวนการเรียนรู  3) ใหแตละ
สวนราชการจัดทําคําแถลงคานิยมสรางสรรค ( value  statement ) ประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริธรรมเพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบรวมถึงการรณรงคและวัดผลระดับ
ของการยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริธรรม อยางจริงจัง  4) สราง
การมีสวนรวมในการแสวงหากระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมใหมที่เอื้อตอการพัฒนาระบบ
ราชการ รวมทั้งระดมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดทําและดําเนินยุทธศาสตรใน
การสงเสริมและเผยแพรกระบวนทัศนใหม ใหเปนวาระแหงชาติ 
              กลาวโดยสรุป การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมหมายถึง การสงเสริม
การเรียนรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคสวนโดยการสรางวิสัยทัศน   สรางความรูสึก
ผูกพันตอพันธกิจที่จะนําไปสูระบบอนาคตที่พึงปรารถนารวมกัน มีระบบการทํางานเปนทีม  โดย
การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายดานคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกฝายมี
สวนรวมเมื่อมีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมๆ 
 

              ยทุธศาสตรที่ 6 : การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย 
 

                 การบริหารงานของภาครัฐในปจจุบันยังไมไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการประชาชนอยางกวางขวาง
ทําใหการใหบริการประชาชนบางสวนมีปญหาดานความถูกตองและรวดเร็วจึงจําเปนตอง
เสริมสรางความทันสมัยในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนใหเปนรูปแบบของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ ภายใตแนวคิดของการยึดประชาชนพลเมืองเปนหลักที่สามารถ
ใหบริการประชาชนไดตลอดเวลา ไมมีวันหยุด 
               มาตรการ 1) สนับสนุนใหสวนราชการพัฒนาตนเองใหเปนองคกรสมัยใหมทีส่ามารถ
ประยุกตใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมในการบริหารงาน การบริการ 
เพื่อใหสวนราชการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ
ควบคูไปกับการวางระบบเพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนและใชประโยชนจากระบบสารสนเทศรวมกัน 
รวมทั้งการวางระบบติดตามและการรายงานผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการตางๆใหเชื่อมโยงเขาสู
ระบบปฏิบัติการระดับกระทรวงและศูนยปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรี โดยอยางนอยใหมี
โปรแกรมประยุกตสําหรับงานธุรการ-สารบรรณ งานบัญชี-การเงิน งานบริหารบุคคล  การประชุม
ออนไลน งานบริหารพัสดุ  งานการจัดซื้อ-จัดจางแบบอิเล็กทรอนิกส   2) ประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการบริการอิเล็กทรอนิกสที่งาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใสและซื่อสัตย ตอผูใชบริการ
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และเปนศูนยบริการออนไลนอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหประชาชนไดขอใชบริการของรัฐไดทุกเวลา  ทุกสถานที่ โดยสนับสนุนและ
สงเสริมใหสวนราชการจัดชองทางบริการและดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยผานระบบ
อินเทอรเน็ต มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลใหเปนเอกภาพและจัดตั้งศูนย
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐที่มีการใชมาตรฐานขอมูลเดี่ยวกัน โดยใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตของรัฐ(government gateway) และเว็บทาของพลเมือง (citizen portal site) เพื่อ
ใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร นอกจากนั้นยังสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนไดเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางกวางขวาง รวมถึงการสงเสริมใหมี
การศึกษาวิจัยเพื่อผลิตอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกและ/หรืออุปกรณเพื่อการเขาถึงเทคโนโลยี 
ทั้งนี้เพื่อลดชองวางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital divide)  3) ควบคูไปกับการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสจําเปนตองสงเสริมและกําหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐในระดับสํานักงานที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ในรูปแบบของศูนยบริการอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจรที่มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐเชนเดียวกับการใชบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสทาง
อินเทอรเน็ต 
            กลาวโดยสรุป การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัยหมายถึง การที่สถานศึกษานําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมมาใชในการบริหารงาน  โดยมีโปรแกรมประยุกต
สําหรับงานธุรการ-สารบรรณ งานบัญชี-การเงิน งานบริหารบุคคล  การประชุมออนไลน งาน
บริหารพัสดุ  งานจัดซื้อจัดจางแบบอิเล็กทรอนิกส การใชบริการการบริหารจัดการ การดําเนิน
ธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐโดยใชเครือขาย        
อินเทอรเนต  สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนไดเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารอยางกวางขวางโดยการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกและ/หรือ
อุปกรณเพื่อการเขาถึงเทคโนโลยี 
 

              ยทุธศาสตรที่ 7 : การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
 

                การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมืองโดยตรงมากขึ้น แตแตระบบราชการไทยยังไมไดมีการปรับตัวอยางจริงจังและคงติดยึด
กับลักษณะความเปนเจาขุนมูลนายและการทํางานแบบดั้งเดิม ทําใหมีความจําเปนที่จะตองเปด
ระบบราชการเขาสูกระบวนการความเปนประชาธิปไตย ( democratization) มากขึ้น โดยการ
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ยอมรับและใหประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
              มาตรการ 1) กําหนดเงื่อนไขและแนวทางเพื่อสงเสริมใหหนวยงานราชการไดตระหนกั
ถึงภาระหนาที่ในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมโดยเฉพาะ
การใหขอมูลความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติงานแกผูที่
เกี่ยวของโดยตรง    2) วางหลักเกณฑใหมีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชนการสํารวจความ
ตองการของประชาชนและหรือการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางสม่ําเสมอ
เปนระยะ ๆ โดยเฉพาะในโครงการหรือการปฏิบัติราชการที่อาจมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน
และควรมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวเพื่อเผยแพรและเปนหลักฐานตอไป  3) ใหมี
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ( Citizen Advisory Board ) โดยเฉพาะในระดับ
ปฏิบัติการเพื่อใหขอคิดเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายของรัฐและระบบการบริหารงาน  การใหบริการ   
การวางแผน/ โครงงานและการกําหนดตัวชี้วัดตลอดจนการวางระบบการใหขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับผล การดําเนินงานและความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของทางราชการ  4) 
ใหทุกสวนราชการนําเสนอขอมูลสาระสนเทศที่มีความจําเปนตอการแสดงภาระความรับผิดชอบ
ความโปรงใสและเปดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานลงในเว็บไซตเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศดังกลาวไดโดยงาย  5) กําหนดใหความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมในการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระบบราชการเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารที่ดีในสวนราชการ 
                 สรุปการเปดระบบราชการใหประชาชนมีสวนรวม หมายถึง  การเปดระบบราชการเขา
สูกระบวนการความเปนประชาธิปไตย(democratization) โดยการยอมรับและใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น  รวมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผลการดําเนนิงาน  ดวย
วิธีการใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากร  เพื่อสงเสริมความตระหนัก
ในภาระหนาที่ของขาราชการ  ในดานการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีการประชุม สํารวจความ
คิดเห็นและวางระบบการใหขอมูลปอนกลับโดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บริหารงานของสถานศึกษา และใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวมใน
การบริหารงานแตละปใหมีการสรุป รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเผยแพรและ
รายงานตอผูที่เกี่ยวของ  มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานลงในเว็บไซตเพื่อให
ประชาชนเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  ทั้งนี้  กําหนดใหการมีสวนรวมของประชาชนเปนตัวชี้วัดหนึ่งใน
การบริหารงานที่ดีของสถานศึกษา มีระบบการใหขอมูลปอนกลับโดยการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 
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                การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ.2546-พ.ศ.2550) ไปสู            
การปฏิบัติอยางประสบความสําเร็จนั้น  จําเปนตองอาศัยปจจัยเกื้อหนุนหลายประการคือ 1) 
ภาวะผูนําและความเปนเจาของในการบริหารการเปลี่ยนแปลงคือตองอาศัยผูนําการเปลี่ยนแปลง  
ผูเกี่ยวของทุกฝาย การเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในรูปคณะกรรมการ ผู รับผิดชอบและ
คณะทํางานเฉพาะของแตละกระทรวง ทบวง กรม 2) การแกไขกฎหมายอันเปนอุปสรรคตอ            
การพัฒนาระบบราชการ 3) การเชื่อมโยงและบูรณาการสรรพกําลังของทุกภาคสวนในการพัฒนา
ระบบราชการ  4) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบราชการใหแกสวนราชการตางๆ  
                 เครื่องมือในการนํายทุธศาสตรไปสูการปฏิบัตินั้น ก.พ.ร. จะอาศัยเครื่องมือตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
               1. การตราและบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการที่ดี  อันเปนไปตาม
เงื่อนไขของมาตรา 3/1 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่5) 
พ.ศ.2545 เพื่อเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใหแกหนวยงานตางๆ     
               2. การใชวิธีสรางแรงจูงใจในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน  เพื่อกระตุนใหหนวยงาน
ตางๆ สมัครใจ  คิดคนวิธีการและวางเปาหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ
พัฒนากระบวนการทํางานเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนอยางเปนรูปธรรม  รวมทั้ง
ดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการที่ดี         
                3. การสรางกระแสแรงกดดันจากบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะบรรดาสื่อมวลชน  
นักวิชาการ  ธุรกิจเอกชน องคกรประชาสังคมและประชาชน เพื่อเรงรัดใหหนวยงานราชการตอง
ดําเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนอยางจริงจังและตอเนื่อง          
                  4. การติดตามและประเมินผล โดยการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการของก.พ.ร. เพื่อเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงาน
ของสวนราชการตางๆใหแกคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา39

                  เมื่อไดพิจารณาในภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขาราชการไทย  จะ
พบวา มีแนวการดําเนินงานที่มุงไปสูการปรับเปลี่ยนทั้งระบบทั้งในดานของบุคลากรและโครงสราง
เพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและพัฒนาระบบราชการใหเปนกลไกการบริหารประเทศ

                                                 
                39 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2546-พ.ศ.2550)  [Online], accessed 20 September  2004. Available from http:// 
www.opdc.go.th 
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ใหเกิดประสิทธิผลในทุกหนวยงานของทางราชการ  และสถานศึกษา ก็เปนหนวยงานของทาง
ราชการที่ตองไดรับการพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

 
                 สถานศึกษาหรือที่เรียกโดยทั่วไปวา โรงเรียน นั้นเปนระบบสังคมรูปนัย  ระบบของ
โรงเรียนจะมั่นคงก็ตอเมื่อผลิตสิ่งที่สังคมยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม  
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียน40หากสถานศึกษามีความสามารถในการจัดองคกรและใชทรัพยากรที่ไดรับ
และที่มีอยูก็จะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายคือคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะที่
พึงประสงคของนักเรียนสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ยอมแสดงวาการบริหารงานใน
สถานศึกษานั้นบังเกิดประสิทธิผล 
 
ความหมายของประสิทธิผล 
 

                ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskel) ใหความหมายของประสิทธิผล (effectiveness) ไว
วา หมายถึง  การบรรลุเปาหมายและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรมาใชในระบบองคกร
เรียกวา Goal and System-Resource Model of Effectiveness41

              นักวิชาการสาขาตางๆ ไดนิยามความหมายของประสิทธิผล(effectiveness) ไวหลาย
ทัศนะทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร  วิทยาศาสตร เชิงบริหารจัดการ ซึ่งเปนทั้งการมองประสทิธผิลเฉพาะ
การบรรลุเปาหมายเพียงอยางเดียวและพิจารณาทั้งระบบ ดังนี้  
               อาจีรีส (Argyris) ใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง สภาวะที่องคการสามารถ
เพิ่มผลผลิตมากขึ้นในขณะที่ปจจัยการผลิตลดลง หรือผลผลิตคงที่42

                                                 
                  40 Stephen  J. Knezevich, Administration  of  Public  Education (New York : 
Harper and row,1985), 145. 
                 41  Wayne K. Hoy and Vecil G. Miskel. Educational  Administration: Theory  
Research  and Practice, 6 th ed. (New York : McGraw-Hill Inc.,2001), 275. 
                   42 Chris  Argyris, Integration  the Individual  and  the Organization (New  York: 
John Wiley,1964),123. 
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               แคทซและคาหน (Katz  and Kahn) ใหความหมายในมุมมองของสังคมศาสตรวา 
หมายถึง ความสัมพันธของระบบยอยตางๆ คือ 1) ระบบยอยเกี่ยวกับการผลิต 2) ระบบยอยที่ทํา
หนาที่สงเสริมและสนับสนุน 3) ระบบยอยที่ผดุงการทํางาน 4)ระบบยอยสําหรับการปรับปรุง และ 
5) ระบบยอยของการบริหาร โดยความสัมพันธของระบบยอยเหลานี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จ ตาม
จุดประสงคที่กําหนดของการกระทํารวมกัน43  
               ชายน (Schein) นิยามความหมายประสิทธิผลวาหมายถึง สมรรถนะขององคกรในการ
อยูรอด  ปรับตัว รักษาสภาพและเจริญเติบโต ไมวาองคกรนั้นจะมีหนาที่อะไร การดําเนินงานก็จะ
ดําเนินการในทํานองเดียวกัน44 สําหรับทางดานของราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติความหมายของ
คําวา ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ  ผลที่เกิดขึ้น45  
                สเตียร(Steers) อธิบายวาหมายถึง ความสามารถของการไดมาและใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดและมีคุณคาเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตามเปาหมาย ไดผลกําไรและมีคุณภาพ46  
                 เรดและคณะ(Reid and others) ใหความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาวา 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน     
การจัดสรรทรัพยากรใหแกสมาชิก47  
                จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผล  ผู วิจัยจึ งส รุปไดวา  ประสิทธิผล
(effectiveness) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการ การจัดการและการปรับตัวขององคกร
ในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้ 

                                                 
                43 Daniel  Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology  of Organization 
( New  York : John Wiley  and sons, 1966),19-26. 
                44 Edgar H. Schein, Organizational  Psychology (Englewood Cliffs,New York 
Jersey : Prentice-Hall Inc.,1970), 177. 
                45 ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน  (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส
พับลิเคชั่นส, 2546). 667. 
                46 Richard M.  Steers, Organizational  Effectiveness : A Behavioral  View (Santa  
Monica, California: Goodyear  Publishing Company, Inc., 1977), 1-5. 
                47 Reid  Ken, David Hopkins  and Peter Holly, Towards  the Effective School 
(Oxford : Basic Blackwell Ltd., 1988), 5. 
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ในระบบของสถานศึกษาซึ่งเปนการพัฒนาคน จึงมีความหมายรวมไปถึงความพึงพอใจและดาน
พฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน  
 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 

                ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel) ไดพัฒนาชุดของเกณฑการประเมินเพื่อให
มองเห็นของความมีประสิทธิผลขององคการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยเกณฑการประเมินนั้นไดคํานึงถึง
หลักความสําคัญสามประการ ดังนี้ 1.หลักการเรื่องเวลา(time) เขาเห็นวาควรใหมีการประเมิน
ความมีประสิทธิผลขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2.หลักการความเปนพหุของ
องคประกอบการประเมิน(plural constituencies)โดยในการประเมินความมีประสิทธิผลนั้นให
ประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholders)ที่หลากหลาย และ3.หลักการเรื่องความเปนพหุของ
เกณฑ (plural   criteria) โดยเกณฑการประเมินความมีประสิทธิผลขององคกรนั้นตองคํานึงถึง
ความเปนระบบ(system)ขององคกร ดังนั้นการประเมินจะตองประเมินทั้งปจจัยปอนเขา 
กระบวนการและปจจัยปอนออก48

               นอกจาก ฮอยและมิสเกล(Hoy and Miskel) แลวยงัมนีกัวิชาการและนักการศึกษาได
กลาวเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไวหลายทัศนะ ดงันี ้ 
              บารนาด (Barnard) มองการปฏิบัติงานในองคการเปนสองลักษณะคือ(1)การปฏิบัติงาน
ที่กอใหเกิดความสําเร็จตามเปาประสงคขององคการซึ่งเรียกวา ประสิทธิผล (effectiveness) และ 
(2)การปฏิบัติงานที่ถือเอาความพึงพอใจของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับงานเปนเครื่องจักรซึ่ง
เรียกวา ประสิทธิภาพ (efficieney)49 แนวคิดของบารนาดนํามาซึ่งแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในองคการตอมาหลายลักษณะทั้งของไทยและตางประเทศ อาทิเชน  

                                                 
                48 Wayne K. Hoy and Vecil G. Miskel. Educational  Administration: Theory  
Research  and Practice, 6th ed. (New York : McGraw - Hill Inc., 2001), 373. 
                49 Chester I. Bernard, The Function of the Executive (Cambridge: Harvard 
University press, 1966), 82. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37

             มารชและไซมอน (March and Simon) พบวาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้นผูกพันกับ
การที่บุคคลมีกําลังใจในการทํางานหรือไมเพียงใดและไดผลงานดีหรือไม ข้ึนอยูกับสถานการณ
องคการใหผลตอบแทนในลักษณะกลับกันบุคคลสามารถใหอะไรกับองคการบาง50  
              มัลลี เวชชาชีวะ ไดรวบรวมผลงานวิจัยตางๆแลวสรุปวาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่
ทําใหองคการมีประสิทธิผลนั้นมี13ประการ ดังนี้  1) ทุกคนมีความรูสึกวาตนเองเปนเจาของ
โครงการนั้นหวงแหนและปองกันชื่อเสียงขององคการอยางจริงใจ 2) องคการมีลักษณะยืดหยุน
และปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆไดและเปดทางใหมีการเปลี่ยนแปลงตางๆได  3)อํานาจ
วินิจฉัยสั่งการไมไดข้ึนอยูกับเบื้องบนสุดขององคการแตกระจายไปยังหนวยงานระดับตางๆโดยให
ทุกหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตางๆ 4)มีการประเมิน
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากเหตุผลความเปนไปไดมากกวาการพิจารณาวามาจากไหน และ
เปนของใคร  5) บุคลากรในองคการใหความสนับสนุนองคการอยางเต็มที่ องคการก็ใหความ
สนับสนุนบุคลากรและบุคลากรก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน 6) มีโครงสรางขององคการที่ยืดหยุนได 
7) บุคลากรในองคการทุกคนมีความสนใจผลสําเร็จมากกวาระเบียบประเพณีตางๆ 8) มีการ
ติดตอส่ือสารโดยเปดเผยตลอดทั้งองคการ จากลางขึ้นบน บนลงลางและทางขวาง 9) บุคลากรใน
องคการเขาใจจุดประสงคขององคการอยางชัดเจน  10) การประชุมเปนไปเพื่อการแกปญหาของ
องคการเปนประการสําคัญ 11)มีการเนนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ 12) 
งานของบุคลากรแตละคนมีสาระนาสนใจ และ 13)บุคลากรในองคการมีมาตรฐานในการทํางาน
สูงมีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญมีความรับผิดชอบเปนอยางดี51   
                 อรุณ รักธรรม เปรียบเทียบใหเห็นวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่นําพาองคการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นองคการตองมีสุขภาพสมบูรณ คือ 1)สมาชิกทุกคนมีสวนรวม
อยางกวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ  2) สมาชิกทุกคนขององคการมี            
ความรับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากที่เกิดขึ้นและมีความเชื่อมั่นวาปญหาดังกลาวจะสามารถ
แกไขใหลุลวงไปไดเสมอ 3) ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการแกไขปญหาอยาง
กวางขวาง 4) มีการยอมรับนับถือความคิดเห็นของผูบริหารระดับรองลงมาเปนอยางมาก 5) เมื่อมี

                                                 
                50 James G.March and Herbert A. Simon, Organizations (New York: John 
Willey&Sons,Inc.,1958 ), 84-92.  
                51 มลัลี  เวชชาชวีะ, การพฒันาทรัพยากรมนษุย  (กรุงเทพฯ : สํานักฝกอบรมสถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2534), 7. 
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วิกฤตการณเกิดขึ้นสมาชิกขององคการทุกคนจะผนึกกําลังกันอยางรวดเร็วเพื่อแกปญหาหรือ
สถานการณจนกระทั่งวิกฤตการณดังกลาวหมดสิ้นไปในที่สุด 6) ภาวะผูนํามีความยืดหยุนไดมาก 
7) ความสํานึกในดานระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งยังมีอยู แตเมื่อเทียบอัตราสวนกันแลวความคิด
ริเร่ิมหรือภาวะสรางสรรคมีอยูสูงมากกวา เร่ืองใดเกาลาสมัยจะไดรับการพิจารณาและยกเลิกไปใน
ที่สุด สวนลักษณะขององคการที่ไมมีประสิทธิผลคือ  1) การอุทิศจิตใจของบุคลากรใหกับ
วัตถุประสงคขององคการมีเพียงเล็กนอย ยกเวนแตผูที่อยูในตําแหนงสูง 2) บุคลากรที่ทํางานและ
มองเห็นขอผิดพลาดปญหาตางๆมักจะเก็บงําไวไมนําเรื่องนั้นไปพูดกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ 3) 
บุคคลที่อยูในตําแหนงสูงพยายามวินิจฉัยสั่งการดวยตนเองที่สุดเทาที่จะเปนไปได 4) ผูบริหารมี
ความรูสึกโดดเดี่ยวในการพยายามใหงานตางๆดําเนินไปดวยดี บางครั้งระเบียบตางๆนโยบายและ
ขบวนการดําเนินงานตางๆไมไดรับการปฏิบัติตามที่ตั้งความมุงหมายขาดความรวมมือ 5)บุคคลที่
ทํางานไมมีการเรียนรูซึ่งกันและกันปฏิเสธที่จะยอมรับประสบการณซึ่งกันและกัน 6)การใชขาวสาร
สะทอนกลับถูกหลีกเลี่ยงหรือขาดการประเมิน 7)สัมพันธภาพโดยทั่วๆไปเกิดขึ้นโดยไมจริงใจซึ่งกัน
และกัน  ถูกปดบังซอนเรนและมีอยูทั่วๆในที่ทํางาน 8)นักบริหารเปนแบบบิดาที่อยูในกรอบของ
ประเพณี เครงครัด ใครคัดคานไมได 9)นักบริหารลงมาควบคุมเร่ืองเล็กๆนอยๆอยางเฉียบขาด
เครงครัดและใชดุลยพินิจกับเร่ืองเหลานี้มากเกินไป 10)โครงสรางขององคการ นโยบายตางๆและ
กระบวนการในการทํางานทุกคนปฏิบัติงานไปตามกฎเกณฑของโครงสรางในองคการ ทําเทาที่ส่ัง52         
               ลักษณะขององคการที่มีสุขภาพสมบูรณและลักษณะขององคการที่ไมมีประสิทธิผล
ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวามีลักษณะและเกี่ยวของกับกฎระเบียบที่เครงครัดขาดอิสระเกินไปซึ่ง
มีผลตอประสิทธิผลขององคการไดเชนกัน 
               จากขอคิดของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมาพอสรุปไดวา ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในองคการจะตองประกอบดวยความรวมมือ ความรวมใจกันในการปฏิบัติงาน โดยรวม
ตัดสินใจ แกปญหา การยอมรับกฎ ระเบียบ ขอบังคับตลอดจนแนวปฏิบัติและความรูสึกที่ดีในการ
เปน เจาขององคการ  บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ ความมุงมั่นและเขาใจในวัตถุประสงคของ
องคการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและบุคคล 
 
 
 
                                                 
                52 อรุณ  รักธรรม,การพัฒนาองคการ : แนวคิดและการประยกุตใชระบบสังคมไทย(
กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2532), 249. 
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การประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษา 
 

               ประสิทธิผลของสถานศึกษา เปนสิ่งสําคัญตอความคงอยูและความกาวหนาของ
สถานศึกษาจากการที่นักวิชาการสาขาตางๆไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ
ประสิทธิผลที่แตกตางกันออกไป การประเมินประสิทธิขององคการ จึงแยกแนวทางในการประเมิน
หรือวัดประสิทธิผลขององคการไดสามแนวทาง53  
                 1. การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย (Goal Model of Organizational 
Effectiveness) เปนการพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับผลที่ไดรับวา
บรรลุเปาหมายขององคกรหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใชเปาหมายองคการเปนเกณฑ 
ซึ่งเปนการใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลขององคการเชน วัดจาก
ความสามารถในการผลิต วัดจากผลกําไร เปนตน การประเมินในแงนี้ ไพรซ (Price) เสนอวา     
การวัดประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับคุณภาพของสิ่งตอไปนี้ 1) ความหมายในการผลิต
(productivity) หมายถึง  อัตราสวนของผลผลิตตอปจจัยที่ ใช  2) การยินยอมปฏิบัติตาม
(conformity) หมายถึง ความมากนอยในการที่สมาชิกขององคการยอมรับบรรทัดฐาน(norms)ของ
องคการ  3) ขวัญ(morale) หมายถึงความมากนอยที่แรงจูงใจของสมาชิกแตละคนไดรับการ
ตอบสนอง  4) ความสามารถในการปรับตัว(adaptiveness)  หมายถึง ความมากนอยในการที่
องคการสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง(5)ความเปนปกแผน(institutionlization)หมายถึง 
ความมากนอยของการที่การตัดสินใจเปนที่ยอมรับในสภาพแวดลอมจะเปนเครื่องตัดสินความอยู
รอดในระยะยาวขององคการ54  
                 จอรจโกโปไลส และ เทนเนนบอม (Georgopoulos and Tannenbaum) กลาววา การ
วัดประสิทธิผลจะตองตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมายขององคกรมากกวาที่จะใชเกณฑการวัดที่อยู
ภายนอกองคการ โดยพบวา 1) ความสามารถในการผลิต(productivity) 2) ความยืดหยุน
(flexibility)ขององคการในรูปของความสําเร็จในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอกขององคการ 3) ความปราศจากความตึงเครียด(strain)หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุม

                                                 
                53 Gray Dessler, Organizational  Theory : Integrating  Structure  and Behavior, 2nd 
ed. (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice – Hall International,Inc.,1986), 65-71. 
                  54 บุญเลิศ  ไพรินทร และ อัมพร เกตุปรีชาสวัสด์ิ, การประเมนิประสิทธิผลสถาบัน
ขาราชการพลเรือน  (กรุงเทพฯ : สํานกังานก.พ., 2530), 23. 
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ยอยในองคการหรือระหวางหนวยงานในองคการมีความสัมพันธตอกันและเกี่ยวของกับการ
ประเมินประสิทธิผลขององคการ   
                  2. การประเมินผลในแงของระบบ – ทรัพยากร (The System Resource Model of 
Organizational Effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการใน        
การแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการอันจะทําใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ ซึ่งเปนการเนนที่ปจจัยตัวปอนเขา(Input) มากกวาผลผลิต(Output)ผูที่ใช
แนวคิดนี้ในการประเมินเชน ซีซอรและยัชแมน(Seashore  and  Yucthman)ซึ่งวัดประสิทธิผลของ
องคการโดยใชการเปรียบเทียบระหวางองคการ   โดยใช เกณฑวัดความแตกตางคือ                        
1) ความคลองตัว(liquidity) หมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนเปนทรัพยากรอื่นไดงาย               
2) เสถียรภาพ(stability) หมายถึง ความมั่นคง  ความสามารถในการเก็บไวโดยไมเสื่อมคา             
3) ความเหมาะสม(relevance) หมายถึง ความมากนอยของความเหมาะสมขององคการที่มี
ประสิทธิผล เปนองคการที่สามารถเตรียมพรอมที่จะรับสภาพการเปลี่ยนแปลง 4) ความเปนสากล
(universality)หมายถึง ความสามารถที่ใชไดกับทุกองคการ  5) ทรัพยากรทดแทน(substitution) 
หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรที่หนวยงานมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแทนการเสาะหา
ทรัพยากรที่หายากยิ่งมาใชเชนเดียวกับคูแขง 
                 การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมายขององคการที่กําหนดไว และการประเมิน
ประสิทธิผลในแงระบบ-ทรัพยากร เปนการวัดประสิทธิผลจากเครื่องมือเพียงอยางเดียวเรียกวา 
การวัดประสิทธิผลเชิงเดียว (univariate  effectiveness measures) ซึ่งแนวคิดการใชเครื่องมือวัด
ประสิทธิผลเชิงเดียวยังไมครอบคลุมและเหมาะสม เพราะไมมีองคการใดสามารถอยูรอดในระยะ
ยาวได หากมุงสนองเพื่อผลกําไรอยางเดียว โดยไมสนใจความตองการและเปาหมายของคนใน
องคการและของสวนตัวได 
                  3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (The Multiple Criteria of 
Effectiveness)เปนการวิ เคราะหประสิทธิผลองคการโดยใช เกณฑหลายอยางในการวัด 
ประเมินผลเรียกวา “การวัดประสิทธิผลเชิงซอน”(Multivariate effectiveness measure) พิจารณา
ตัวแปรหลักที่อาจมีผลตอความสําเร็จขององคการและพยายามแสดงใหเห็นวา ตัวแปรตางๆมี
ความสัมพันธกัน การวัดประสิทธิผลวิธีนี้เกิดจากแนวคิดที่วา องคการเปนระบบสังคมที่มีชีวิต มี
ความตองการหรือขอเรียกรอง  ซึ่งองคการจะตองจัดหาเพื่อความอยูรอดหรือเพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิผล  แนวคิดนี้มีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับในการประเมินประสิทธิผลโดยใชหลาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 41

เกณฑ (The Multiple Criteria of Effectiveness)55 ผูที่ทําการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
องคการ โดยใชหลายเกณฑ มีดังนี้  
                   แคพโลว (Caplow) ไดเสนอวา ประสิทธิผลขององคการสามารถวัดจากตัวแปรสี่ตัว 
คือ  1) ความมั่นคง(stability)ขององคการ 2) การประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (intergration) 
3) ความสมัครใจ (voluntarism) หรือความสามารถขององคการในการทําใหสมาชิกเกิดความพึง
พอใจและปรารถนาที่

                                                

มีสวนรวมตอไป และ 4) ความสัมฤทธิ์ผล(achievement) หรือผลรวมของ
กิจกรรมขององคการ56  
                 พารสัน (Parsons) ไดเสนอเครื่องมือวัดประสิทธิผลขององคการชื่อ AGIL ระบุกิจกรรม
ที่เกี่ยวของสี่กิจกรรมขององคการซึ่งตองดําเนินการใหบรรลุผลคือ 1) A:Adaptation  to   the  
environment  หมายถึง การปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม  2) G : Goal attainment  หมายถึง          
การบรรลุเปาหมาย  3) I : Integration social Stability หมายถึง การบูรณาการใหเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันซึ่งจะนําไปสูความมั่นคงของสังคม  4) L: Latency หมายถึงสิ่งที่ซอนเรนอยูภายใน ซึ่ง
หมายถึง การผดุงไวซึ่งรูปแบบและสัญลักษณทางวัฒนธรรม การกระตุนและการจูงใจ57

                 มอทท (Mott) เสนอปจจัยการประเมินประสิทธิผล สามประการ คือ  1) ความสามารถ
ในการผลิต  2) ความสามารถในการปรับตัวและ 3) ความสามารถที่จะยืดหยุนได58

 
                      55เร่ืองเดียวกัน, 23. 
                 56Theodore Caplow, Principle of Organization (New York: Harcout Brace and 
World, 1964), 21. 
                 57Talcott Parsons, “Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of 
Organization,” in Complex Organizations: A sociological Readers (New York: Free 
Press.1966), 44, อางถึงใน  นุชนรา  รัตนศิระประภา, “องคประกอบโรงเรียนที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5.” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2543), 61. 
                 58Paul E.Mott,The Characteristic  of Efficient Organizations (New York : Harper 
and Row Publishers,1972), 20-24. 
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                 กิบสัน และ คณะ (Gibson and others) วัดประสิทธิผลองคการจาก 1)ความสามารถ
ในการผลิต  2) ความพึงพอใจในงาน 3) ประสิทธิภาพของงาน 4) ความสามารถในการปรับตัว      
5) การพัฒนาและการอยูรอด59

                  แคมพเบล (Campbell) เสนอใหวัดประสิทธิผลหรือความสําเร็จขององคการจาก 19 
ตัวแปรไดแก  1) ประสิทธิผลโดยทั่วไป(overall) 2) คุณภาพ(quality) 3) ผลผลิต(productivity) 4) 
ความพรอม ( readiness)   5)  ประสิทธิภาพ (efficiencey)   6)  ผลกําไรหรือผลตอบแทน
(productivity) 7) การเติบโต(growth)  8)การใชประโยชนที่ไดจากสภาพแวดลอม(utilization of 
environment)  9) ความมั่นคง(stability) 10) การเปลี่ยนงานหรือการรักษาคนไว(turner  or  
return)  11)การขาดงาน(absenteeism) 12) อุบัติเหตุ(accident)  13) ขวัญ(morale)  14) การจูง
ใจ (motivation) 15) ความพึงพอใจ (satisfaction) 16) การยอมรับเปาหมายขององคการเปนของ
ตน (internalization   of  organizational  goal)  17) ความขัดแยง-ความสามัคคี(conflict-
cohesion) 18) ความยืดหยุน -การปรับตัว  ( flexibility-abaptation) 19) การประเมินโดย
สภาพแวดลอมภายนอก(evaluation by  external entities)60

                   ฮอย และ เฟอรกุสัน(Hoy and Furguson)กลาววา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น
พิจารณาจาก(1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  2) มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีคุณภาพ 
3)สามารถปรับเปลี่ยนสภาวะแวดลอมที่มากระทบ และ 4)สามารถสรางความพึงพอใจแกคณะครู 
อาจารยได61  
                   ฮอย และ มิสเกล(Hoy and Miskel) ไดเสนอวา เมื่อองคการมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา   สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก  1) ความสามารถในการปรับตัว 

                                                 
                   59 J.L.Gibson,John M. lvancevich, and J.H. Donnelly, rganizations:Behavior,Structure, 
Process, 3rd  ed. ( Dallas,Texas : Business   Publishing, Inc.,1979), 29-30. 
                60 Campbell,Ronolnd F.,and Bridgest,Edwin M.,and  Nuystan,Raphael O. 
Introduction  of Educational  Administration, 5th ed. (Boston : Allyn  and  Bacon  
Inc.,1979), 40-41. 
                61 Wayne K. Hoy  and Judith Furguson, “ Theoretical  Framework  and 
Exploration Organizational  Effectiveness  of Schools,” Educational  Administration  
Quarterly 21 (February 1985) : 117-134. 
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(adaptability)  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement)  3) ความพึงพอใจในงาน( job 
satisfaction)  4) ความมุงมั่นในชีวิต (central  life interest)62

                   เมื่อไดพิจารณาจากแนวคิดของนักวิชาการในการประเมินประสิทธิผลของ
สถานศึกษาซึ่งเปนองคการในการพัฒนา “คน”  จึงสรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาควร
พิจารณาจาก ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนานักเรียน  ความพึงพอใจ ความมุงมั่นของ
บุคลากรและการปรับตัวเพื่อใหองคการอยูรอดไมวาจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในดานใด 
                  เพื่อใหความสมบูรณในเนื้อหาของตัวแปรที่ศึกษา  ผูวิจัยไดใชเกณฑการประเมิน
ประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ(The Multiple  Criteria  of Effectiveness)ของฮอยและมิสเกล
(Hoy  and Miskel)  ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบสี่ประการมีรายละเอียดดังนี้  1) ความสามารถ
ในการปรับตัว (adaptability)  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement) 3) ความพึงพอใจใน
งาน(job satisfaction)  4) ความมุงมั่นในชีวิต(central  life interest)  รายละเอียดดังนี้ 
 

              1. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) หมายถึงความสามารถของบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาซึ่งสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา  
สามารถแกปญหา ควบคุมสถานการณเรงดวน  ยอมรับและปรับเปล่ียนการทํางานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายใหมๆ และมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยเปดโอกาสใหประชาชนมสีวน
รวมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
                นอกจากฮอยและมิสเกล(Hoy  and Miskel)    แลวยังมีนักวิชาการไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปรับตัวไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 
                กริฟฟธ(Griffiths)ใหแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารแปดประการดังนี้  1) แรงกระตุนสวนใหญในการ
ปรับตัวในองคการมาจากภายนอกองคการ 2) ความมากนอยและความคงทนของการปรับตัวเปน
สัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของสิ่งเราจากระบบใหญ 3) การปรับตัวในองคการมีโอกาสเปนไป
ไดมากกวา ถาหากวาผูเขาสูตําแหนงบริหารสูงสุดมาจากองคกรภายนอก 4) เมื่อมีความกดดัน
เพิ่มอยางตอเนื่อง ในระยะแรกระบบจะตอบสนองอยางเฉื่อยชา  ตอมาจะตอบสนองเพื่อชดเชย
อยางเกินเหตุ ผลสุดทายก็ลมสลายแบบจบสิ้น 5) จํานวนนวัตกรรมรวมที่เกิดขึ้นนั้นเปนสัดสวน

                                                 
                  62 Hoy and Miskel. Educational  Administration  Theory  Research and Practice , 384-397. 
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ผกผันกับวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารสูงสุด 6) ยิ่งมีระดับการบังคับบัญชามากเพียงใด 
โอกาสการปรับตัวยิ่งมีนอยเพียงนั้น 7) เมื่อมีการปรับตัวเกิดขึ้น  มักเกิดขึ้นกับสวนบนไปสวนลาง
มากกวาสวนลางไปสวนบน และ8) ยิ่งระบบยอยทําหนาที่ปฏิสัมพันธระหวางกันไดดีเพียงใด  
โอกาสปรับตัวเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงในองคกรก็มีนอยเพียงนั้น63 สเตียรส(Steers) พบวา               
การปรับตัวและมโนทัศนที่มีความคลองตัวและการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่นักวิจัยใชกันมากในเรื่อง
การวัดประสิทธิผล64ซึ่งตรงขามกับแคมพเบล(Campbell) ที่พบวาในการวัดผลเกณฑการปรับตัว
แลวยังมีนอยมาก  มีแตใชแบบสอบถามในการวัดผล อยางไรก็ตามแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัด
ดานจิตใจ สําหรับการประเมินความคลองในการจัดองคการยังมีจํากัดอยู ยิ่งกวานั้นการจัด
การศึกษาสวนมากประเมินความพรอมในการปรับตัวมากกวาการตอบสนองที่การปรับตัวในเรื่อง
การปฏิบัต6ิ5  
                กิบสัน (Gibson) ไดสรางแบบจําลองเพื่อเปนเกณฑวัดประสิทธิผลในระยะกลางซึ่ง
หมายความรวมไปกับความสามารถของฝายบริหารในอันที่จะรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมพอๆกับที่เกิดขึ้นภายในองคการ ความไมมีประสิทธิผลในการบรรลุถึงการผลิต 
ประสิทธิภาพและความพอใจอาจเปนสัญญาณวามีความจําเปนตองปรับหรือดัดแปลง              
การปฏิบัติการในดานการบริหารและนโยบายใหเหมาะสมขึ้น  หรือสภาพแวดลอมจาก                
การเรียกรองผลผลิตซึ่งแตกตางกันหรือใหตัวปอนซึ่งแตกตางไปจากเดิม ซึ่งกอใหเกิดความจําเปน
ที่จะตองเปลี่ยนแปลงหากองคการไมสามารถหรือไมปรับตัว ความอยูรอดขององคการก็จะอยูใน
อันตราย66 ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการปรับตัว จึงถูกนํามากําหนดเปน
ความสามารถของนักการศึกษา แตอยางไรก็ตามการปรับตัวอาจจะไมไดผลหากครูและผูบริหารใช
บอยโดยไมรูจักเปลี่ยนแปลง   

                                                 
                63 Daniel E.Griffiths, “Administrative  Theory  and Change  in Organizations,” in  
Organizations and  Human  Behavior : Focus  on Schools ( New York : McGraw-
Hill,1969), 371-374. 
                64 Richard M.  Steers, Organizational  Effectiveness : A Behavioral  View, 163. 
                65 Ronald F. Campbell,  Bridgest, and Nuystand, Introduction to Educational 
Administration, 5th ed. (Boston : Allyn and Bacon,1979), 65.  
                66Jame L.Gibson, J.M. Ivancevich, and J.H. Donnelly, Organization : 
Behavior,Structure,Process , 112. 
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              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) เปนสิ่งหนึ่งที่บงชี้ถึงผลลัพธของการจัด
การศึกษาซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องการพิจารณาความสามารถทางสติปญญาของนักเรียนแลวยัง
แสดงถึงคุณคาของหลักสูตร ผูบริหาร และครูผูสอน  
                  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) หมายถึง ผลลัพธของการจัดการศึกษาในป
การศึกษาที่ผานมา  นักเรียนในโรงเรียนไดรับการยกยองชมเชย หรือรางวัลทางดานวิชาการ
เพิ่มข้ึน สามารถสอบแขงขันเขาเรียนตอไดจํานวนมากขึ้น รูจักศึกษาคนควาหาความรูและพัฒนา
ตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองสูง โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ และนําผลการทดสอบ/
การวัดผลมาเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น   นักเรียนสวน
ใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย  
ผูปกครองพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในดานความมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม ความประพฤติของนักเรียน 
                  นอกจากนี้ ยังมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 
                  กูด(Good) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง ความรูหรือ
ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆที่ เ รียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการสอบของครูหรือ
ผูรับผิดชอบการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน67  
                 ดังนั้น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงตองมุงที่การทําความเขาใจกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรระดับตาง  ตลอดจนการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
68  ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3 
 
 
 

                                                 
                67Carter V.Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York : McGraw-Hill 
Book Company,1973), 139. 
                68 อุทุมพร จามรมาน, “ หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,” ใน เอกสารการสอนการ
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,  
2535), 2. 
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แผนภูมิที ่ 3  แสดงความสมัพันธระห
เรียนการสอน และการวัดและประเม
ที่มา : อุทุมพร จามรมาน, “ หลักการ
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางก
 
                 ฮาวิกเฮิรส และ นิวกาเท
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวามีส่ีประการ 1)
และการอบรมในครอบครัว(family  
(quality  of the  schooling) 4) ค
and  aspiration level)69

                 สําหรับอุทุมพร  จามรมา
ดาน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความเขาใจ  การนําไปใช และผลสัม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานรางกาย

                                                

ดานทักษะกลามเนื้อและผลสัมฤทธิ์ด

 
                69 Robert  J. Harvighurs
( Boston : Allyn and Bacon Inc.,19
                70 อุทุมพร จามรมาน, “ ห
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
2535),55-80. 
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                 3. ความพึงพอใจในงาน ( job satisfaction ) ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผลของงานที่
เปนที่ปรากฏและเปนที่ยอมรับของทุกคนในหนวยงาน  ความพึงพอใจในงาน ( job satisfaction )
จึงหมายถึง  การที่บุคลากรในสถานศึกษายอมรับนโยบาย มาตรการ และขอตกลงรวมกันในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานของสถานศึกษา    มีการ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบั

                                                

ติงานตามหนาที่ดวยนวัตกรรมใหมๆที่มีคุณคาตอการพัฒนา
สถานศึกษารวมกัน   มีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงาน   คณะครูในสถานศึกษามี
ความสามารถที่จะสราง พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใหทัน  การเปลี่ยนแปลง มีระบบการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานทุกคน  เกี่ยวกับ
ความหมายของคําวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) ไดมีนักวิชาการไดให
ความหมายไวหลายทัศนะ ดังนี้  
                  สตราอุสและเซยลิส (Strauss  and Sayles)  ไดใหความหมายวา หมายถึงความรูสึก
พอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเหลานั้น ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการและจะรูสึก
พึงพอใจในงานที่ทํา  เมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ ซึ่ง
สามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐานของผูปฏิบัติงานได71  
                  สวนแอพเพิลไวท (Applewhite)  กลาวถึงความหมายของความพึงพอใจในการ
ทํางานวา เปนความสุขความสบายที่ไดจากสภาพที่ทํางาน ความสุขเกิดจากการทํางานรวมกับ
เพื่อนรวมงาน การมีทัศนคติที่ดีตองานและความพอใจเกี่ยวกับรายไดจากองคการ72  
                 บลัมและเนเลอร (Bium and Nayler) ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานคือ ผลรวมของ
ทัศนคติตางๆแสดงออกโดยผูปฏิบัติงาน ทัศนคติเหลานี้มีความสัมพันธกับงานที่ปฏิบัติและ
เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ เชน คาจาง ความมั่นคง สภาพการทํางาน โอกาสความกาวหนา การ
ไดรับการยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความสัมพันธทางสังคม การไดรับการดูแลเอาใจใสและ
ความยุติธรรม73  

 
                 71 Geoge Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel : The Human Probiems of 
Management  (Englewood Cliffs,New Jersey : Prentice Hall Inc.,1960),119-127. 
                 72 P.B.Applewhite, Organization Behavior (Englewood Cliffs,New Jersey : 
Prentice-Hall Inc.,1965), 8. 
                 73 Milton L. Blum and James C. Nayler, Industrial Psychology (New York : 
Harper  and Row,1968), 364. 
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                มิวชิสกี้ (Muchinsky) กลาววา  ความพึงพอใจในการทํางานเปนลักษณะของ
ปรากฏการณที่มีความซับซอนและมาจากพื้นเพหลายอยางจนไมสามารถที่จะรวมเอา
ปรากฏการณเหลานั้นมารวมเปนทฤษฎีเดียวกันได74

                จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
เชน ความสําเร็จ การยอมรับนับถือ ความกาวหนา  สภาพแวดลอม  ความมั่นคงและปจจัยดาน
อ่ืนๆ ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน จนทําใหเกิด
ความรูสึกและทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  
                กิลฟอรดและเกรย (Guilford  and  Gray) เสนอปจจัยที่เอื้อตอความพึงพอใจในงานคือ            
1) ความมั่นคง 2) โอกาสกาวหนา 3) สังคมยอมรับ 4) ความสนใจในลักษณะงานที่ทํา 5) สภาพ
การทํางาน  6) การยกยองชมเชย 7) องคการและการบริหารงาน 8) ปริมาณงาน 9) คาจาง 10) 
การนิเทศงาน 11) การติดตอส่ือสาร 12) ชั่วโมงการทํางาน 13) งานที่ไมยุงยาก 14) สิทธิและ
ผลประโยชนตางๆ75  
               ล็อค (Locke) สรุปความพึงพอใจของการทํางานมีเกาประการคือ 1) ตัวงานในดาน
ความนาสนใจ ความยากงาย โอกาสการเรียนรูงาน ความสําเร็จ การควบคุมและวิธีการทํางาน  2) 
เงินเดือน หมายถึง ผลตอบแทน ความเทาเทียมกันและความยุติธรรมในการจายเงินเดือน  3) การ
เลื่อนตําแหนงคือ โอกาส ความยุติธรรมและหลักพิจารณาในการเลื่อนตําแหนง 4) การไดรับการ
ยอมรับนับถือ คํายกยองและความเชื่อมั่นในผลสําเร็จของงาน 5) ผลประโยชนเกื้อกูล ไดแก เงิน
บําเหน็จบํานาญ สวัสดิการ การรักษาพยาบาล คาใชจายระหวางการลา การปวย วันหยุด           
6) สภาพการทํางาน ไดแก ชั่วโมงการทํางาน เวลาพัก เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน  อุณหภูมิ 
การถายเทอากาศ ความชื้น  ที่ตั้งและรูปแบบการกอสรางอาคารสถานที่ทํางาน 7) การนิเทศงาน 
ไดแกวิธีการ เทคนิค การใหคุณใหโทษ มนุษยสัมพันธและทักษะของผูนิเทศ 8) เพื่อนรวมงาน ซึ่ง

                                                 
                  74 Paul H. Muchinsky, Psychology  Applied  to Work  (Homewood,Illinois : The 
Dorsey Press,1983), 322. 
               75 Jean Guilford  and David E. Gray, Motivation and Modern Management 
( Massachusetts : Addison- Wesley Publishers,1970), 117-118. 
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หมายถึง ความรู ความสามารถ การชวยเหลือกันและกันและมิตรภาพที่ดี 9)หนวยงานและการ
จัดการ หมายถึง การเอาใจใสบุคลากรและการกําหนดนโยบายการบริหาร76   
             โพโบ และ   พอพเพิลทอน (Pobeaux  and Poppleton) เสนอลักษณะที่ทําใหเกิดความ
พึงพอใจในงานสองลักษณะไดแก 1) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ประกอบดวย ระดับการทํางาน 
เนื้อหาของงานรวมทั้ง พฤติกรรมการบริหารงาน และ 2) ลักษณะที่เกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งหมายถึง 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษาและสุขภาพจิต77 
              จากการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  จะพบวา ในการปฏิบัติงานใหเกิด
ความสําเร็จนั้นความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญ ในสวนของการเปลี่ยนแปลง
จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการจึงยอมสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาดาน
ความพึงพอใจ เนื่องจากในลักษณะของสถานศึกษานั้นมีบุคลากรที่เกี่ยวของหลายฝายไดแก 
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองและคณะกรรมการฝายตางๆ   
              4. ความมุงมั่นในชีวิต (central  life interest) หมายถึง  การที่บุคลากรในสถานศึกษา
ทุมเทอุทิศเวลาในการทํางาน  เพื่อใหได ตามเกณฑหรือตัวชี้วัดที่สถานศึกษากําหนดโดยมุงไปที่
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของนักเรียน   สถานศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรมีแผนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสงเสริมใหบุคลากรมีความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและเต็มใจ 
มีความตระหนักในภาระหนาที่ของตนและสวนรวม เพื่อใหไดตามที่กําหนดในวิสัยทัศน    พันธกิจ  
สามารถปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ 
               ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับความ
มุงมั่นในชีวิตที่ทุกคนนอมนํามาปฏิบัติส่ีประการคือ  1) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่
จะปฏิบัติแตส่ิงที่เปนประโยชนและเปนธรรม 2) การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติ
ปฏิบัติอยูในความสําเร็จความดีนั้น  3) ความอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไมประพฤติลวงความ
สั

                                                

จ สุจริต ไมวาดวยเหตุประการใดและ 4) การรูจักระวังความชั่ว ความทุจริต ความรูจักสละ

 
                   76 Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of  Job Satisfaction,” in Handbook  
of Industrial and Organizational Psychology, 2 nd ed. (Chicago : Rand McNally,1976),1302. 
                 77 Peter Pobeaux and Stephen E. Poppleton, Psychology and Work  (London : 
McMillan and Press,1978), 158-159. 
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ประโยชนสวนตนเพื่อผลประโยชนสวนใหญของบานเมือง78  นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายตางๆ
ไวดังนี้  
               โกวิท  ประวาลพฤกษ ไดกลาวถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติงานไวแปดประการคือ         
1) การริเร่ิม พยายามปรับปรุงงานใหเร็วและดียิ่งขึ้น  2) นิยามการใชนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาได
ตรงจุด ตองคิดหาทางแกปญหาใหรอบคอบ แลวจึงลงมือเพื่อลดและแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) มีความขยัน ทํางานอยูตลอดเวลา ไมหนีงาน ไมหยุดงานบอย 4) การมุงมั่นใน
ผลสําเร็จ ไมละเลยทิ้งงานกลางคัน 5) การปรับปรุงไดไมจํากัดอยูเพียงงานเดียวหรือวิธีเดียว 
สามารถปรับตัวเขากับวิธีการใหมและยอมรับวิธีการที่ดีกวา 6) ภาคภูมิใจในผลงานคือทํางานเพื่อ
ผลงาน มิใชทํางานเพื่อรางวัล 7) การรวมมือทํางานกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีมและ 8) การตรงตอเวลา 
ไมเขาทํางานชา ไมเลิกงานกอนกําหนด นัดหมายตรงเวลา79

 
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

 

             สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม หมายถึง หนวยงานที่จัดการศึกษาทุกระบบของจังหวัด
นครปฐมประกอบดวยหนวยงานที่จัดการศึกษาจํานวน  7 หนวยงาน ดังนี้ 
               1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบงเปน 2 เขตพื้นที่การศึกษา จัด
ดํา เนินการสอนตั้ งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่ ง เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 
               2. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
เปนสถานศึกษาที่สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
               3.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นตน(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง วิทยาลัยการอาชีพ 
               4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดการศึกษาดานศาสนาในรูปของโรงเรียน          
พระปริยัติธรรม   

                                                 
                   78 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชกรณียกิจเกีย่วกบัการศึกษาใน
รอบ 200 ป แหงกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,ม.ป.ป.), ภาคผนวก. 
                79 โกวิท  ประวาลพฤกษ, “ การวดัคานิยมในการทํางาน,” วารสารการวิจยัทาง
การศึกษา  2 (เมษายน-มิถุนายน 2538) : 56-57. 
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               5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยประกอบดวย องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาถึง
อาชีวศึกษาและศูนยเด็กปฐมวัย 
               6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบดวยสถานศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและโรงเรียนสาธิต ซึ่งจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               7. สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จัดการศึกษานอกระบบตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 
              สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2546 ใหความหมายไวดังนี้ 
               สถานศึกษา  หมายความวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่เพื่อจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในสวนของกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให
ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคลสถานศึกษา80 สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ใหความหมายไววา  
เปนการศึกษากอนอุดมศึกษา81       

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                  80 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม,ขอมูลสารสนเทศ  ปการศึกษา2548 
(นครปฐม : กลุมนโยบายและแผน,  2548), 11-45.  
                81 สถาบนัพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ความรูความสามารถทั่วไปสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ, 2547), 120. 
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งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
งานวจิัยในประเทศ 
            
             ภิรมย  โชติแดง  ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 5 
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีของไลเคิรธ(Likert)และประสิทธิผลของโรงเรียนใชเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียน พุทธศักราช 2541 ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย
งานสามกลุมงาน ไดแก คุณภาพนักเรียน การจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน มาเปน
ตัวแปร พบวาประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับสูงโดยผูบริหารใชระบบบริหาร ระบบการ
ปรึกษาหารือ ปจจัยการบริหารที่ทําใหโรงเรียนเกิดประสิทธิผลที่ดีคือ การควบคุมงานและดาน
ภาวะผูนํา82

               นุชนรา    รัตนศิระประภา   ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  องคประกอบโรงเรียนที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยใชแนวคิดและทฤษฎี
ของฮอยและมิเกล(Hoy  and Miskel)  ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบสี่ประการมีรายละเอียดดังนี้  
1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability)  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement)            
3) ความพึงพอใจในงาน(job satisfaction)   4) ความมุงมั่นในชีวิต(central  life interest) พบวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในดานการปรับตัว  ความพึงพอใจและความมุงมั่นใน
ชีวิต อยูในเกณฑด8ี3

               จรัส  เปยวนอย  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง องคประกอบโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยใชแนวคิดและทฤษฎีของฮอยและ             
มิสเกล(Hoy and Miskel)  ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบสี่ประการมีรายละเอียดดังนี้                        

                                                 
              82 ภิรมย  โชติแดง, “ปจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 5 “ (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2543), 117. 
               83 นุชนรา   รัตนศิระประภา  , “ องคประกอบโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5” (วทิยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณทิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 140. 
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1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability)  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement)             
3) ความพึงพอใจในงาน(job satisfaction)   4) ความมุงมั่นในชีวิต(central  life interest) พบวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในดานการปรับตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ประสิทธิผลอยูในระดับมาก  สวนความพึงพอใจในการทํางานและความมุงมั่นในชีวิต มี
ประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง84

            ธเนศ   ขําเกิด  ไดศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการปฏิรูประบบบริหารและการจัด
การศึกษา  ทั้งในดานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  ผลการศึกษาสรุปไดวา แนวคิดการปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษามุงกระจายอํานาจใหหนวยจัดการศึกษามีความเปนอิสระและ
คลองตัวในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง  โดยเปดโอกาสใหทุกสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาและมียุทธศาสตรสูความสําเร็จในการปฏิรูประบบบริหารและการจัด
การศึกษาในระดับนโยบาย ไดแก การเรงรัดการออกกฎหมาย  การเตรียมความพรอมเขาสู
โครงสราง  การบริหารและจัดการศึกษา  การกําหนดภารกิจมาตรฐานคุณภาพและตัวบงชี้
ความสําเร็จและการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สวนระดับปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรระดับสถานศึกษาไดแก การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  การกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพและตัวชี้วัดความสําเร็จ  การปรับกระบวนทัศนและพัฒนาบุคลากร   การประสานผนึก
กําลังและสรางความรวมมือทางการศึกษา และการจัดกลไกการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ85  
               ภารดี  อนันตนาวี ไดสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยกลุมตัวอยางเปนครู
จาก 12 เขตการศึกษา พบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ทางบวก

                                                 
                  84 จรัส  เปยวนอย, “ องคประกอบโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา เขตการศึกษา 5” (วทิยานพินธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัย
ศิลปากร, 2543), 93-94. 
                85 ธเนศ   ขําเกิด, “ยุทธศาสตรการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา” 
(วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณทิต  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), 29-36. 
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สูงสุดคือ สถานการณโรงเรียน  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารและบรรยากาศของโรงเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .0186

               วรานนท  สมคิด ศึกษาเรื่อง การปฏิรูประบบราชการ: สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับปจจุบัน พ.ศ.2546  พบวา สาเหตุและปญหาที่ทําใหจําเปนตองปฏิรูป
ระบบราชการไมแตกตางกันนัก โดยเฉพาะสภาพของระบบราชการที่ไมตอบสนองความตองการ
วิกฤติหรือปญหาที่กําลังเกิดขึ้นแตละยุคสมัย  สวนกระบวนการปฏิรูประบบราชการในรัชสมัยสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีการเตรียมโดยวิธีทดลองใช  สวนยุคปจจุบันเริ่ม
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กําหนดยุทธศาสตร  แผนการปฏิรูประบบราชการ ใช
กฎหมายบังคับใหขาราชการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  จากผลการศึกษาผูวิจัยเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติการ ควรมีการศึกษาจากบทเรียนหรือประวัติศาสตรที่ผานมา โดยสรางการมีสวนรวมในการ
ปฏิรูปเพื่อใหเกิดความตระหนัก และสนใจในกระบวนการที่ตนมีสวนรวม ผูปฏิบัติตองมคีวามตัง้ใจ
จริงและไดรับการสนับสนุน ควรมีการควบคุมประเมินผลตลอดเวลา87               
              จักรกฤษณ   วิฆเนศรังสรรค ศึกษาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานโนนตุนวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ พบวา 
หากมีการใหความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช
กลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานแลว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ในการรวมกันพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ88

                                                 
               86 ภารดี  อนันตนาวี,”ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,” วารสารศึกษาศาสตร  15,1 (มิถุนายน-
ตุลาคม 2546) : 95-108. 
               87 วรานนท  สมคิด ,” การปฏิรูประบบราชการ: สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวกับปจจุบัน พ.ศ.2546” (วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547),  บทคัดยอ. 
               88 จักรกฤษณ   วิฆเนศรังสรรค ,“ดําเนินงานเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานโนนตุนวิทยาคม  อําเภอภูเขียว  จังหวัด
ชัยภูมิ”(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2547), บทคัดยอ. 
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              เอื้อมพร  ผิวผอง  ศึกษาเรื่องการประเมินผลการปฏิรูประบบราชการในดานโครงสราง
องคกรและการจูงใจบุคลากร: กรณีศึกษาสํานักนโยบายและแผนการขนสงจราจร ไดเสนอแนะผล
การประเมินในสวนที่เกี่ยวของกับระบบราชการคือ ควรมีการประเมินนโยบายดานผลกระทบของ
การปฏิรูปองคกร  การใหรางวัลตอบแทน  การมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชา สําหรับหนวยงานที่
ทีลักษณะเปนหนวยปฏิบัติและหนวยใหบริการ89 
               จินตนา พุฒจาด ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ผลการวิจัยในดานงาน
บุคลากร พบวา โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความใฝรูใฝเรียน มีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่อง
งบประมาณ ทุกคน และโรงเรียนไดรับเงินบริจาคจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
งานบริหารทั่วไป ไดแก โรงเรียนไดรับความรวมมือจากคณะครู ผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางดี บุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมือเปนอยางดีและบุคลากรใน
โรงเรียน มีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน90

                สุพจน    เกิดมี  ไดศึกษาเรื่อง การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบราชการ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและหาขอมูลเพื่อรองรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(กพร.) ผลการศึกษาโดยการสํารวจขอมูลในหนวยงานหลักตาม
โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ตามตัวชี้วัดที่ 6 ของการปฏิบัติราชการตามคํา

                                                 
                 89 เอื้อมพร  ผิวผอง, ”การประเมินผลการปฏิรูประบบราชการในดานโครงสรางองคกร
และการจูงใจบุคลากร: กรณีศึกษาสํานักนโยบายและแผนการขนสงจราจร” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2547), บทคัดยอ. 
             90 จินตนา พุฒจาด, “การศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1”  (วิทยานิพนธปริญญาครุ
ศาสตร มหาบัณฑิต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
,2548),บทคัดยอ. 
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รับรอง ปพ.ศ.2549  สรุปผลในการศึกษา คือ ควรสงเสริมใหมีการเปดโอกาสเขามามีสวนรวมใน
ระบบราชการมากยิ่งขึ้น91 
                                                                   
งานวิจัยตางประเทศ                                                                                                             

                วูดและออริค ( Woods  and  Orlik ) ไดศึกษาวิจัยองคประกอบของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลและสรุปไววา เนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันที่มีพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม
สามารถกําหนดองคประกอบที่ชัดเจน   แตมีเกณฑการประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
อยางกวางๆ โดยพิจารณาจากดานตางๆดังนี้  1) คุณภาพของโรงเรียนในทุกดาน  2) คุณภาพของ
โรงเรียนที่ปรากฏผลตอนักเรียนทุกคน ทุกกลุม  3) การเรียนการสอนของครูมีคุณภาพดีกวาที่อ่ืน  
4)  โรงเรียนไดมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน92  

                 รุทเธอร ( Rutter ) กําหนดองคประกอบของการมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากผล          
การศึกษาวิจัย ดังนี้ 1) มีการกําหนดคานิยม  ความคาดหวังและมาตรฐานของโรงเรียน 2) มีการ
บริหารหองเรียนที่ดี 3) มีการสอนของครูและกําหนดความคาดหวังสูง  4) มีครูที่เปนแบบอยางที่ดี 
5) มีขอมูลยอนกลับในทางบวกตอนักเรียน 6) มีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับนักเรียนและครู 7) มีการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหกับนักเรียน 8) มีการประสบผลสําเร็จของนักเรียน 9) มีกิจกรรม
รวมกันระหวางครูกับนักเรียน93                          
                 โมติมอร ( Mortimore )  ไดสรุปงานวิจัยเรื่อง ปจจัยของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไว          
12 ประการ คือ 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) การมีสวนรวมของหัวหนาฝาย 3) การมีสวนรวมของ
ครูในการวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจ 4) ความสามัคคีของคณะครู 5) สภาพแวดลอมที่
สงเสริมการปฏิบัติงาน 6) การสอนที่ทาทาย 7) เนนการเรียนรู 8) เนนการเรียนการสอน                 

                                                 
                   91 สุพจน  เกิดมี, “การศึกษาการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 2549), บทคัดยอ. 
                92 Woods,D., and Orlik, S .,School  Review  and  Inspection (London: Biddles  
Ltd.  Guildford  and  King’s    Lynn., 1990),  289-304. 
                93 Rutter  อางถงึใน  Woods,D., and Orlik, S .,School  Review  and  Inspection 
(London: Biddles  Ltd.  Guildford  and  King’s    Lynn., 1990),  289-304. 
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9) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 10) การบันทึกขอมูลเพื่อการวางแผนและการประเมินผล 
11) การมีสวนรวมของผูปกครองกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 12) มีบรรยากาศทางบวก     
                สถาบัน เอช เอ็ม ไอ ( HMI ) สรุปองคประกอบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ           
1) โรงเรียนมีจุดหมายที่ชัดเจน เชื่อมโยงถึงวัตถุประสงคในชั้นเรียน การปฏิบัติและการติดตามผล 
2) ความมีภาวะผูนําที่ดี ทั้งผูบริหารและคณะครู 3) เนนมาตรฐานทางวิชาการสูง 4) บรรยากาศ
หองเรียนมีชีวิตชีวาแตเปนระเบียบเรียบรอย 5) ครูมีความสัมพันธกับนักเรียนดี ทําใหกระตุน        
การแสดงออก เขาใจจุดมุงหมายของบทเรียน 6) มีการวางแผนและการนําหลักสูตรไปปฏิบัติโดย
คํานึงถึงความตองการของนักเรียน 7) คํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียนทั้งดานสังคมและอารมณ 
8) มีคณะครูที่มีคุณภาพมีประสบการณและความชํานาญ 9) มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม 
10) มีการบริหารและใชทรัพยากรที่มีประสิทธิผล  11) มีความสัมพันธกับชุมชน ผูปกครองและ
ผูนํา 12) มีศักยภาพในการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงแกปญหาและพัฒนาอยางเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน  
                 สมิธและทอมลินสัน ( Smith and Tomlinson ) ศึกษาถึงปจจัยที่สําคัญของโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย 1) ภาวะผูนําและการบริหาร 2) การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ
ของครู(หลักสูตร  วิธีการ   การจัดองคการ  การใชทรัพยากร  และนโยบายของโรงเรียน)                      
3) มีบรรยากาศของการยอมรับซึ่งกันและกัน(ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน  ครูกับนักเรียน ครูกับ
ผูปกครอง  เปนตน) 4) มีการสอนและมีขอมูลยอนกลับในทางบวกตอนักเรียน94 
              จาคอบและจิลสัน (Jacob and  Jillson) ไดศึกษาและออกแบบสอบถามนักบริหาร 
6,000 คนเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิผล(ineffective  performance )             
นักบริหารอยางนอยรอยละ 30 ระบุวาสาเหตุเกิดจาก 1) ขาดเปาหมายและวัตถุประสงคของ
องคกรหรือหนวยงานที่ชัดเจน  2) วิธีการและระเบียบปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ  3) การฝกอบรม
หรือโครงการพัฒนาทักษะที่มีอยูมีไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิผล  4)ภาวะผูนําในการบริหารไม
เพียงพอ  5) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาภายในองคกรและระหวางองคกรไมดีและ           

                                                 
                   94 Mortimore , HMI, Smith and Tomlinson อางถงึใน  Woods,D., and Orlik, 
S .,School  Review  and  Inspection (London: Biddles  Ltd.  Guildford  and  King’s    
Lynn., 1990),  289-304. 
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6) ขวัญของบุคลากรไมดี  นอกนั้นผูบริหารรอยละ 90 เชื่อวาผลการปฏิบัติงานอาจปรับปรุงใหดีข้ึน
ไดดวยการใชทักษะและความรูที่เหมาะสม95  
                เฟรดเดอรริคสัน(Frederickson) ไดทําการศึกษาวิเคราะหประสิทธิผลขององคการ 
พบวา บรรยากาศแบบมุงงาน(employee  centered  climate) ซึ่งมีการติดตอส่ือสารแบบเปด  มี
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ มักนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีผล
เพิ่มข้ึนของบุคลากร ดังนั้น การสรางบรรยากาศใหมีปฏิสัมพันธกัน  เนนความสําคัญของการบรรลุ
เปาหมายและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน  มีสวนรวมในกิจกรรมจะนําไปสู
ประสิทธิผลขององคกร96

                แฮมเมอร (Hammer) ไดทําการศึกษาความพอใจในการทํางานของครูสอนช้ันพิเศษใน
รัฐไอโอวา โดยใชทฤษฎีของเฮอรซเบอรก  จากการศึกษาพบวา องคประกอบที่ทําใหครูพอใจใน
การทํางานคือ ความเจริญกาวหนาในการทํางาน  การยอมรับนับถือ  สวนองคประกอบที่ทําใหเกิด
ความไมพอใจในการทํางานคือ การควบคุมบังคับบัญชา  ความมั่นคงในการทํางาน  นโยบายและ
การบริหาร  เงินเดือน  ลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน97

                 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
                95 Herman S. Jacob  and Jillson,Executive  Productivity  ( New York : 
AMACOM,1974), 12.  
                 96 N.Frederickson,Some Effect  of Organization  Climate on Administration  
Performance (Princeton  New  Jersey : Educational Testing Service,1966), 15. 
                 97 Hammer อางถงึใน นุชนรา   รัตนศิระประภา, “องคประกอบโรงเรียนทีส่งผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
2543), 140. 
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สรุป 
 

                 สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่หลักในการกําหนด
นโยบาย การพัฒนาระบบราชการเพื่อใหเปนกลไกหลักที่ดีในการบริหารกิจการบานเมือง แต
เนื่องจากระบบราชการเปนหนวยงานที่มีโครงสรางขนาดใหญและมีบุคลากรในสังกัดเปนจํานวน
มาก จึงมีความซับซอนและมีปญหาที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่องและจริงจัง สํานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบราชการโดยมีเปาประสงคหลัก 4 ประการคือ        
1)พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีข้ึน(better  service quality) 2) ปรับบทบาทภารกิจ
และขนาดใหมีความเหมาะสม (rightsizing) 3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน               
การทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากล (high  performance) และ4) ตอบสนองตอ
การบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย(democratic governance)ประกอบดวยยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย 7 ยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้ 1) การปรับเปล่ียนกระบวนการและ
วิธีการทํางาน  2) การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน  3) การรื้อปรับระบบการเงิน
และการงบประมาณ   4) การสรางการบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม  5) การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน  วัฒนธรรมและคานิยม 6) การเสริมสรางระบบราชการที่ทันสมัย  7) การเปดระบบ
ราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม    
                จากการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาว สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานของระบบราชการจึง
ตองมีการบริหารจัดการเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการแตเนื่องจาก
สถานศึกษามีหนาที่หลักในการพัฒนาคนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเปนหนาที่
ของผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร                    
การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อใหเกิดประสิทธิผล ในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ผูวิจัยไดเลือกใชเกณฑการประเมินประสิทธิผลของฮอยและมิสเกล(Hoy  and Miskel)  ซึ่ง
พิจารณาจากองคประกอบสี่ประการดังนี้ 1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability)              
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(achievement) 3) ความพึงพอใจในงาน(job satisfaction) และ                        
4) ความมุงมั่นในชีวิต(central  life interest)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
 

การดําเนินการวิจยั    
      

                 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารงานตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ                     
3) การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยมี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis ) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  จํานวน 165 โรง  ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน
ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนางาน  รวมทั้งสิ้น  
990  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการประเมิน
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ต้ังไว  ผูวิจัยจึง
กําหนดแนวทางและรายละเอียดตางๆของการวิจัย  อันประกอบดวย  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
 

                 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยใหเปนไปอยางมีระบบและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงกําหนดแผนการดําเนินงานไว  ดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาสภาพปญหา นิยามปญหา  
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ รายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธที่ เกี่ยวของกับตัวแปรที่ ศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เสนอโครงรางตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
              ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือ  ทดสอบและ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนํา
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                                    O      
 
        R                         X  

เครื่องมือที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา(content  
validity) และความเชื่อมั่น (reliability)  แลวนําไปเก็บขอมูลจากประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง   
นําขอมูลที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ  ถูกตองของขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
และแปลผลการวิเคราะหขอมูล               
              ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนจัดทํารางรายงานการวิจัย เสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  จัดทํารายงานเพื่อขออนุมัติการจบการศึกษา
ตามหลักสูตร                    

 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 

                 เพื่อใหการวิจัยในเรื่อง  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการที่
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  
ประชากร    กลุมตัวอยาง  และวิธีการเลือกตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย       
การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 
 

               การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  ที่มีแผนแบบ               
การวิจัยในลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ  ไมมีการทดลอง  (the one shot, 
non experimental case  study )  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้  
 
 
 

 
 
                                   R   หมายถงึ   ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
                                   X   หมายถงึ   ตัวแปรที่ศึกษา 
                                   O  หมายถงึ   ขอมลูที่ไดรับจากการศึกษา 
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ประชากร 
 
               ประชากรที่ใชการวิจัยในครัง้นี ้ คือ  สถานศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
นครปฐมเขต 1  จํานวน 141 โรงเรียน98  และสถานศึกษาในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
นครปฐมเขต  2   จาํนวน 143 โรงเรียน99  รวมทั้งสิน้ 284  โรงเรียน 
 
กลุมตวัอยาง 
               ตัวอยางที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)100

   ไดตัวอยางโรงเรียนจํานวน 165 
โรงเรียน  ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified  random  sampling)  ดังนี้ 
               ขั้นที่ 1 แบงสถานศึกษาตามอําเภอ ดังนี้   อําเภอเมือง   จํานวน 59  โรงเรียน   อําเภอ
กําแพงแสน  จํานวน  55  โรงเรียน  อําเภอดอนตูม  จํานวน  27  โรงเรียน อําเภอสามพราน  
จํานวน 40 โรงเรียน  อําเภอนครชัยศรี  จํานวน 49 โรงเรียน   อําเภอบางเลน  จํานวน  53 โรงเรียน      
และอําเภอพุทธมณฑล  จํานวน  10  โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น  284  โรงเรียน  
             ขั้นที่  2  แตละอําเภอนําโรงเรียนมาแบงขนาดตามจํานวนนักเรียน  เปนขนาดเล็ก    
กลางและใหญ   สุมตัวอยางโดยเทียบสัดสวนของสถานศึกษาแตละอําเภอ   ไดกลุมตัวอยาง   
รวม 165  โรงเรียน             
                

ผูใหขอมูล 
 

                ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน  ประกอบดวย  1) ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน      
2) รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่รักษาราชการแทนผูบริหารสถานศึกษา  1  คน   
3) หัวหนางาน  4  คน   รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น  990   คน    รายละเอียดดังตารางที่ 2   

                                                  
               98 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1,  สารสนเทศทางการศึกษา   [Online],     
Accessed  4 January  2008.  Available from http:// plan.esanpt1.go.th.htm 
               99 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2, ขอมูลสารสนเทศ [Online],accessed. 
4  January  2008.  Available from http://area.bec.go.th/nakhonpathom2/aoc2/ center.htm 
                 100 พวงรัตน  ทวีรัตน, วธิีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุง
ใหมลาสุด),พมิพคร้ังที่ 8  (กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศกึษาและจิตวทิยา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2543), 303. 
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ตารางที่ 1 แสดงประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล ตามขนาดของโรงเรียน 
 

 
จํานวนสถานศึกษา 

(โรงเรียน) 

 
จํานวนตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

 
ผูใหขอมูล 

(คน) 

 
 
ที่ 

 
อําเภอ 

เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม 

1. เมืองนครปฐม 14 16 29 59 8 10 17 35 48 60 102 210 

2. กําแพงแสน 15 23 17 55 9 13 10 32 54 78 60 192 

3. ดอนตูม 11 10 6 27 6 6 4 16 36 36 24 96 

4. สามพราน 11 9 20 40 6 5 12 23 36 30 72 138 

5. นครชัยศรี 7 18 15 40 4 10 9 23 24 60 54 138 

6. บางเลน 23 17 13 53 13 10 7 30 78 60 42 180 

7. พุทธมณฑล 1 2 7 10 1 1 4 6 6 6 24 36 

รวม 82 95 107 284 47 55 63 165 282 330 378 990 
 
        
ตัวแปร 
                ตัวแปรที่ใชสําหรบัการวิจยัครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา  ดังนี ้             
            1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  
อายุ   ระดับการศึกษา   บทบาทหนาที่ที่ปฏิบัติ  ประสบการณในการทํางาน   
             2. ตัวแปรที่ศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
                    2.1 ตัวแปรตน เปนตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (X)  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบดวย 7 ตัว
แปรยอย  ดังนี้ 
                       2 .1 .1  การปรับ เปลี่ ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน  (X1 )   หมายถึ ง                        
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในหนวยงานราชการของขาราชการและบุคลากรในสังกัด โดยให
สถานศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลมา
ใชในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงาน  มีความคลองตัว  รวดเร็ว  สามารถลด
ตนทุนผลผลิต     จัดใหมีระบบ  การควบคุมภายในที่ใหความสําคัญกับการควบคุมกอนการ
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ดําเนินงาน ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการที่สอดคลอง และถือเปนเงื่อนไข
หนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําป    นอกจากนั้น ใหมีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและ
แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบและสม่ําเสมอสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและใหมีการจัดทําแนวทางและคูมือการบริหารงานเพื่อประโยชนในการประเมิน
ตนเอง(self-assessment) 
                       2.1.2  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน (X2) หมายถึง การจัดระเบียบ
โครงสรางการบริหารงานใหมีลักษณะบูรณาการ  และประสานการทํางานรวมกัน มีความยืดหยุน  
คลองตัวเพื่อรองรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป   การบริหารงบประมาณมีการตรวจสอบ
ความคุมคาของการใชจายเงินตามความจําเปน  ปรับปรุงโครงสราง  พัฒนาระบบและรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาใหเปนองคการที่สามารถปฏิบัติภารกิจที่มีการถายโอนหรือมอบหมายจาก
หนวยงานในระดับที่สูงกวา รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทํางานให
ดีข้ึน โดยอาศัยรูปแบบและวิธีการบริหารการเงินและการงบประมาณสมัยใหม  รวมทั้งใหมีการจัด
อันดับคุณภาพดวย    การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
เพื่อนํามาใชในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน   เรงพัฒนาบุคลากรใหสามารถปรับตัวดานการ
ปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมองคการใหม 
                        2.1.3 การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ  (X3)  หมายถึง กระบวนการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินใหมโดยยึดตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลซึ่งสามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลไดในทุกระดับ  หนวยราชการสามารถทําความตกลงเปนการลวงหนา
เพื่อเก็บเงินเหลือจายไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการหรือฝกอบรมขาราชการ   และเรียกเก็บ
คาใชจาย(capital charge) ในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาองคการและจัดสวัสดิการ  โดยมีการจัดทํา
แผนการใชจายเงินรายเดือนหรือรายไตรมาสของแผนงาน/โครงการตางๆ ระบบบัญชีของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและทันการณ 
                        2.1.4  การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม  (X4)  หมายถึง การ
สรรหาบุคลากรผูมีความสามารถสูระบบราชการไทยโดยมุงเนนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาคาตอบแทนใหเหมาะสมตาม การจําแนกตําแหนงและความรับผิดชอบ   
วางระบบการจัดคนเขาสูตําแหนงอยางเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา โดยมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์แตละบุคคลอยางเปนระบบ การพัฒนาและใหความรูแกบุคลากรดาน
คุณธรรมและวินัยขาราชการ ทั้งนี้ใหสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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                         2.1.5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม  (X5)  หมายถึง การ
สงเสริมการเรียนรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคสวนโดยการสรางวิสัยทัศน   สราง
ความรูสึกผูกพันตอพันธกิจที่จะนําไปสูระบบอนาคตที่พึงปรารถนารวมกัน มีระบบการทํางานเปน
ทีม  โดยการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายดาน
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง รวมทั้งเปดโอกาสใหทุก
ฝายมีสวนรวมเมื่อมีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมๆ 
                         2.1.6 การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย (X6)  หมายถึง การที่สถานศึกษา
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมมาใชในการบริหารงาน  โดยมีโปรแกรม
ประยุกตสําหรับงานธุรการ-สารบรรณ งานบัญชี-การเงิน งานบริหารบุคคล  การประชุมออนไลน 
งานบริหารพัสดุ  งานจัดซื้อจัดจางแบบอิเล็กทรอนิกส การใชบริการการบริหารจัดการ การดําเนินธุ
รกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐโดยใชเครือขายอิน
เทอรเนต  สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนไดเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางกวางขวางโดยการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกและ/หรืออุปกรณเพื่อ
การเขาถึงเทคโนโลยี 
                        2.1.7 การเปดระบบราชการใหประชาชนมีสวนรวม (X7)  หมายถึง การเปดระบบ
ราชการเขาสูกระบวนการความเปนประชาธิปไตย(democratization) โดยการยอมรับและให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น  รวมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน    ดวยวิธีการใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากร  เพื่อ
สงเสริมความตระหนักในภาระหนาที่ของขาราชการ    ในดานการบริหารงานของสถานศึกษาใหมี
การประชุม สํารวจความคิดเห็นและวางระบบการใหขอมูลปอนกลับโดยการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการบริหารงานของสถานศึกษา และใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเขารวมในการบริหารงาน  ในแตละปใหมีการสรุป รายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อเผยแพรและรายงานตอผูที่เกี่ยวของ  มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศการ
ปฏิบัติงานลงในเว็บไซตเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  ทั้งนี้  กําหนดใหการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารงานที่ดีของสถานศึกษา มีระบบการใหขอมูลปอนกลับ
โดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
              2.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Y)  ซึ่งผูวิจัยใช
เกณฑการประเมินประสิทธิผลของ ฮอยและมิสเกล (Hoy  and Miskel) มีองคประกอบ 4 ดาน 
ดังนี้ 
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                   2.2.1 ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) (Y1) หมายถึง ความสามารถของ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาซึ่งสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วได มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถานศึกษา  สามารถแกปญหา ควบคุมสถานการณเรงดวน  ยอมรับและปรับเปลี่ยนการทํางาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมๆ สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
               2.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) (Y2)   หมายถึง ผลลัพธของการจัด
การศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา  นักเรียนในโรงเรียนไดรับการยกยองชมเชย หรือรางวัลทางดาน
วิชาการเพิ่มข้ึน สามารถสอบแขงขันเขาเรียนตอไดจํานวนมากขึ้น รูจักศึกษาคนควาหาความรูและ
พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองสูง โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ และนํา
ผลการทดสอบ/การวัดผลมาเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
นักเรียนสวนใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม
กับวัย  ผูปกครองพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในดานความมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม ความประพฤติของนักเรียน 
                 2.2.3. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) (Y3)  หมายถึง  การที่บุคลากรใน
สถานศึกษายอมรับนโยบาย มาตรการ และขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  มี
ความพึงพอใจในระบบการบริหารงานของสถานศึกษา    มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวยนวัตกรรมใหมๆที่มีคุณคาตอการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน  มีความภาคภูมิใจกับ
ผลการปฏิบัติงาน  คณะครูในสถานศึกษามีความสามารถที่จะสราง พัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ใหทัน  การเปลี่ยนแปลง มีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงานทุกคน        
                 2.2.4. ความมุงมั่นในชีวิต (central life interest) (Y4)  หมายถึง  การที่บุคลากรใน
สถานศึกษาทุมเทอุทิศเวลาในการทํางาน  เพื่อใหได ตามเกณฑหรือตัวชี้วัดที่สถานศึกษากําหนด
โดยมุงไปที่ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของนักเรียน  สถานศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากรมีแผนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสงเสริมใหบุคลากรมีความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานอยาง
จริงจังและเต็มใจ มีความตระหนักในภาระหนาที่ของตนและสวนรวม เพื่อใหไดตามที่กําหนดใน
วิสัยทัศน  พันธกิจ  สามารถปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 

                 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามจํานวน  1  ฉบับ   โดยแบงออกเปน  
3   ตอน  ดังนี้ 
                 ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา   บทบาทหนาที่ที่ปฏิบัติ  ประสบการณในการทํางาน   มีลักษณะเปนแบบ
ตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให  (forced  choice)   
                 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) 
                  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาจาก
แบบสอบถามของ  กมลวรรณ   ชัยวานิชศิริ ซึ่งสรางจากเครื่องมือวัดประสิทธิผลองคการ (index 
of perceived organizational effectiveness)  ของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) 
               ลักษณะของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3   เปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ  
5  ระดับ  ของไลเคิรธ (Likert’s rating  scale) และมีน้ําหนักของคะแนนตามระดับ    ดังนี้ 
               ระดับ 1 หมายถึง  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรหรือประสิทธิผลของสถานศกึษา 
                                         อยูในระดับนอยมาก           มีคาน้ําหนกัเทากบั  1  คะแนน                                
               ระดับ 2  หมายถงึ  การบริหารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา 
                                         อยูในระดับนอย                 มีคาน้ําหนกัเทากบั  2  คะแนน                                         
               ระดับ 3  หมายถงึ  การบริหารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา 
                                         อยูในระดับปานกลาง         มีคาน้าํหนักเทากบั  3  คะแนน  
              ระดบั 4  หมายถงึ  การบริหารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา 
                                         อยูในระดับมาก                 มีคาน้าํหนักเทากบั  4  คะแนน                                
              ระดบั 5 หมายถึง  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรหรือประสิทธิผลของสถานศกึษา 
                                         อยูในระดับมากที่สุด          มีคาน้าํหนักเทากบั  5  คะแนน                             
 
การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 

                               เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย  และบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
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               ข้ันที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมและแบบสอบถามที่เกี่ยวของ  นํามาปรับปรุง  และสรางแบบ 
สอบถามขึ้นใหม  ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
               ข้ันที่ 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (content  validity)  ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบปรับปรุง  แกไข  สํานวนภาษาที่ใช  ตลอดจน
เนื้อหาใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน  จํานวน 5 ทาน  โดยใชเทคนิค IOC ( Index  of  item 
Objective  Congruence) 
               ข้ันที่ 3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (try  out)  กับผูบริหาร
สถานศึกษา  รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่รักษาราชการแทนผูบริหาร 1 คน และ
หัวหนางาน 4  คน  จํานวน   5  โรงเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  ผูใหขอมูลรวม  30  คน   
               . คํานวณหาคาความเชื่อมั่น(reliability)ของแบบสอบถามที่ไดรับคืนตามวิธีการของ           
ครอนบาค (Cronbach)101  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( α-coefficient )  ปรากฎผลดังนี้ 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 เทากับ .9309  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม                 
ตอนที่ 3  เทากับ .9484 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เทากับ .9512  
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

                 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้
                1. ผูวิจัยทําหนังสือถึง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความ
อนุเคราะหไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
เพื่อขอความอนุเคราะหใหขาราชการครูในโรงเรียนเปนผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
                2. ผูวิจัยดําเนินการ  จัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง  สําหรับสถานศึกษาที่สามารถ
ดําเนินการได  สวนสถานศึกษาที่ติดขัดดวยขอจํากัด  ดานความพรอม  ดานเวลาของผูวิจัย  หรือ
เปนสถานศึกษาที่การคมนาคมไมสะดวก  ผูวิจัยใชวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  โดย
วิธีการลงทะเบียนพรอมทั้งแนบซองเปลาและติดแสตมป  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสง
แบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย  ทางไปรษณีย 
 

                                                  
              101 Lee J.Cronbach, Essentials  of Phychological  Testing, 3rd ed. (New York : 
Harper and Row Publishers,1978),161. 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
              

               เมื่อไดรับขอมูลกลับคืนมารวบรวมแลวจะพิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อ
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณนํามาจัดระบบแยกเปนอําเภอและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ลงรหัส  และทําการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   ดังนี้ 
                1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาความถี่(frequency) 
และคารอยละ (percentage) 
               2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ  การบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
หรือประสิทธิผลของสถานศึกษา ใชคาเฉลี่ย(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. ) 
               3.สําหรับการวิเคราะหระดับของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการหรือประสิทธิผลของสถานศึกษา   ผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท
(Best)102 มีรายละเอียดดังนี้ 
                คาเฉลี่ย 1.00   ถึง   1.49   แสดงวา  การบรหิารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือ  
                                                       ประสิทธิผลของสถานศกึษา อยูในระดับนอยที่สุด 
                คาเฉลี่ย 1.50   ถึง   2.49   แสดงวา   การบรหิารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือ  
                                                        ประสิทธิผลของสถานศกึษา อยูในระดับนอย 
                คาเฉลี่ย 2.50   ถึง   3.49   แสดงวา   การบรหิารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือ 
                                                        ประสิทธิผลของสถานศกึษา อยูในระดับปานกลาง 
                คาเฉลี่ย 3.50   ถึง   4.49    แสดงวา   การบรหิารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือ 
                                                        ประสิทธิผลของสถานศกึษา อยูในระดับมาก 
                คาเฉลี่ย 4.50   ถึง   5.00    แสดงวา   การบรหิารงานตามแผนยทุธศาสตรหรือ 
                                                        ประสิทธิผลของสถานศกึษา อยูในระดับมากที่สุด 
             4. การวิเคราะหการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม 
ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise  multiple  regression  analysis) 
                   
 

                                                  
              102John  W. Best,  Research  in Education ( New  York : Prentice, Ine., 1970), 87.  
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สรุป 
 

     การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive  research )  มีวัตถุประสงค เพื่อ
ทราบการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา และการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม   โดยใชสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  จํานวน  
165 โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห   ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน  ประกอบดวย  ผูบริหาร
สถานศึกษา  จํานวน 1 คน  รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่รักษาราชการแทนผูบริหาร 
จํานวน 1 คน  และหัวหนางาน จํานวน 4 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น  990  คน  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และประสิทธิผลของสถานศึกษา ตาม
แนวคิดของ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่ 
(frequencies)  คารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย (Χ  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise-multiple  regression  analysis)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 

    งานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพื่อทราบ  1)  การบริหารงานตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ 3) การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม   ผูวิจัยสงแบบสอบถามไป
ยังกลุมตัวอยางในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
จํานวน 165 โรงเรียน โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit  of  analysis) ผูใหขอมูล  
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่รักษาราชการแทน
ผูบริหาร และหัวหนางาน รวมผูใหขอมูล  จํานวน 990 คน  สงแบบสอบถามไป  990 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน  954 ฉบับ จากสถานศึกษา 159  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 96.36 
นําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย เพื่อตอบคําถามของการวิจัยจําแนกเปน 4  ตอน ดังนี้  
               ตอนที ่1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
               ตอนที ่2  การบรหิารงานตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของ 
                             สถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม 
               ตอนที ่3  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม 
               ตอนที ่4  การบรหิารงานตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอ 
                           ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
 

                 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   ซึ่ งประกอบดวยผูบ ริหารสถานศึกษา                
รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่ รักษาราชการแทนผูบริหาร  และหัวหนางาน ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  จํานวน 159 แหง  รวม  954  คน  
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา  บทบาทหนาที่ที่ปฏิบัติ และประสบการณในการทํางาน  
ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  ผลปรากฎ
รายละเอียดตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่  2  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบ 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบ จํานวน รอยละ 
เพศ 
                  ชาย 
                  หญิง              

 
370 
584 

 
38.78 
61.22 

รวม 954   100.00 
อาย ุ
                   ไมเกิน 30 ป 
                   31-40 ป 
                   41-50 ป 
                   51 ปข้ึนไป 

 
21 
62 

421 
450 

 
     2.20 
     6.50 
   44.13 
   47.17 

รวม 954  100.00 
ระดับการศึกษา 
                    ตํ่ากวาปริญญาตรี 
                    ปริญญาตรี 
                    สูงกวาปริญญาตรี 

 
33 

733 
188 

 
    3.46 
  76.83 
  19.71 

รวม 954 100.00 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบ จํานวน รอยละ 
บทบาทหนาทีท่ี่ปฏิบัติ 
                    ผูบริหารสถานศึกษา 
                    รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูทีท่ําหนาที ่
                         รักษาราชการแทนผูบริหารสถานศึกษา 
                    หัวหนางาน 

 
159 
161 

 
634 

 
16.66 
16.88 

 
66.46 

รวม 954   100.00 
ประสบการณในการทํางาน 
                     ไมเกิน 5 ป 
                     6-10 ป 
                     11-15 ป 
                     16-20 ป 
                     20 ปข้ึนไป 

 
53 
60 
56 
68 
717 

 
5.55 
6.29 
5.87 
7.13 

   75.16 
รวม 954  100.00 

 
   จากตารางที่ 2 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  584 คน    
คิดเปนรอยละ 61.22  เพศชายจํานวน 370 คน  คิดเปนรอยละ 38.78   อายุ 51 ปข้ึนไปมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 47.17   รองลงมา อายุอยูในกลุม 41-50 ป จํานวน 421 คน  คิดเปนรอยละ 44.13  
อายุ 31-40 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 6.50  และอายุไมเกิน 31 ป มีจํานวนนอยที่สุด 21 
คน  คิดเปนรอยละ 2.20   ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 733 คน คิดเปนรอยละ 
76.83   รองลงมา สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 19.71  ตํ่ากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 33  คน คิดเปนรอยละ 3.46  บทบาทหนาที่ที่ปฏิบัติเปนหัวหนางานมากที่สุด 
จํานวน 634 คน คิดเปนรอยละ 66.46 รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่รักษาราชการ
แทนผูบริหารสถานศึกษามีจํานวนเทากันเทากับ  161 คน คิดเปนรอยละ16.88  เปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 159 คน  คิดเปนรอยละ 16.66  มีประสบการณในการทํางาน 20 ปข้ึนไป  
มากที่สุด จํานวน 717 คน คิดเปนรอยละ 75.16  รองลงมา 16-20 ป จํานวน  68 คน คิดเปน    
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รอยละ 7.13    6-10 ป จํานวน  60 คน คิดเปนรอยละ  6.29   11-15 ป จํานวน  56 คน คิดเปน
รอยละ 5.87 และ ไมเกิน 5 ป นอยที่สุด จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 5.55  
 
ตอนที่ 2 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  
 

    เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย  สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐ  อยูในระดับใด  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการหา
คาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท(Best) มีผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่  3 

 
ตารางที่  3  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานตาม 
                 แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม   
                 โดยภาพรวม (Xtot)        
                                                   ( n = 159 )  
ขอ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

Χ  (S.D.) ระดับ 
1  การปรับเปลีย่นกระบวนการและวิธีการทํางาน 4.03 .32 มาก 
2  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ 3.95 .32 มาก 
3  การรื้อปรับระบบการเงนิและงบประมาณ 3.80 .33 มาก 
4  การสรางระบบบริหารงานบคุคลและคาตอบแทนใหม 4.04 .33 มาก 
5  การปรับเปลีย่นกระบวนทศัน วฒันธรรมและคานิยม 4.14 .36 มาก 
6  การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย 3.54 .41 มาก 
7  การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 3.86 .38 มาก 
 รวม (Xtot)       3.90 .31 มาก 

 
จากตารางที่  3  พบวา  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =  3.90, S.D. =  .31) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม (Χ  =  4.14, S.D. =  .36) การสรางระบบ
บริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม (Χ  =  4.04, S.D. =  .33)  การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
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และวิธีการทํางาน   (Χ  =  4.03, S.D. =  .32)  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ (Χ  = 
3.95, S.D.=.32)  การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม (Χ  =3.86, S.D.= .38)  
การรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ (Χ  = 3.80, S.D.= .33) และดานการเสริมสรางระบบ
ราชการใหทันสมัย(Χ  = 3.54, S.D. =.41)  
               เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ในแตละดาน   ผลปรากฏตามตารางที่ 4 – 10  ดังนี้ 
 
ตารางที่  4   แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และระดับการบริหารงานตาม 
                 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
                 ดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธกีารทํางาน (X1)                                                                      
                                                                                                                           ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวธิีการทํางาน (X1)  
   Χ   (S.D.) ระดับ 

1 สถานศกึษามกีารจัดทาํแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

4.27 .36 มาก 

2 สถานศกึษามกีารวางแผนโดยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
เพื่อใหการดําเนินงาน  มีความคลองตัว  รวดเร็ว  และ
สามารถลดตนทนุผลผลิต 

4.20 .40 มาก 

3 สถานศกึษามรีะบบการควบคุมภายในที่ใหความสําคัญกับ
การควบคุมกอนการดําเนนิงาน 

3.97 .38 มาก 

4 สถานศกึษามกีารจัดทาํคํารับรองปฏิบัติราชการประจาํป 4.20 .41 มาก 
5 สถานศกึษามกีารทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 
สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.05 .35 มาก 

6 สถานศกึษาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนกลยทุธและแผนการปฏิบัติงานประจําป 

3.60 .48 มาก 

7 สถานศกึษาจดัทําแนวทางและคูมือการบรหิารงานเพื่อ
ประโยชนในการประเมินตนเอง (self-assessment) 

3.96 .45 มาก 

 รวม  (X1)                  4.03 .32 มาก 
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จากตารางที่ 4   พบวา  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานการปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางาน                    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.03, S.D. = .32) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูใน
ระดับมากทุกขอ  โดย สถานศึกษามีการจัดทําแผน  กลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปที่
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ  =  4.27, S.D. =  .36)   รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อใหการดําเนินงาน   มีความคลองตัว  
รวดเร็ว  และสามารถลดตนทุนผลผลิต(Χ  =  4.20, S.D. =  .40)  และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ  
สถานศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ  =  3.60, S.D. =  .48)  
 
ตารางที่   5    แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานตาม 
                   แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม  
                   ดานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ (X2)                       
                                                                                                                             ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ (X2)     
   Χ   (S.D.) 

 
ระดับ 

1 สถานศกึษาจดัโครงสรางการบริหารงานทีม่ีลักษณะ                
การบูรณาการและประสานงานรวมกนั 

4.11 .33 มาก 

2 สถานศกึษามรีะบบบริหารทีม่ีความยืดหยุน  คลองตัวเพือ่
รองรับกับสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

4.09 .35 มาก 

3 สถานศกึษามกีารวางแผนการบริหารงบประมาณที่เปนระบบ 
สามารถตรวจสอบความคุมคาของการใชจายเงิน 

4.12 .36 มาก 

4 สถานศกึษาสามารถปฏิบัติภารกิจกรณีทีม่ีการถายโอนหรือ
มอบหมายจากหนวยงานในระดับที่สูงกวา 

3.78 .44 มาก 

5 สถานศกึษามกีารจัดอันดับคุณภาพจากการประเมินผล           
การปฏิบัติงาน 

3.82 .38 มาก 

6 สถานศกึษานาํผลจากการประเมินความพงึพอใจของ
ประชาชนมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.75 .45 มาก 
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ตารางที่ 5 (ตอ)                                                                                                                   
                                                                                                                             ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ (X2)     
   Χ   (S.D.) 

 
ระดับ 

  7 

 

สถานศกึษามกีารพัฒนาบุคลากรใหสามารถปรับตัวดานการ
ปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมองคการใหม 

3.97 .42 มาก 

 รวม  (X2)                       3.95 .32 มาก 
 
   จากตารางที่  5   พบวา  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ(X2)          
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (Χ  =  3.95, S.D.=.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณที่เปนระบบ สามารถ
ตรวจสอบความคุมคาของการใชจายเงิน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ  =4.12,S.D.=.36) รองลงมาคือ 
การจัดโครงสรางการบริหารงานที่มีลักษณะการบูรณาการและประสานงานรวมกัน(Χ  =  4.1, 
S.D. = .33)  และ สถานศึกษานําผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ  = 3.75, S.D. = .45)   
 

ตารางที่  6 แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานตาม 
                แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม 
                ดานการรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ (X3)                    
                                                                                                                             ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ (X3)     
   Χ   (S.D.) 

 
ระดับ 

1 สถานศกึษามกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 
สอดคลองกับนโยบายและยทุธศาสตรของรัฐบาล 

4.10 .40 มาก 

2 สถานศกึษามรีะบบการตรวจสอบและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณในทกุระดับ 

4.04 .43 มาก 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
  ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ (X3)     
   Χ   (S.D.) 

 
ระดับ 

3 สถานศกึษามกีารกําหนดแนวทางการใชเงินเหลือจายเพื่อใช
ประโยชนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาหรือฝกอบรมครูและบุคลากร 

3.81 .45 มาก 

4 สถานศกึษามกีารเรียกเก็บคาใชจาย (capital charge) ใน
รูปแบบตางๆ สําหรับพฒันาสถานศกึษาและจัดสวัสดิการ   

2.18 .85 นอย 

5 สถานศกึษามกีารจัดทาํแผนการใชจายเงนิตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 

4.12 .41 มาก 

6 สถานศกึษามกีารปรับปรุงระบบบัญชีใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานสากล 

4.09 .36 มาก 

7 สถานศกึษามกีารจัดทาํและรายงานทางการเงนิใหเปนไป
อยางถูกตองและทนัเวลา 

4.26 .42 มาก 

 รวม (X3)                       3.80 .33 มาก 
 
   จากตารางที่  6  พบวา การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม   ดานการรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ(X3)                    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =  3.80, S.D. = .33)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา     
อยูในระดับมาก จํานวน 6 ขอ  และอยูในระดับนอย  จํานวน 1 ขอ  โดยสถานศึกษามีการจัดทํา
และรายงานทางการเงินใหเปนไปอยางถูกตองและทันเวลา (Χ  =  4.26, S.D. = .42 ) รองลงมา  
คือ สถานศึกษามีการจัดทําแผนการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการประจําป  (Χ  =  4.12, S.D. 
=  .41) และดานการเรียกเก็บคาใชจาย (capital charge) ในรูปแบบตางๆ สําหรับพัฒนา
สถานศึกษาและจัดสวัสดิการ  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ  = 2.18, S.D. =  .85)   
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ตารางที่  7   แสดงคาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) และระดับการบริหารงานตาม 
                  แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม     
                  ดานการสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม  (X4)     
                                                                                                                            ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
ดานการสรางระบบบริหารงานบุคคลและ 

คาตอบแทนใหม (X4)                    
   Χ   (S.D.) 

 
ระดับ 

1 ผูบริหารมีลักษณะเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 4.22 .46 มาก 
2 ครูและบุคลากรไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับตําแหนงและ

ความรับผิดชอบ 
3.90 .43 มาก 

3 สถานศกึษามกีารจัดทาํแผนพัฒนาครูและบุคลากร 4.05 .40 มาก 
4 สถานศกึษามรีะบบการจัดคนเขาสูตําแหนงอยางเหมาะสม

กับภาระงาน 
3.89 .37 มาก 

5 สถานศกึษามกีารพัฒนาครูและบุคลากรใหม ีความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานและวิชาชพี 

4.16 .36 มาก 

6 สถานศกึษามกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
อยางเปนระบบ 

3.94 .40 มาก 

7 สถานศกึษามกีารพัฒนาและใหความรูแกครูและบุคลากร
ดานคุณธรรมและวินยัขาราชการ 

4.10 .35 มาก 

 รวม  (X4)                    4.04 .33 มาก 
 
จากตารางที่  7  พบวา  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานการสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 
พบวา การบริหารงานตามแผน (X4)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.04, S.D. = .33) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารมีลักษณะเปนผูนําใน           
การเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  (Χ  =  4.22, S.D. =  .46)   รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความกาวหนาในการปฏิบัติงานและวิชาชีพ(Χ  =  4.16, S.D. =  .36) 
และสถานศึกษามีระบบการจัดคนเขาสูตําแหนงอยางเหมาะสมกับภาระงาน  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
(Χ  =  3.89, S.D. = .37)  
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ตารางที่  8    แสดงคาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานตาม 
                  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
                  ดานการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม (X5)       
                                                                                                                             ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
ดานการปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน วัฒนธรรม 

และคานิยม (X5)                    

 

Χ  (S.D.) 
 

ระดับ 

1 สถานศกึษาสงเสริมการเรียนรูในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอยางทั่วถงึ 

4.02 .35 มาก 

2 สถานศกึษาสงเสริมใหครูและบุคลากรทกุคนมีสวนรวม ใน
การสรางวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 

4.16 .42 มาก 

3 สถานศกึษามรีะบบการทาํงานเปนทีม 4.16 .48 มาก 
4 สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.13 .42 มาก 

5 สถานศกึษามนีโยบายดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อลด
ปญหาการทุจริตประพฤติมชิอบอยางจริงจัง 

4.24 .37 มาก 

6 สถานศกึษาเปดโอกาสใหทกุฝายมีสวนรวมเมื่อมีการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานใหมๆ 

4.15 .40 มาก 

 รวม  (X4)                    4.14 .36 มาก 

 
                จากตารางที่ 8 พบวา  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย 
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม (X5)                    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =  4.14, S.D. = .36) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ  โดยสถานศึกษามีนโยบายดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อลดปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  (Χ  = 4.24, S.D. = .37) รองลงมา  คือ  สงเสริม
ใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา(Χ  = 4.16, 
S.D. = .42) และสถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอยางทั่วถึง  
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด(Χ =4.02, S.D. =.35)  
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ตารางที่  9  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานตาม  
                    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
                    ดานการเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย (X6)                        
                                                                                                                          ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการเสรมิสรางระบบราชการใหทนัสมัย (X6)       

 

Χ  (S.D.) 
 

ระดับ 

1 สถานศกึษามกีารนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุม 
ออนไลนและการสื่อสารสมยัใหมมาใชในการบริหารงาน 

3.56 .60 มาก 

2 สถานศกึษามโีปรแกรมประยุกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานเชน งานธุรการ-สารบรรณ งานบญัชี-การเงนิ งาน
บริหาร งานบคุคล   งานบริหารพัสดุ และ งานจัดซื้อจัดจาง
แบบอิเล็กทรอนิกส 

3.35 .58 ปาน
กลาง 

3 สถานศกึษามกีารใชบริการ บริหารจัดการและดําเนนิการ
จัดซื้อ จัดจางแบบอิเล็กทรอนิกสทางอินเทอรเน็ต 

2.87 .65 ปาน
กลาง 

4 สถานศกึษามกีารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
โดยใชเครือขายอินเทอรเนต 

3.46 .55 ปาน
กลาง 

5 สถานศกึษามกีารสงเสริมใหครูและบุคลากรในสังกัดไดเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอน
อยางกวางขวาง 

3.88 .41 มาก 

6 สถานศกึษามกีารสนับสนุนใหครูและบุคลากรศึกษาวิจยัและ
จัดสรางนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการศึกษา 

3.89 .41 มาก 

7 สถานศกึษาเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทกุภาคสวนมีสวนรวมใน
การสรางระบบราชการของสถานศกึษาใหทนัสมัย 

3.80 .42 มาก 

 รวม (X6)                        3.54 .41 มาก 
 
 จากตารางที่  9  พบวา  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย

ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานการเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย (X6)                    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =3.54, S.D.= .41) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา   อยูใน
ระดับมาก  จํานวน  4  ขอ  และอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 3  ขอ  โดยสถานศึกษามี             
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การสนับสนุนใหครูและบุคลากรศึกษาวิจัยและจัดสรางนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการศึกษามี
คาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ  =  3.89, S.D. =.41) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและ
บุคลากรในสังกัดไดเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนอยาง
กวางขวาง (Χ  =3.88,S.D.=.41)  และสถานศึกษามีการใชบริการ บริหารจัดการและดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจางแบบอิเล็กทรอนิกสทางอินเทอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด            
(Χ  =  2.87, S.D. =.65)  

 
ตารางที่  10   แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานตาม 
                    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม    
                    ดานการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม (X7) 

              ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการเปดระบบราชการใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม (X7) 

 

Χ  (S.D.) 
 

ระดับ 

1 สถานศกึษาสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักใน
ภาระหนาที่แกครูและบุคลากร 

4.11 .41 มาก 

2 สถานศกึษามกีารประชุมและสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการบริหารงานของสถานศกึษา 

3.74 .44 มาก 

3 สถานศกึษามกีารสํารวจความพงึพอใจของประชาชนตอ
การบริหารงานของสถานศกึษา 

3.68 .46 มาก 

4 สถานศกึษามกีารแตงตั้งคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานเพื่อรวมในการบริหารงาน 

4.35 .35 มาก 

5 สถานศกึษามกีารสรุป รายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศกึษา เพื่อเผยแพรและรายงานตอผูที ่
เกี่ยวของ 

4.07 .44 มาก 
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ตารางที่ 10  (ตอ)  
                                              ( n = 159 ) 

ขอ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

ดานการเปดระบบราชการใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม (X7) 

 

Χ  (S.D.) 
 

ระดับ 

6 สถานศกึษามกีารนาํเสนอขอมูลการดําเนนิงานลงใน 
เว็บไซตเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลสารสนเทศได 

3.37 .70 ปาน
กลาง 

7 สถานศกึษากาํหนดใหการมสีวนรวมของประชาชนเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารงานที่ดี 

3.69 .45 มาก 

 รวม (X7) 3.86 .38 มาก 
 
                 จากตารางที่ 10  พบวา  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม (X7)  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =3.86, S.D. =.38) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมาก  จํานวน 6  ขอ และอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 1 ขอ  โดยสถานศึกษามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรวมในการบริหารงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ  = 4.35, 
S.D.= .35) รองลงมาคือ สถานศึกษาสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักในภาระหนาที่
แกครูและบุคลากร (Χ  = 4.11,S.D. =.41)  และสถานศึกษามีการนําเสนอขอมูลการดําเนินงาน
ลงในเว็บไซตเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลสารสนเทศได ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
(Χ  =3.37,S.D. =  .70) 
 
ตอนที่ 3  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 

                 เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่  2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
อยูในระดับใด ผูวิจัยไดวิเคราะหจากการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
นําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) ผลปรากฎรายละเอียดตาม
ตารางที่  11   
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ตารางที่  11  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) และระดับของประสิทธิผลของ 
                    สถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม (Ytot)                                                                           
                                                                                                                             ( n = 159 ) 
ขอ ประสิทธิผลของสถานศกึษา      Χ    (S.D.) ระดับ 

1  ความสามารถในการปรับตัว 4.00 .32 มาก 
2  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 3.90 .32 มาก 
3  ความพงึพอใจในงาน 3.99 .33 มาก 
4  ความมุงมั่นในชีวิต 4.17 .31 มาก 
 รวม (Ytot)                        4.01 .30 มาก 

 
                  จากตารางที่ 11  พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (Χ  =4.01, S.D.=.30) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน   โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้ ดานความมุงมั่นในชีวิต (Χ =4.17,S.D.=.31)   
ดานความสามารถในการปรับตัว (Χ  =4.00,S.D.=.32) ดานความพึงพอใจในงาน (Χ  =3.99,S.D.=.33)             
และดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Χ =3.90, S.D. =.32)  
                   เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบรหิารงานประสทิธิผลของสถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม 
ในแตดาน   ผลปรากฏตามตารางที่ 12 – 15  ดังนี ้
 
ตารางที่ 12   แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับของประสิทธิผลของ 
                   สถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความสามารถในการปรับตัว (Y1)     
                                                                                                                          ( n = 159 ) 

ขอ 
ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ดานความสามารถในการปรับตัว (Y1)     
Χ  (S.D.) ระดับ 

1 ครูและบุคลากรสามารถปรบัตัวใหเขากับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได 

4.03 .33 มาก 

2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความสามารถใน            
การปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุวิสัยทัศนและพนัธกิจของสถานศึกษา 

4.02 .33 มาก 

3 ครูและบุคลากรสามารถควบคุมสถานการณไดเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
หรือเรงดวนขึ้นในสถานศึกษา 

4.07 .33 มาก 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
            ( n = 159 ) 

ขอ 
ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ดานความสามารถในการปรับตัว (Y1)     
Χ  (S.D.) ระดับ 

4  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนการทํางานเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมๆ
ไดดี 

4.04 .39 มาก 

5 ครูและบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อ สถานศึกษามี
การพัฒนาหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธกีารปฏิบัติงาน 

4.03 .38 มาก 

6 สถานศกึษาสามารถแกปญหาดานการเรียนการสอน  การ
ปกครองนักเรียน หลักสูตร ผูปกครองและชุมชนได 

4.00 .33 มาก 

7 สถานศกึษามกีารปรับเปลี่ยนการบรหิารงานโดยเปดโอกาส
ใหประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.79 .43 มาก 

 รวม (Y1)     4.00 .32 มาก 
 
                  จากตารางที่  12  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจั งหวัดนครปฐม               
ดานความสามารถในการปรับตัว(Y1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =4.00, S.D. =.32)  และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยครูและบุคลากรสามารถควบคุม
สถานการณไดเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเรงดวนขึ้นในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( Χ  =4.07, 
S.D.=.33) รองลงมาคือ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนการ
ทํางานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมๆไดดี (Χ  =  4.04, S.D. =.39)  และสถานศึกษามี  
การปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
สถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ  =  3.79, S.D. =.43)  
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ตารางที่ 13    แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของประสิทธิผลของ 
                    สถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม   ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y2)                                                
                                                                                                                             ( n = 159 ) 

ขอ 
ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน (Y2) Χ  (S.D.) ระดับ 

1 นักเรียนในโรงเรียนไดรับการยกยองชมเชย หรือรางวัล
ทางดานวิชาการเพิ่มข้ึนมากกวาปการศึกษาที่ผานมา 

3.65 .51 มาก 

2 นักเรียนทีจ่บชัน้สูงสุดของโรงเรียนสามารถสอบแขงขัน
เขาเรียนตอไดจํานวนมากขึน้ 

3.65 .42 มาก 

3 นักเรียนรูจักศกึษาคนควาหาความรูและพฒันาตนเอง มี
ความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองสงู 

3.60 .41 มาก 

4 นักเรียนสวนใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิต
ดี 

4.25 .29 มาก 

5 นักเรียนสวนใหญในสถานศกึษามีคุณธรรมและจริยธรรม
เหมาะสมกับวยั 

4.01 .37 มาก 

6 สถานศกึษาจดักิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางสม่าํเสมอ 

4.05 .38 มาก 

7 สถานศกึษามกีารนาํผลการทดสอบ/การวดัผลมาเปน
ขอมูลในการวางแผนเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ใหสูงขึ้น 

4.02 .38 มาก 

8 ผูปกครองพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศกึษา ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม  ความ
ประพฤติของนักเรียน 

3.97 .39 มาก 

 รวม (Y2)     3.90 .32 มาก 
 

   จากตารางที่ 13 พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(Y2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =  3.90, S.D. =.32) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยนักเรียนสวนใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและ
สุขภาพจิตดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ  = 4.25, S.D. =.29) รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดกิจกรรม
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อยางหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ (Χ =4.05,S.D.=.38)   และ
นักเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรูและพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองสูง                      
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ  =  3.60, S.D. =  .41)  
 
ตารางที่ 14    แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของประสิทธิผลของ 
                     สถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความพงึพอใจในงาน (Y3)                                                       
                                                                                                                             ( n = 159 ) 

ขอ 
ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
ดานความพึงพอใจในงาน (Y3) 

Χ  (S.D.) ระดับ 

1 ครูและบุคลากรยอมรับนโยบาย มาตรการ และขอตกลง
รวมกันในการปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

4.09 .39 มาก 

2 ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบการบริหารงาน
ของสถานศึกษา 

4.01 .40 มาก 

3 ครูและบุคลากรรวมกนัปรับปรุงพัฒนาวิธกีารปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ดวยนวัตกรรมใหมๆ 

3.94 .36 มาก 

4 ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงาน
รวมกัน 

4.09 .36 มาก 

5 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถทีจ่ะ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพทันตอ
การเปลี่ยนแปลง 

3.98 .35 มาก 

6 ครูและบุคลากรสวนใหญมผีลงานวิจยัหรอืนวัตกรรมทีม่ี
คุณคาตอการพัฒนาสถานศึกษา 

3.60 .43 มาก 

7 สถานศกึษาสนับสนนุใหครูและบุคลากรทุกคนมีโอกาส
กาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

4.22 .36 มาก 

 รวม  (Y3) 3.99 .33 มาก 
 
           จากตารางที่ 14 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดานความพึงพอใจ
ในงาน (Y3)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.99, S.D. = .33) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยสถานศึกษาสนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนมีโอกาสกาวหนา
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ในตําแหนงหนาที่การงานสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ  = 4.22, S.D. =.36) รองลงมาคือ ครู 
และบุคลากรยอมรับนโยบาย มาตรการ และขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
(Χ =  4.09, S.D.=.39) และครูและบุคลากรสวนใหญมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีคุณคาตอ
การพัฒนาสถานศึกษา  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ  =3.60, S.D. =.43)  
 
ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และคาระดับของประสิทธิผลของ 
                  สถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความมุงมัน่ในชวีติ (Y4)                                                             
                                                                                                                             ( n = 159 ) 

ขอ 
ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
ดานความมุงมั่นในชวีิต (Y4) 

Χ  (S.D.) ระดับ 

1 ครูและบุคลากรมีเปาหมายการปฏิบัติงานมุงที่ผลสัมฤทธิ์
โดยรวมของนกัเรียน 

4.19 .35 มาก 

2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาตระหนักวาภาระหนาที่
สวนตนจะสงผลกระทบตองานสวนรวม 

4.11 
 

.38 มาก 

3 ครูและบุคลากรสวนใหญมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
ความสาํเร็จตามเกณฑหรือตัวชี้วัดที่สถานศึกษากําหนด 

4.16 .35 มาก 

4 ครูและบุคลากรของสถานศกึษา ต้ังใจปฏบัิติงานอยาง
ทุมเทและอุทศิเวลา 

4.16 .37 มาก 

5 ครูและบุคลากรสามารถปรบัตัวทนักับสภาพแวดลอมและ
สังคมที่เปลีย่นแปลงไป 

4.16 .34 มาก 

6 ครูและบุคลากรเต็มใจเขารับการพัฒนาความรู
ความสามารถเพื่อเพิม่ศักยภาพในการทํางาน 

4.24 .32 มาก 

7 สถานศกึษามกีารวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร 4.20 .35 มาก 
 รวม (Y4) 4.17 .31 มาก 

    
               จากตารางที่ 15  พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดานความ
มุงมั่นในชีวิต (Y4)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.17, S.D. =.31) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยครูและบุคลากรเต็มใจเขารับการพัฒนาความรู 
ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน  (Χ  =4.24 , S.D. = .32)  รองลงมาคือ สถานศึกษามี                   
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การวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร   (Χ  =4.20,S.D.=.35) และ ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ตระหนักวาภาระหนาที่ ส วนตนจะสงผลกระทบตองานสวนรวม  มีคา เฉลี่ยนอยที่ สุด                     
(Χ  =4.11, S.D. = .38)  
 
ตอนที่ 4  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศกึษาในจงัหวัดนครปฐม 
        
          ในการวิเคราะหความสัมพันธของการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน(Pearson’s  product  moment   correlation coefficient) ดังปรากฏรายละเอียด
ตามตารางที่  16  ดังนี้ 
 

 ตารางที ่16 แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธในการบริหารงานตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
                   ระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xtot 
X1 1.00        
X2 .856** 1.00       
X3 .736** .789** 1.00      
X4 .824** .864** .762** 1.00     
X5 .812** .806** .666** .857** 1.00    
X6 .545** .608** .574** .610** .557** 1.00   
X7 .807** .795** .707** .804** .772** .752** 1.00  
Xtot .899** .922** .845** .923** .880** .772** .921** 1.00 

** มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
             

              จากตารางที่ 16 พบวา  ความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม (Xtot )  ทั้งโดยภาพรวมและรายขอมีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยแตละดานอยูในระดับมาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
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     เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 3  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทยปจจัยใดบาง ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยใช
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)               
ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 

      5.1  การถดถอยพหุคูณของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ในภาพรวม (Ytot)  ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่  17    การถดถอยพหุคูณของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
                     ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม  ในภาพรวม (Ytot)   
 
 

Model แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
 

Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

 12.154 
2.352 

14.506 

 3 
155 
158 

 4.051 
.015 

267.029* .000 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ   ( R Squares)        .915          
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณกําลังสอง  (R2)                    .838 

         สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธการถดถอยพหุคูณที่ปรับแลว (Adjusted R2)          .835 
         ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ  (Standard Error)              .12317 
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ตัวแปรการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่ไดรับการคัดเลือก 
เขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients ตัวแปรที่เขาสมการ 

β Std.Error Beta 
t Sig 

(คาคงที)่ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน    
     วัฒนธรรมและคานิยม  (X5 ) 
การเปดระบบราชการให 
     ประชาชนเขามามีสวนรวม (X7) 
การสรางระบบบริหารงานบคุคล 
      และคาตอบแทนใหม  (X4)     

 .711 
 

.383 
 

.231 
 

.204 

 .120 
 

.054 
 

.045 
 

.063 

  
 

.459 
 

.290 
 

.228 

5.939 *  
 

7.036 * 
 

5.141 *  
 

3.268 * 

.000 
 

.000 
 

.000 
 

.000 
*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
                จากตารางที่  17  แสดงใหเห็นวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม (X5)  การเปดระบบราชการใหประชาชน   เขามามีสวนรวม (X7)  และ
การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม(X4)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
ในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวม(Ytot) เทากับ .915       
คาประสิทธิภาพของการทํานาย (R2) เทากับ .838  หมายความวา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมและคานิยม(X5)  การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม(X7)  และการสราง
ระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม(X4) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวม(Ytot) ไดรอยละ 83.80  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 
(Adjusted R2)  เทากับ .835  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  
เทากับ  .12317 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5)              
การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามา มีสวนรวม(X7)  และการสรางระบบบริหารงานบคุคลและ
คาตอบแทนใหม(X4)  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย  ไดดังนี้                

      
∧
Y tot = 0.711 + 0.383 (X5 ) +  0.231 (X7 ) + 0.204 (X4 )    
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            5.2  การถดถอยพหุคูณของการบริหารงานตามยทุธศาสตรการพฒันาระบบราชการ
ไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม  ดานความสามารถในการปรับตัว (Y1)  
ดังตารางที่ 18 
    

ตารางที่  18   การถดถอยพหุคูณของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
                     ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความสามารถใน             
                     การปรับตัว (Y1)   

Model แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
 

Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

 12.300 
4.388 

16.688 

 4 
154 
158 

3.075 
.028  

107.907* .000 

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ   ( R Squares)        .859          
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณกําลังสอง  (R2)                    .737 

         สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธการถดถอยพหุคูณที่ปรับแลว (Adjusted R2)          .730 
         ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ  (Standard Error)              .16881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93

ตัวแปรการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่ไดรับการคัดเลือก 
เขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients ตัวแปรที่เขาสมการ 

β Std.Error Beta 
t Sig 

a (คาคงที่) 
การปรับปรุงโครงสรางการ 
     บริหารงาน (X2 ) 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  
     วัฒนธรรมและคานิยม (X5 ) 
การเสริมสรางระบบราชการให 
     ทันสมัย (X6 ) 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและ 
     วิธีการทาํงาน (X1 ) 

.447 
 

.280 
 

.251 
 

.151 
 

.215  

 .174 
 

.090 
 

.069 
 

.041 
 

.086 

  
 

.277 
 

.281 
 

.192 
 

.217 

 2.578 * 
  

3.111 * 

 
3.653 * 

 
3.643 *  

 
2.492 * 

 
 

.000 
 

.000 
 

.000 
 

.000 
*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05         
 

             จากตารางที่ 18  แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงาน(X2)  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5)                
การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย(X6)  และการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน (X1)  โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ดานความสามารถในการปรับตัว(Y1)  เทากับ .859  คาประสิทธิภาพของการทํานาย (R2) 
เทากับ .737  หมายความวา การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน(X2)  การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5) การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย(X6)  และการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทํางาน(X1) สามารถทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม 
ดานความสามารถในการปรับตัว(Y1)  ไดรอยละ 85.90  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 
(Adjusted R2)  เทากับ .730  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  
เทากับ  .16881  ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน(X2)                  
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5) การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย (X6)  
และการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน(X1 ) สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
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จังหวัดนครปฐม   ดานความสามารถในการปรับตัว (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย  ไดดังนี้               
           

           
∧
Y 1  = 0.477 + 0.280 (X2 ) +  0.251 (X5 ) + .215 (X1 ) + 0.151 (X6 )   

       
                  5.3  การถดถอยพหุคูนของการบริหารงานตามยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม  ดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน (Y2)  
ดังตารางที่  19 
 
ตารางที่  19  การถดถอยพหุคูนของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่  
                   สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Y2)   
 

Model แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
 

Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

11.153 
5.399 

16.552  

2 
156 
158 

5.577 
.035 

161.148* .000 

    

*มีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 
  
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ   ( R Squares)        .821          
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณกําลังสอง  (R2)                    .674 

         สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธการถดถอยพหุคูณที่ปรับแลว (Adjusted R2)          .670 
         ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ  (Standard Error)              .18603 
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ตัวแปรการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่ไดรับการคัดเลือก 
เขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients ตัวแปรที่เขาสมการ 

β Std.Error Beta 
t Sig 

a (คาคงที่) 
 การเปดระบบราชการใหประชาชน 
      เขามามีสวนรวม (X7)   
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  
     วัฒนธรรมและคานิยม (X5 ) 

 .870 
.384 

 
.374 

 .172 
.061 

 
.064 

  
.452 

 
.420 

 

5.044 * 

6.295 * 
 

5.840 * 

.000 

.000 
 

.000 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05         
 

                จากตารางที่  19  แสดงใหเห็นวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  การเปด
ระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม(X7)  และ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและ
คานิยม(X5)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2)  เทากับ .821  คาประสิทธิภาพของการทํานาย 
(R2) เทากับ .674  หมายความวา การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม(X7)  และ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5)  สามารถทํานายประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2)  ไดรอยละ 67.40  คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ  .670  มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ .18603  ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวาการเปดระบบ
ราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม (X7)  และการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและ
คานิยม (X5)  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Y2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย  ได
ดังนี้       

         
∧
Y 2   = 0.870 + 0.384 (X7 ) +  0.374 (X5 )    

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 96

                  5.4  การถดถอยพหุคูณของการบริหารงานตามยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม  ดานความพงึพอใจในงาน (Y3)   
ดังตารางที ่ 20 
 
ตารางที่  20  การถดถอยพหุคูนของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที ่
                    สงผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความพึงพอใจในงาน   
                    (Y3)    

Model แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
 

Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

14.736 
3.163 

17.899  

 3 
155 
158 

 4.912 
.020 

240.695* .000 

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ   ( R Squares)        .907          
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณกําลังสอง  (R2)                    .823 

         สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธการถดถอยพหุคูณที่ปรับแลว (Adjusted R2)          .820 
         ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ  (Standard Error)              .14286 
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ตัวแปรการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่ไดรับการคัดเลือก 
เขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients ตัวแปรที่เขาสมการ 

β Std.Error Beta 
t Sig 

a (คาคงที่) 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  
     วัฒนธรรมและคานิยม (X5 ) 
การปรับปรุงโครงสรางการ 
     บริหารงาน (X2 ) 
การเปดระบบราชการใหประชาชน 
     เขามามีสวนรวม (X7) 

 .284 
 

.517 
 

.251 
 

.149 

 .143 
 

.057 
 

.067 
 

.053 

  
 

.559 
 

.240 
 

.168 

1.984 * 
  

9.115 * 
 

3.734 *  
 

2.816 * 

.049 
 

.000 
 

.000 
 

.005 
                
                   จากตารางที่  20  แสดงใหเห็นวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ             
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5 )  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน (X2 ) 
และการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม(X7) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความพึงพอใจในงาน (Y3)   
เทากับ .907  คาประสิทธิภาพของการทํานาย (R2) เทากับ .823  หมายความวา  การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5 )  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน(X2 ) และ             
การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม(X7) สามารถทํานายประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดานความพึงพอใจในงาน(Y3)  ไดรอยละ 82.30  คาประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) เทากับ .820  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน            
การทํานาย (Standard Error)  เทากับ  . 14286  ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมและคานิยม(X5 )  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน(X2 ) และการเปดระบบราชการ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม(X7) สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดาน
ความพึงพอใจในงาน(Y3)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอย  ไดดังนี้       
                 

        
∧
Y 3  = 0.284 +  0.517 (X5 )  +  0.251 (X2 ) + 0.149 (X7 )  
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           5.5  การถดถอยพหุคูนของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการ
ไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม  ดานความมุงมั่นในชีวิต  (Y4)                
ดังตารางที ่ 21 
             
ตารางที่  21   การถดถอยพหุคูณของการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความมุงมั่นในชีวิต  (Y4) 
                 

Model แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
 

Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

 11.534 
4.505 

16.039 

2 
156 
158 

5.767 
.029 

119.710*  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ   ( R Squares)        .848         
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณกําลังสอง  (R2)                    .719 

         สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธการถดถอยพหุคูณที่ปรับแลว (Adjusted R2)          .712 
         ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ  (Standard Error)              .16993 
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ตัวแปรการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่ไดรับการคัดเลือก 
เขาสมการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients ตัวแปรที่เขาสมการ 

β Std.Error Beta 
t Sig 

a (คาคงที่) 
 การปรับเปลีย่นกระบวนทศัน  
     วัฒนธรรมและคานิยม (X5 ) 
การสรางระบบบริหารงานบคุคล 
     และคาตอบแทนใหม  (X4) 

.934 
 

.495 
 

.295  

 .165 
 

.072 
 

.078 

  
 

.565 
 

.313 

5.651 * 

 

6.849 * 
 

3.794 * 

 

 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
         จากตารางที่  21  แสดงใหเห็นวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ                
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5 )  การสรางระบบบริหารงานบุคคลและ
คาตอบแทนใหม(X4)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความมุงมั่นในชีวิต(Y4)  เทากับ .848  คาประสิทธิภาพของ
การทํานาย (R2) เทากับ .719  หมายความวา  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและ
คานิยม(X5 )  การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม(X4)  สามารถทํานาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ดานความมุงมั่นในชีวิต(Y4)  ไดรอยละ 84.80 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .712  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย(Standard Error) เทากับ .16993 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา การปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน วัฒนธรรมและคานิยม(X5 )  การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม(X4) สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดานความมุงมั่นในชีวิต(Y4)   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย  ไดดังนี้       
                                                  

          
∧
Y 4  = 0.934 +  0.495 (X5 )  +  0.295 (X4 )    
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (Xtot ) 

การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางาน  (X1 ) 
β Y1  = .217 

 
การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน(X2 ) 

β Y1  = .277  
β Y3  = .240 

 
การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ(X3 ) 
การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
(X4) 

β Y4  = .313 
β Ytot = .228 

 
การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน  วัฒนธรรมและคานิยม
(X5 ) 

β Y1  = .281 
β Y2  = .420 
β Y3 = .559  
β Y4  = .565 
β Ytot = .459 

การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย(X6 ) 
β Y1  = .192 

 
การเปดระบบราชการใหประชาชนมีสวนรวม(X7) 

β Y2  = .452 
β Y3  = .168  
β Ytot = .290 

 

แผนภูมิที่   4    การบริหารงานตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวัดนครปฐม 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
( Ytot) 

(  Ytot                              X5  X7  X4 ) 

ความสามารถในการปรับตัว( Y1)   
(   Y1                            X2 X5  X6 X1) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( Y2) 
(   Y2                        X7  X5   ) 

    ความพึงพอใจในงาน( Y3) 
   (   Y3                        X5  X2 X7  ) 

ความมุงมั่นในชีวิต( Y4) 
(  Y4                          X5  X4   ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
     การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่
ส งผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ” มีวัตถุประสงค เพื่ อทราบ                        
1) การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐม  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  และ 3) การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยใชสถานศึกษาเปนหนวย
วิเคราะห (unit  of  analysis) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  จํานวน 165  แหง  ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา    
รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่ รักษาราชการแทนผูบริหาร และหัวหนางาน             
รวมทั้งสิ้น 990 คน สงแบบสอบถามไป 990 ฉบับ  ไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  สามารถใช
วิเคราะหขอมูลไดกลับคืนมา   954 ฉบับจากสถานศึกษา 159  แหง  คิดเปนรอยละ 96.36  
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการประเมินประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  ตามแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก  คาความถี่ (frequencies)  คารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (stepwise  multiple  regression  
analysis) โดยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

    จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
    1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในจังหวัดนครปฐม  ทั้งโดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม  ดานการสราง
ระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม ดานการปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางาน 
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ดานการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม   ดานการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
ราชการ   ดานการรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ และดานการเสริมสรางระบบราชการให
ทันสมัย   

  2. ประสิทธผิลของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม  ทัง้โดยภาพรวมและรายดาน  อยูใน
ระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย  ดังนี้ ดานความมุงมัน่ในชีวิต   ดานความสามารถใน
การปรับตัว  ดานความพึงพอใจในงาน และดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
               3.การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมพบวา การบริหารงานตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ในภาพรวม  สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 
     จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาและอภิปรายผลเพื่อใหเกิด
ประโยชน ดังนี้ 
               1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย จากผลการวิจัย
พบวา  อยูในระดับมาก  ทั้งโดยภาพรวมและรายดานโดยเฉพาะดานการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมและคานิยม  และดานการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ระบบราชการในปจจุบันของไทยไดนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมโดยนําเอา
หลักการบริหารของภาคธุรกิจเอกชนมาประยุกตใชในการบริหารงานของภาครัฐ  ซึ่งปรับ              
การบริหารจากที่เคยเนนความรับผิดชอบตอกระบวนการ  กฎ ระเบียบ มาสูการบริหารที่
รับผิดชอบตอเปาหมายและผลงาน   มีการกระจายอํานาจการควบคุม  การบริหารและ                   
การตัดสินใจลงสูผูปฏิบัติ  มีระบบการควบคุม  การติดตามตรวจสอบผานการรายงานผลงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อวัดผลสําเร็จของงาน และใชเงินรางวัลเปนเครื่องตอบแทนและแรงจูงใจใน          
การทํางาน นอกจากนั้นยังใหความสําคัญในการบริหารงานแบบหลักธรรมาภิบาล   ซึ่งเนน       
การบริหารดานความรวมมือระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  โดยมีรายละเอียดใน
ดาน ความสุจริต  ชัดเจน และโปรงใส   ความพรอมรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและมโนสุจริต             
การมีสวนรวม มีความเทาเทียมกันในสังคมและเปนธรรม  ในดานการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารงานในสถานศึกษาปจจุบันใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล          
ที่ปรากฏผลเปนรูปธรรมคือการเปนโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งเปนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาใหมี
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อิสระและคลองตัว  เปดโอกาสการจัดการศึกษาใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น โดยไมผลักภาระ
ใหกับสถานศึกษา ผูบริหารและครู  รับผิดชอบเพียงฝายเดียวเชนในอดีต  มีการบริหารแบบ SBM 
(school – based  management)  ใชระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหมโดยครูและ
บุคลากรสามารถเลื่อนวิทยฐานะ   ไดรับเงินรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน  มีการประเมินผลงาน
จากการจัดทําคํารับรองปฎิบัติราชการระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับสถานศึกษาเพื่อให
มีเปาหมายและ          การดําเนินงานเปนทิศทางเดียวกัน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธเนศ   
ขําเกิด  ที่ศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา พบวา ระบบ
ราชการควรมีการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษามุงกระจายอํานาจใหหนวยจัดการศกึษา
มีความเปนอิสระและคลองตัวในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง  โดยเปดโอกาสใหทุก
สวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ  การปรับกระบวนทัศนและพัฒนาบุคลากร   และประเมินผลการบริหารทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพ 
                 สําหรับดานการรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ จากผลการวิจัยพบวา มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมีความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม
และคานิยม  และดานการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม สอดคลองกับ               
การบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ในมาตรา 
35 สถานศึกษาเปนนิติบุคคล   ซึ่งปรับเปลี่ยนขอบขายการบริหารงานในสถานศึกษาเปน 4 งาน
คือวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ซึ่งการรื้อปรับระบบการเงิน
และการงบประมาณ  การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ปรากฏในขอบขายและ
ภารกิจของงานงบประมาณ   ดังนี้ 1) จัดทําและเสนอของบประมาณ   2) การจัดสรรงบประมาณ 
3) การตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน               
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  5) การบริหารการเงิน   6)การบริหารบัญชี        
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย  รวมทั้งในขอบขายและภารกิจการบริหารงานทั่วไป 1) ดานการ
ประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 2) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   การสงเสริม 
สนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน หนวยงานอื่นและ 3) การจัดระบบ                   
การควบคุมในหนวยงานโดยใหประชาชนมีสวนรวม 
 
                2. ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา จากการวิจัยพบวา ดานความมุงมั่นในชีวิต มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด  ซึ่งอาจเปนเพราะวาในปจจุบัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มใจเขารับ         
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การพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน   สถานศึกษามีการวางแผน         
การพัฒนาครูและบุคลากร   ครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะตามประสิทธิผลของภาระงานและ        
การไดรับเงินรางวัลตอบแทน   สอดคลองกับรายงานแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1  ที่ไดรับเงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงานจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. ) มากที่สุดเปนอันดับ 1 ของประเทศและทุก
สถานศึกษามีครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ อยางต่ําในระดับ ชํานาญการ นอกจากนั้น ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนรา   รัตนศิระประภา  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง องคประกอบโรงเรียนที่
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยใชแนวคิด
และทฤษฎีของฮอยและมิเกล(Hoy  and Miskel)    ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบสี่ประการมี
รายละเอียดดังนี้  (1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability)  (2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(achievement) (3) ความพึงพอใจในงาน(job satisfaction)   (4)ความมุงมั่นในชีวิต(central  life 
interest) พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในดานการปรับตัว  ความพึงพอใจและ
ความมุงมั่นในชีวิต อยูในเกณฑดี  งานวิจัยของเฟรนเดอรแลนดและพิคเคิล(Frienlander  and  
Pickle)  ซึ่งผูวิจัยไดสรุปจากการวิเคราะหถึงความสัมพันธที่สมดุลย(balance  relationship) 
ระหวางสวนประกอบทั้งสามคือความสามารถในการสรางผลกําไร ความพึงพอใจของพนักงาน
และความมีคุณคาตอสังคมและเอื้อมพร  ผิวผอง  ศึกษาเรื่องการประเมินผลการปฏิรูประบบ
ราชการในดานโครงสรางองคกรและการจูงใจบุคลากร: กรณีศึกษาสํานักนโยบายและแผน               
การขนสงจราจร พบวาเงินรางวัลและคาตอบแทนมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
               3.การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมพบวา การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ในภาพรวม สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยดานการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม     การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม       
และการเปดระบบราชการใหประชาชนมีสวนรวม สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แสดงใหเห็นวา แมโครงสรางการบริหารงานใหม ซึ่งสถานศึกษา
สวนใหญแบงเปน 4 งานคืองานวิชาการ  งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารทั่วไป  มีนโยบาย
ใหมๆซึ่งผูบริหาร ครูและบุคคลากร ตองมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม  คานิยม  
กระบวนการและวิธีการในทํางาน ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แตผูปฏิบัติก็ยังสามารถปรับตัวให        
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ทันตามได  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา อบรม 
ตลอดจนมีสวนรวมในการบริหาร  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของสถานศึกษามากขึ้น จนเกิดความตระหนัก 
รับรูและสามารถปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได   ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วรานนท  สมคิด ที่ศึกษาเรื่อง การปฏิรูประบบราชการ: สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวกับปจจุบัน พ.ศ.2546  พบวา การมีสวนรวมในการปฏิรูประบบราชการจะสรางใหเกิด
ความตระหนัก และสนใจในกระบวนการที่ตนมีสวนรวม  สอดคลองกับ ภิรมย  โชติแดง ได
ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 5  พบวาประสิทธิผลของ
สถานศึกษาอยูในระดับสูงโดยผูบริหารใชการบริหารโดยระบบการปรึกษาหารือ  และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ  จรัส  เปยวนอยไดศึกษาวิจัยเรื่อง องคประกอบโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา     เขตการศึกษา 5   พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน
ดานความสามารถในดานการปรับตัว  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจในการทํางานและ
ความมุงมั่นในชีวิต มีประสิทธิผลในภาพรวมอยูในระดับมาก  ในดานการเปดระบบราชการให
ประชาชนมีสวนรวม ซึ่งสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา อาจเปนเพราะ ปจจุบันสถานศึกษา
สวนใหญ ใหความสําคัญกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาชนและผูปกครอง
ในการรับรู  รวมคิด  รวมวางแผนและพัฒนาสถานศึกษา มากขึ้น  โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม  มีการจัดประชุม  สัมมนา  ยกยอง   มอบประกาศเกียรติคุณใหกับ 
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูที่สนับสนุนการจัดการศึกษา  สงผลใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากขึ้น  มีการพัฒนารวมกัน สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา   สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  จักรกฤษณ   วิฆเนศรังสรรค ศึกษาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พบวา หากมีการใหความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชกลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการศึกษาดูงานแลว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ใน           
การรวมกันพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และงานวิจัยของ สุพจน    
เกิดมี  ไดศึกษาเรื่อง การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ โดย
มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและหาขอมูลเพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ(กพร.) ผลการศึกษาพบวา   ควรสงเสริมใหมีการเปดโอกาสเขามามีสวนรวมในระบบ
ราชการมากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะของการวิจยั 

                
                จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมทัง้ผลการศึกษาการบริหารงานตามแผน          
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยทีส่งผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษาในจังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการพฒันาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล
มากขึ้น และเปนแนวทางในการศึกษาวิจยัครั้งตอไป ดังนี ้
                                                                                                                                                                       
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 
            1. การพัฒนาระบบราชการในดานการรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ     
เนื่องจากในปจจุบันสถานศึกษามีการใชบริการ บริหารจัดการและดําเนินการจัดซื้อ จัดจางแบบ
อิเล็คทรอนิกสทางอินเตอรเนตบางรายการเชน งบกอสรางอาคารเรียน  ทั้งนี้ ควรสนับสนุนใหมี
การจัดซื้อจัดจางทางระบบอินเตอรเนตทุกรายการ เพื่อความโปรงใส ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และสามารถตรวจสอบไดฯ   ดานการเรียกเก็บคาใชจาย (capital  charge) ของสถานศึกษาใน
รูปแบบตางๆสําหรับพัฒนาสถานศึกษาและจัดสวัสดิการ ควรมีระบบการควบคุมใหชัดเจนเพื่อ
ปองกันการเรียกเก็บคาใชจายจากผูปกครองที่ไมเกิดผลการจัดการเรียนรูของนักเรียน และควรมี
ระบบการควบคุมที่เหมาะสม  ในดานการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรมและคานิยมใน           
การทํางานใหมีคุณธรรม จริยธรรม ควรเพิ่มดานการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอมใหเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
                2.ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรสงเสริมใหสถานศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให รูจักการคนควาหาความรู  มีความรับผิดชอบตอการเรียน                    
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยใชกิจกรรมที่นาสนใจเหมาะสมกับบริบทของ
ผูเรียน   ทั้งนี้ ควรเปนความรวมมือของสถานศึกษา   ผูปกครองและผูเกี่ยวของ 
               3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ควรใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับบริบทของแตละหนวยราชการที่สามารถนําไปดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลอยาง
จริงจัง  มีการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมโดยมุงที่ผลสัมฤทธิ์และผลผลิต 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. ดานการเรียกเก็บคาใชจายของสถานศึกษาในรูปแบบตางๆสําหรับพัฒนา 
สถานศึกษาและจัดสวัสดิการ  มีความแตกตางกันดานขนาดของสถานศึกษา  สภาพเศรษฐกจิของ
ชุมชน    รูปแบบการเก็บคาใชจายและภารกิจของงาน  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ
และการสงผลกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

2. ควรมีการศึกษาการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยที่ 
สงผลหรือสัมพันธตอตัวแปรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน  หลักสูตรสถานศึกษา  ขวัญและ
กําลังใจของบุคลากร  การประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
               3. ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการกับ        
การพัฒนาระบบราชการไทยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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