
 

 
 

 

 

 
ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสาวิตรี งว้นหอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา  

ลิขสิทธิของบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร



2 
 

  

 

ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสาวิตรี งว้นหอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา  
ลิขสิทธิของบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร



ง 
 

 ง 

 

THE RISK FACTOR AND EFFECTIVENESS OF MUNICIPALITY SCHOOL  

IN LOCAL EDUCATION GROUP 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Sawitree Nguanhom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

MASTER OF EDUCATION 

Department of Educational Administration 

Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2013 



 

จ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรือง “ปัจจัยความเสียงกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที ”  เสนอโดย นางสาวสาวิตรี งว้นหอม  
เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

      ………………………………………… 

           (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 

อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ทีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร 
. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 

 

..........................................ประธานกรรมการ 

       (อาจารย ์ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา) 
.................../............................/................. 
 

 

.................................................... กรรมการ  

        (อาจารย ์ดร.ดวงใจ ช่วยตระกลู )   

.................../.........................../...................  
 

 

.................................................... กรรมการ                    .................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ทีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร)      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ)์ 
................../............................/..................                       .................../.........................../...................  



ง 
 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั : ปัจจยัความเสียง /  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ     . ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา   . ประสิทธิผล

ของสถานศึกษา . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเสียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถิน  ประชากรทีศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  กาํหนดผูใ้หข้อ้มูลสถานศึกษาละ  คน ประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาหรือรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ   คน         
ครูหัวหนา้กลุ่มสาระ  คน รวมทงัสิน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกบั
ปัจจยัความเสียง ตามแนวคิดของ ธร สุนธรายุทธ และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
ฮอยและมิสเกล สถิติทีใช ้คือ ความถี ร้อยละ มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจยัพบวา่  
.ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดย

เรียงจากค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปหานอ้ยดงันี ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร ปัจจยัความเสียง
ดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหา
เศรษฐกิจ ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร ปัจจยัความเสียงดา้น
เทคโนโลยี ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม  และปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบาย
สถานศึกษา ยกเวน้ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมายมีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

. ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   เรียงตามลาํดับค่า 
มชัฌิมเลขคณิตไดด้งันี  คุณภาพโดยทวัไป   ความพึงพอใจในการทาํงาน  และผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของนกัเรียน  ซึงอยูใ่นระดบัมาก ส่วน ดา้นการขาดงาน และการออกกลางคนัของนกัเรียน อยูใ่นระดบั
นอ้ย 

. ปัจจยัความเสียงกบั ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก 
ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                     บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร       
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The purposes of this research were to determine ;1. the risk factor in Municipality school,   
2. the effectiveness of Municipality school and the relationship between the risk factor and the 
effectiveness of Municipality school in Local Education Group 1. The population were 
Municipality School in Local Education Group 1. There were 3 respondents from each school 
consisted of a school director or an assistant school director, a chairman of  school committee and 
a head of learning substance group, totally 120 respondents. The research instrument was a 
questionnaire concerning the risk factor based on the concept of Torn Suntrayut and the 
effectiveness based on the concept of Hoy and Miskel. The statistics were frequency, percentage, 
the arithmetic mean, standard deviation, and Pearson's Product Moment Correlation. 

The results of the study were: 
1. The risk factor in Municipality school in overall and most of individually was found at 

a high level, ranking from the highest arithmetic mean to the lowest arithmetic mean were 1. 
Material Factor 2. Management Factor 3.Money Factor  4. Economic Factor  5. Products and 
Service Factor  6. Man Factor  7. Technological Factor  8. Social-Cultural Factor  and Structure 
Factor anyway except Political and Legal Factor was found at the middle level. 

2. The effectiveness of Municipality school in overall was found at the middle level, 
ranking from the highest arithmetic mean to the lowest arithmetic mean in the order of the 
arithmetic mean as follows. 1.The overall quality 2.The job satisfaction and The achievement. By 
the way there were two aspects were found in low level ; the absenteeism and the dropout rate. 

3.There was significant relation between the risk factor and the effectiveness of 
Municipality school in Local Education Group 1 at .01 level of significant. 
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บทที  

 
บทนํา 

 

 การพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมอารยะประเทศทงัหลายนนั ปัจจยัสาํคญั
ทีสุดคือทรัพยากรมนุษยที์มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ รู้จกัใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล รู้จกัรับผิดชอบต่อหน้าที ดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ร่วม
พฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงในทุกๆดา้นของประเทศ กลไก
สําคญัคือการศึกษา ซึงปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  ระบบ ได้แก่ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ดงัปรากฏไวใ้นพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.   ไดก้าํหนดให ้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขนัพืนฐานอย่างทวัถึง และมีคุณภาพ  ปัจจยัสาํคญัหลาย
ประการของการพฒันาคือ ประเทศตอ้งมีระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจทีมนัคง โครงสร้างทาง
สงัคมทีน่าอยูมี่ระบบสวสัดิการแบบทวัถึงประชาชนทุกระดบัชนั การเมืองและการปกครองทีมนัคง 
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีทีเหมาะสมกบัการพฒันาประเทศ สร้างความเปลียนแปลงทงัดา้น
เศรษฐกิจและสังคมทงัในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ
เปลียนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต  โดยทีการจดัระบบการศึกษา สถานศึกษาหรือ
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทีสําคญัทีสุดในการพฒันาบุคลากรของประเทศ ซึงมีหน้าทีสร้างและ
พฒันา “คน” ให้เป็น “มนุษย”์ ทีดีมีคุณภาพ มีจิตเมตตากรุณา รักและเอืออาทรต่อเพือนมนุษย ์มี
ความคิดสร้างสรรคสิ์งดีงามให้เกิดขึนในสังคม สามารถพึงตนองและเป็นทีพึงให้แก่เพือนมนุษย์
ด้วยกัน ความคาดหวังทีสังคมมีต่อสถานศึกษานี เป็นผลทาํให้สถานศึกษาอยู่ในสายตาของ
ประชาชนอยูต่ลอดเวลา เสียงวิพากษว์ิจารณ์ จากประชาชน หน่วยงานทีเกียวขอ้งทุกภาคส่วน ทีมี
ต่อคุณภาพของสถานศึกษาเกิดขึนอย่างต่อเนือง1 ส่งผลถึงการพัฒนาเป็นอย่างมาก ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงตอ้งได้รับการดูแลและพฒันาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือง 

 

                                                 
 1 สงบ ประเสริฐพนัธ์, ร่วมกนัสร้างสรรค์คุณภาพสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน์, 

), . 

 



2 
 

 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ระบบบริหารราชการแผน่ดินมีนโยบายกระจายอาํนาจการบริหารทงัในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยในเรืองการจดัการศึกษานีถูกกาํหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  ใน  มาตรา คือ . มาตรา  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาค
กนัในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีทีรัฐจดัใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่
เก็บค่าใชจ่้ายโดยรัฐตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   . มาตรา  รัฐ
ตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถินพึงตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถินได้เอง    . มาตรา  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินยอ่มมีสิทธิทีจะจดัการศึกษา อบรม และการฝึกอาชีพ การจดัการศึกษา
อบรมตอ้งคาํถึง การบาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน หรือวฒันธรรมอนัดีของ
ทอ้งถิน2 และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช   ในมาตรา  ( ) ไดก้ล่าวถึง 
การส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชุมชน องคก์รทาง
ศาสนา และเอกชน จดัให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพือพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียม และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ3 โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน มี
หนา้ทีในการสนับสนุนส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ให้สามารถปฏิบติัภารกิจตามอาํนาจ
หนา้ทีในความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงภารกิจในความรับผดิชอบทีสาํคญัอยา่งหนึงคือ 
การจดัการศึกษาให้กบัประชาชน และตอ้งดาํเนินการจดัการศึกษาให้ไดคุ้ณภาพและมีมาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ4 

ในพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.  ในหมวด  เรือง การส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษา มาตรา  ไดก้ล่าวถึง สถานศึกษาและสถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้ระบบงานและ
กิจกรรมในการแนะแนว ให้คาํปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผูป้กครอง เพือ
ส่งเสริมความประพฤติทีเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภยัแก่นักเรียนและ
นกัศึกษา ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง5 

                                                 
 2 กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ( กรุงเทพ ฯ: การศาสนา, ), , - , . 
 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  
 4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน,คู่มือแนวทางการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐาน
คุณภาพตัวอย่าง (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), . 

5 กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
 (กรุงเทพ ฯ, 6), , - , . . 
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ปัญหาของการวิจัย 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบนัปัญหาการศึกษาของประเทศไทยยงัคงเป็นปัญหาระดบัชาติและ
ตอ้งการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
อตัราการเขา้เรียน ในระดบัก่อนประถมศึกษา ไทยมีอตัราการเขา้เรียนร้อยละ   ส่วนในระดบั
ประถมศึกษา ประเทศไทยมีอตัราส่วนนกัเรียนต่อประชากรอยา่งคร่าวๆและอยา่งละเอียด สุทธิร้อย
ละ  และร้อยละ  ตามลาํดบั ซึงสนองเป้าหมายการประถมศึกษาอย่างทวัถึง (UPE) และ
เป้าหมายการพฒันาโรงเรียนสหัสวรรษ (MDGs) สาํหรับระดบัมธัยมศึกษาสุทธิของไทยยงัตาํคือ
ร้อยละ  ตาํกว่ามาเลเซีย ร้อยละ  และเวียดนาม ร้อยละ  ถา้พิจารณาอตัราการเขา้เรียน  ปี
สุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบัของไทยยงัแค่ร้อยละ  คลา้ยกบัเวียดนาม ซึงแสดงว่ามีเด็กทีเรียน
ไม่จบการศึกษาภาคบงัคบัถึงร้อยละ   
 ดา้นคุณภาพการศึกษา พิจารณาจากตวัชีวดับางตวัทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพการศึกษา เช่น
อตัรานักเรียนต่อครูในระดบัชนัประถมศึกษามีอตัราส่วน :1 ซึงตาํกว่าประเทศสิงคโปร์ และ
เกาหลี ทีมีสัดส่วนสูงถึง :1  ถา้จะพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ สํานักงานมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ พบว่า สถานศึกษาไม่ไดเ้กณฑ์มาตรฐาน สูงถึงร้อยละ  และในการสอบ O-

NET/ A- NET คะแนนทีไดก้็ตาํกว่ามาตรฐาน ปีการศึกษา   ทุกวิชาคะแนนไม่ถึงร้อยละ  
โดยเฉพาะวิชาหลกั เช่นภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลียตาํมากอยูใ่นช่วง
ร้อยละ  -  เท่านนั เมือเปรียบเทียบการประเมินนกัเรียนในโครงการ PISA2006 พบว่า นกัเรียน
ไทยมีความสามารถในการอ่าน การรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตาํ คะแนนเฉลียอยู่เพียง  -

 คะแนน เกือบร้อยละ  อยู่ในระดบัสมรรถนะเพียงระดบั   และโครงการTIMSS ประเมิน
ผลสัมฤทธิวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ พบว่า ทงั  วิชาของไทยตาํกว่าคะแนนเฉลีย  คะแนน 
และยงัลดลงจากปีก่อน   
 ดา้นประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ในประเทศไทยยงัมีอตัราเด็กซาํชนัเรียน ร้อยละ .  ใน
ระดบัประถมศึกษา และ ร้อยละ .  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทงัสองกลุ่มมีนกัเรียนซาํชนัเป็น
นกัเรียนชายมากกวา่นกัเรียนหญิง ถา้พิจารณาจาํนวนปีของนกัเรียนเขา้เรียนในการศึกษาขนัพืนฐาน
ภาคบงัคบั ประชากรกลุ่มอายุ -  ปี เขา้เรียนมากกว่าร้อยละ  แสดงว่ายงัมีเด็กนักเรียนอีก
ประมาณร้อยละ  ออกจากสถานศึกษาโดยไม่จบการศึกษาภาคบังคบั  ปี  ส่วนปัญหาด้าน
งบประมาณและค่าใชจ่้ายทางการศึกษา ปีงบประมาณ  ประเทศไทย มีสัดส่วนงบประมาณดา้น
การศึกษาต่องบประมาณแผน่ดินทงัหมด ร้อยละ .  ส่วนอตัรางบประมาณการศึกษาต่อ GDP ของ
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ไทยเฉลียร้อยละ .  และอตัราส่วนค่าใชจ่้ายทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน ร้อยละ .  และ .  
ตามลาํดบั6 
 ความไม่เสมอภาคในการไดรั้บบริการทางการศึกษา  เด็กจากครอบครัวทียากจนทงัใน
ชนบทและในเมืองมีโอกาสไดรั้บการศึกษาในระดบัทีตาํกว่าและมกัจะมีคุณภาพตาํกว่าเด็กจาก
ครอบครัวทีมีรายไดสู้งกว่าอย่างสาํคญั ปัญหาความยากจน การไม่สามารถเรียนไดดี้ และปัญหา
สภาพแวดลอ้มอืน ๆ ทาํใหเ้ดก็จากครอบครัวยากจนมกัจะออกกลางคนั หรือจบแค่ชนัประถมศึกษา
ปีทีหก บางส่วนจบแค่ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ไม่ไดเ้รียนต่อในระดบัสูงกวา่นนั7 และไดส่้งผลใหเ้กิด
ปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคนั จากการสํารวจขอ้มูลนักเรียนออกกลางคนัปี  ตงัแต่ระดบั
อนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกดั  เขตพืนทีการศึกษาทวัประเทศ พบว่ามี
นกัเรียนออกกลางคนั จาํนวน ,  คน หรือ . % ของจาํนวนนักเรียนทงัหมด , ,  คน 
โดยน่าสังเกตว่านกัเรียนทีออกกลางคนัเป็นนกัเรียนชายมากกว่านกัเรียนหญิง คือเป็นนกัเรียนชาย 
จาํนวน ,  คน และนักเรียนหญิง จาํนวน ,  คน ผูที้ออกกลางคนัไม่ไดเ้รียนต่อแยกตาม
สาเหตุได้ตามลาํดับดังนี ฐานะยากจน ,  คน อพยพตามผูป้กครอง ,  คน มีปัญหา
ครอบครัว ,  คน มีปัญหาในการปรับตวั ,  คน หาเลียงครอบครัว ,  คน สมรส ,  
คน เจบ็ป่วย/เกิดอุบติัเหตุ ,  คน ตอ้งคดี/ถูกจบั  คน กรณีอืน ๆ ,  คน8 นอกจากปัญหา
นกัเรียนออกกลางคนัแลว้ ในสถานศึกษายงัประสบกบัปัญหาผลสัมฤทธิทางการเรียนตกตาํลงหรือ
ตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิเด็กตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.  ทีเกิดจากการลงโทษของครู หรือแมแ้ต่การข่มขืนกระทาํ
ชาํเราและการกระทาํการอนัเป็นการทาํอนาจารต่อเด็กของคุณครู ปัญหาการเดินทางมาสถานศึกษา
ของนักเรียน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึงเป็นปัญหาของสังคม ปัญหาการเรียนการสอน 
ปัญหาการเปลียนแปลงหลกัสูตรสถานศึกษา ปัญหาขาดบุคลากรต่างๆ  ปัญหานกัเรียนติดยาเสพติด
และมีพฤติกรรมเสียง ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ ปัญหาทุจริตนมโรงเรียน 

                                                 
 6 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวที
โลก พ.ศ.  (กรุงเทพฯ : พริกหวานการพิมพ,์ ), ข-จ. 

7 ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล, ปัญหาความไม่เสมอภาคในการได้รับบริการทาง
การศึกษา. Accessed 3rd March 2011 .Available from http://witayakornclub. Wordpress .com  

8 “สรุปขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2551  สถิติขอ้มูลทางการศึกษา สพฐ” ปี
การศึกษา 2551. 
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ปัญหาทุจริตโครงการอาหารกลางวนั  ปัญหาต่างต่างเหล่านีเป็นปัจจยัความเสียงทีสถานศึกษาตอ้งรู้
ล่วงหนา้และควรมีมาตรการในการกาํจดัความเสียงก่อนทีจะเกิดปัญหาเหล่านนั 

 นบัตงัแต่ พ.ศ.   เป็นตน้มา  ประเทศไทยไดมี้การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็น
ระบบ  เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอตัราความเจริญเติบโตตามแผนพฒันาอย่างต่อเนืองตลอดมา  
ในดา้นสงัคมประเทศไทยพยายามพฒันาใหส้งัคมมีความสงบสุข  ร่มเยน็  แต่ตลอดระยะเวลาทีผา่น
มา  สงัคมไทยกลบัมีความเปลียนแปลงสวนทางกบัเศรษฐกิจ  กล่าวคือ  สงัคมไทยเตม็ไปดว้ยปัญหา  
ทงัปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปัญหาความเสือมคุณธรรม  จริยธรรม  การเอารัดเอาเปรียบ
ของผูมี้การศึกษาดีและขา้ราชการ  จากการสาํรวจความโปร่งใส  จาํนวน    ประเทศ  เมือปี พ.ศ. 

  ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที   เมือตรวจสอบเป็นรายกระทรวง  พบว่า  เมือปี พ.ศ.   
ขา้ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  ถูกร้องเรียนเรืองการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นอนัดบั  ของ
ประเทศ  และเมือมีการศึกษาวิจยัและเก็บขอ้มูลพบว่า  การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดลุ้กลามเขา้
ไปในสถานศึกษาขนัพนืฐานของรัฐดว้ย9 

 ในส่วนของประสิทธิผลของสถานศึกษานนั กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดมาตรการจดั
ให้มีการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน นับตงัแต่ปีการศึกษา  
เป็นตน้มา ผลการประเมินทีไดน้อกจากจะเป็นตวับ่งชีคุณภาพการศึกษาในภาพรวมแลว้ ยงัใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการกาํหนดนโยบายระดับชาติ และใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัเขตพืนทีการศึกษาและระดบัสถานศึกษา10 

 จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนประจาํปีการศึกษา  ชนั
ประถมศึกษาปีที  และชนัมธัยมศึกษาปีที  ของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครนครปฐมแสดงใน
ตารางที  และที  ดงันี 

 

 

 

 

 

                                                 
 9 ประกอบ กุลเกลียง, “รูปแบบการบริหารความเสียงเพือป้องกันการคอรัปชันใน
สถานศึกษาขนัพนืฐาน”, ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ,   (กนัยายน. ) :  - . 
 10 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน,การประเมินผลสัมฤทธินักเรียนระดับ
การศึกษาขนัพนืฐาน ปีการศึกษา  (กรุงเทพฯ : สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, ), คาํนาํ. 
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ตารางที     รายงานผลการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  

 สถานศึกษาสงักดัเทศบาลนครนครปฐม ประจาํปีการศึกษา  
 

วิชา 
และสาระ 

จาํนวน 
นกัเรียน 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนนเฉลีย S.D. ค่าเฉลีย 
ร้อยละ 

ร้อยละจาํนวนนกัเรียน จาํแนกตามเกณฑ์
ประเมิน 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ภาษาไทย   .  .  .  .  .  .  
คณิตศาสตร์   .  .  .  .  .  .  

 

ทีมา: สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพนืฐาน, รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน
นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที  ประจําปีการศึกษา  Accessed 4th March 2011 .Available 

from http://bet.obec.go.th/  

ตารางที  รายงานผลการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  

 สถานศึกษาสงักดัเทศบาลนครนครปฐม ประจาํปีการศึกษา  
 

วิชา 
และสาระ 

จาํนวน 
นกัเรียน 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนนเฉลีย S.D. ค่าเฉลีย 
ร้อยละ 

ร้อยละจาํนวนนกัเรียน จาํแนกตามเกณฑ์
ประเมิน 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ภาษาไทย   .  .  .  .  .  .  
คณิตศาสตร์   .  .  .  .  .  .  
สงัคมศึกษา   .  .  .  .  .  .  
วิทยาศาสตร์   .  .  .  .  .  .  
ภาษาองักฤษ   .  .  .  .  .  .  

 

ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพนืฐาน, รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการ
เรียนนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที  ประจําปีการศึกษา  Accessed 4th March 2011 

.Available from http://bet.obec.go.th/  

 ขอ้มูลจากตารางทงัสองตาราง พบวา่ผลการประเมินนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  และ 
ชนัประถมศึกษาปีที   ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลียตาํกวา่ร้อยละ .  จากสภาพดงักล่าว มี
ขอ้เสนอแนะใหส้าํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐานไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลภาพรวมใน
ระดบัประเทศ และเขตพืนทีการศึกษา เพือกาํหนดแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน



7 
 

 

ของประเทศ และใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํกบัติดตาม ควบคุมคุณภาพการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของ
ประเทศ เพือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนือง11 

 การปกครองส่วนทอ้งถินในรูปแบบของเทศบาลไดมี้การดาํเนินงาน และพฒันาการ
ดาํเนินงานมาอย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลา  ปี ในส่วนของการจัดการศึกษาซึงมีสํานักงาน
ประสานพฒันาจดัการศึกษาทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย  เป็น
หน่วยงานทีมีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล และให้การสนับสนุนการจดัการศึกษาสถานศึกษาในสังกดั 
ให้ดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) แต่การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลก็ย ังพบปัญหา  ตามที  กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิน 
กระทรวงมหาดไทย สรุปไวด้งันี 

 . ปัญหาดา้นปัจจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารบางส่วนยงัขาดภาวะผูน้าํ ไม่ไดน้าํความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจดัการไปใชเ้กิดความสาํเร็จต่อการจดัการศึกษา ครูปฏิบติัการสอนยงัไม่ไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ ครูมีภาระงานอืนทีนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป 
อตัราส่วนครูต่อนกัเรียนไม่สมดุล สือการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอไม่เหมาะสมและไม่เอือต่อการ
เรียนรู้ 

 . ปัญหาดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมและนาํเทคนิควิธีการ ความรู้ความเขา้ใจ
และสือ มากระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ ไม่ไดน้าํภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน เทคโนโลยีและสือทีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอ้ย 

 . ปัญหาดา้นผลผลิตไดแ้ก่ ผูเ้รียนยงัไม่สามารถจาํแนกขอ้มูล เปรียบเทียบ และมีความคิด
รวบยอด ประเมินค่าความน่าเชือถือของขอ้มูล รู้จกัพิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย ความถูกผิด ระบบสาเหตุ
คน้หาคาํตอบหรือมีความคิดจินตนาการคาดการณ์กาํหนดเป้าหมายและมีวิสัยทศัน์ไดน้อกจาก นี
ผูเ้รียนยงัไม่มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง12 

                                                 
 11  สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน, “รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียน 
ชันประถมศึกษาปีที  และ มัธยมศึกษาปีที  ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.  ปี
การศึกษา,” . 
 12 กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, การสัมมนาเสริมสร้างความ
เข้าใจเกยีวกบัทิศทางการกระจายอาํนาจของรัฐบาลประจําปี  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดง, ), - . 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดร้ายงานการวิจยั การบริหารการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ฉบบัสรุป ไดข้อ้สรุปปัญหาการบริหารการจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถินไว ้  ดา้นดงันี 

 . ดา้นวิชาการ ประเดน็ทีระบุวา่เป็นปัญหา  อนัดบัแรก คือ ไม่มีการวิจยัเพือพฒันาการจดั
การศึกษาของเทศบาล รองลงมาคือขาดการนาํผลการนิเทศสถานศึกษาพฒันาการจดัการศึกษาและ
ขาดการนิเทศสถานศึกษาอยา่งสมาํเสมอ 

 . ปัญหาดา้นงบประมาณ พบว่าปัญหาทีระบุอยู่ในระดบัปานกลางคือ พสัดุ/ครุภณัฑ ์ใน
ปัจจุบนัไม่เพียงพอแก่การใชง้าน 

 . ปัญหาดา้นการบริหารบุคคล พบว่าปัญหาทีระบุอยู่ในระดบัปานกลางคือ บุคลากรขาด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และบุคลากรได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้และ
ความสามารถ 

 .ปัญหาดา้นการบริหารทวัไป ประเด็นทีระบุว่าเป็นปัญหา  อนัดบัแรก คือ ระบบขอ้มูล
และสารสนเทศภายในเทศบาลยงัไม่เป็นระบบ รองลงมาคือ ขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาไม่มี
ความต่อเนืองและเป็นปัจจุบนัและขาดระบบสารสนเทศเชือมโยงขอ้มูลของสถานศึกษาทาํให้ไม่
คล่องตวั13 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข่างตน้ แสดงให้เห็นว่าการบริหารสถานศึกษาขององคก์รส่วน
ทอ้งถิน ยงัมีปัญหาอีกมาก ซึงการบริหารสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัยิงต่อการ
บริหารงานในสถานศึกษา และเป็นปัจจยัทีมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัและความสาํคญัของการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี 

1. เพือทราบปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  

2. เพือทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  

3. เพือทราบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  

                                                 
 13 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย การบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิคจาํกดั, ), ช-ฌ. 
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ข้อคาํถามของการวจิัย 

 เพือเป็นแนวทางในการหาคาํตอบของการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามสาํหรับ
การวิจยัดงันี 

 . ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  อยู่ในระดบัใด
 . ประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  อยูใ่นระดบัใด . 
 . ปัจจัยความเสียงในสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที  มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

สมมุติฐานการวจัิย 

 เพือเป็นแนวทางในการตรวจสอบขอ้คาํถามของการวิจยั ผูว้ิจยัไดต้งัสมมุติฐานของการวิจยั
ไวด้งันี 

 . ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถิน อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

 . ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  อยูใ่นระดบัมาก 

 . ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  
มีความสมัพนัธ์กนั 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎขีองการวจิัย  

  การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นการดาํเนินงานเชิงระบบ (System Approach ) ตาม
ทฤษฎีของ แดเนียล แคทซ์ (Daniel Katz) และ โรเบิร์ต แอล คานซ์ (Robert L. Kahn) ซึงเรียกว่า 
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory ) ซึงทงัสองไดก้ล่าวไวว้่า องคก์รทีเป็นระบบเปิด (open system ) 

จะประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยๆ ภายในองคก์รทีมีความสมัพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มภายนอกโดยระบบจะ
ยอมรับปัจจยันาํเขา้ (input) จากสิงแวดลอ้ม (context) ผา่นกระบวนการ (process) และเปลียนแปลง
ให้กลายเป็นผลผลิต (output)14 องคป์ระกอบทงั  นีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั และทาํงาน
ร่วมกนัเป็น วฎัจกัรและระบบตอ้งมีขอ้มูลยอ้นกลบั  (feedback ) ซึงเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํใหร้ะบบ
สมบูรณ์ นอกจากนีระบบยงัมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม (context)  โดยระบบจะรับตวัป้อน
จากสภาพแวดลอ้ม และระบบจะสร้างผลผลิตให้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยองคป์ระกอบของปัจจยั
นาํเขา้ คือ บุคลากร (man) เงินงบประมาณ (money)  การบริหารจดัการ  (management) และวตัถุดิบ 

                                                 
 14 Daniel Katz and Robert L.Kahn ,The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.       

( New York: John Wiley & Sons, 1978),20. 
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(material)โดยทีปัจจยันาํเขา้เหล่านี เขา้สู่ระดบัขนัเป็นกระบวนการ (process) คือเป็นกระบวนการ
ขององค์กร  ซึงได้แก่  กระบวนการบริหารงานวิชาการ  กระบวนการบริหารงบประมาณ 
กระบวนการบริหารงานคุคล ( Human Resource Management ) กระบวนการบริหารงานทวัไป
(General Management) จากกระบวนการบริหารงานทงั  ฝ่าย จะได ้ผลผลิต (output) คือ
ประสิทธิภาพของนกัเรียน ผลสมัฤทธิทางการเรียน คุณภาพของผูเ้รียน  

สาํหรับกระบวนการ (process) เป็นตวัเปลียนปัจจยันาํเขา้ใหเ้ป็นผลผลิต ประกอบดว้ย การ
บริหาร การนิเทศ การจดัการเรียนการสอน15 ความเสียงในสถานศึกษาเป็นปัจจยัทีสาํคญัหนึงในการ
บริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ ซึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัปัจจยัความเสียงใน
สถานศึกษา เช่น สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดความเสียงใหค้รอบคลุมความเสียงที
อาจเกิดขึนในแผนปฏิบติัราชการโดยจาํแนกไว ้  ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic 

Risk) ความเสียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) ความเสียงดา้นการเงิน (Financial Risk)  
และความเสียงดา้นการปฏิบติัตามระเบียบ (Compliance Risk)  สายงานพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 
ส่วนประกนัคุณภาพ สาํนกับริหารวิชาการไดก้าํหนดปัจจยัความเสียงของสถานศึกษา ดา้นการเรียน
การสอน   .ไม่มีการพฒันาหลกัสูตรใน -  ปีทีผ่านมา    . ขาดการพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนือง   . ขาดแคลนตาํราและเอกสาร เพือการอา้งอิง  . คุณภาพห้องเรียน / อุปกรณ์
โสตทศันะศึกษาไม่เหมาะกบัการเรียนรู้    . อาจารยที์มีวุฒิระดบัปริญญาเอกหรือ เทียบเท่ามีนอ้ย  
ปัจจยัเสียงดา้นการวิจยั   . จาํนวนเงินสนบัสนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายใน/ภายนอก นอ้ยเกินไป   

. คณาจารยไ์ม่สนใจทาํงานวิจยั   . งานวิจยัไม่ไดรั้บการอา้งอิง หรือนาํไปใชง้านอย่างแพร่หลาย   

. ขาดความสืบทอดความเชียวชาญเพือความเป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึงอย่างต่อเนือง  ปัจจยั
เสียงดา้นการบริการวิชาการ  . ประชาสัมพนัธ์ไม่ทวัถึง  ปัจจยัเสียงดา้นการบริการและสนบัสนุน  

. แผนกลยุทธ์ไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และหรือ วตัถุประสงคข์ององคก์ร หรือ การดาํเนินงาน
ของหน่วยงานไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และหรือวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือแผนปฏิบติัการไม่
ชดัเจน 

ความเสียงของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้
กาํหนดความเสียงไว ้  ประเภท ดงันี  . ความเสียงเชิงยทุธศาสตร์  . ความเสียงดา้นธรรมาภิบาล  

                                                 
 15 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง
สถานศึกษา, หนังสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา อนัดบัที  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, ), - . 
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. ความเสียงดา้นกระบวนการ  . ความเสียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 16  ชยัเสฎฐ์ พรหมศรี ได้
กาํหนดประเภทของความเสียง ออกเป็น  ประเภท ดงันี  . ความเสียงจากตวับุคลากร  . การ
บริหารการจดัการ  . งบประมาณ   . ปัจจยัภายนอก อุปสรรคจากธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม    

. ปัจจยัภายใน  . เทคโนโลยี   . วฒันธรรม  . ขอบเขตในการทาํงาน  . คุณภาพ 17  และแนวคิด
เรืองการบริหารความเสียงในองคก์ารทางการศึกษา โดยรองศาสตราจารย ์ดร. เสน่ห์ จุย้โต กล่าวถึง
ปัจจยัความเสียงดา้นการศึกษาไว ้  ปัจจยั คือ . การเปลียนแปลงนโยบายรัฐบาล  . การออก
กฎหมาย ขอ้บงัคบัใหม่ๆ  . การปรับเปลียนระบบงาน  . การเปลียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

. การปรับโครงสร้างระบบงานและกระบวนการ  . บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ และขาด
การพฒันาอยา่งต่อเนือง   . บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาวิชาชีพในองคก์ร   . ความซบัซอ้นของ
ระบบงานและการปฏิบติังาน   .การบริหารงบประมาณและการเงินเป็นไปตามแผน  .การ
ปรับเปลียนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ชององคก์ร  . การปรับเปลียนวฒันธรรมองคก์ร  จาก
แนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ ไดก้ล่าวถึงปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาโดยกาํหนดความเสียงให้
ครอบคลุมความเสียงทีอาจเกิดขึนในสถานศึกษาโดยจาํแนกไว ้  ประเภท ไดแ้ก่   . ปัจจยัความ
เสียงด้านเทคโนโลยี  . ปัจจัยความเสียงด้านสังคมและวฒันธรรม    . ปัจจัยความเสียงด้าน
เศรษฐกิจ  .  ปัจจัยความเสียงด้านการเมืองและกฎหมาย    .  ปัจจัยความเสียงในโครงสร้าง
นโยบายสถานศึกษา . ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ 7. ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร       
8.ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน 9. ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร 10. ปัจจยั
ความเสียงดา้นการบริหารจดัการ18 
 ในดา้นประสิทธิผลของสถานศึกษาก็ถือว่าเป็นผลผลิตของการดาํเนินงาน ซึงประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ได้มีผูแ้สดงแนวคิดไวห้ลายท่านดังนี เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้สรุป
สถานศึกษาทีมีประสิทธิผลว่า ควรมีองคป์ระกอบดงันี . เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  2. มีแผนงาน
ทางวิชาการทีดี   . จดัการเรียนสอนทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน  . มีบรรยากาศสถานศึกษา
ทางบวก . ส่งเสริมความมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นกลุ่ม   . มีการพฒันาบุคลากรอยา่งกวา้งขวาง  

                                                 
 16 สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั , แผนบริหารความ
เสียง ปี ,Accessed 3rd March 2011 .Available from http:// www.nidtep.go.th/ 5. 
 17  ชยัเสฎฐ ์พรหมศรี, ประเภทของความเสียง Accessed 3rd March 2011 .Available from 

http:// eportfolio.hu.ac.th/ekm/components/com_simpleboard/ 

 18 ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษทั เนติกุล
การพิมพจ์าํกดั, ),159-163 
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. ใชภ้าวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม   8. ส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  . ผูป้กครองและชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วม19 ออสตินและเรยโ์นลด ์(Austin and Reynolds) ไดศึ้กษาวิจยัและรายงานว่า การ
บริหารสถานศึกษาทีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีลกัษณะทีแสดงถึงความสําเร็จดงันี   . การจดัอาคาร
สถานที   . ภาวะผูน้าํ   3. ความมีเสถียรภาพของบุคลากร    . การจดัระบบของหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน   .การพฒันาบุคลากร   . การจดัการเวลาเรียนทีเกิดประโยชน์สูงสุด   . ความเป็น
เลิศทางวิชาการทีไดรั้บการยอมรับ  . การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผูป้กครอง  . การ
วางแผนร่วมกนั   . ความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั   . มีเป้าหมายและความคาดหวงัร่วมกนั  

. มีระเบียบวินยั20   บอสเสิร์ท ( Bossert ) กล่าวว่าในการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาตอ้ง
พิจารณาจาก . ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ  . การนิเทศงานอย่างใกลชิ้ด  . การประเมินกิจกรรม
ทางวิชาการ  . การเพิมความเชียวชาญในการสอนของครูอาจารย ์ . การเพิมอิสระในห้องเรียน21 
ส่วนฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า ประกอบดว้ย
มาตรฐาน หรือตวัชีวดัดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี . ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน   2. ความ
พึงพอใจในการทาํงาน   3. การขาดงาน   4. อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั และ . คุณภาพ
โดยทวัไป  (overall quality)22  จากแนวคิดและทฤษฎีทีกล่าวมาทงัหมดนี ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดปัจจยั
ความเสียงของสถานศึกษา ของ ธร สุนทรายุทธ และแนวคิดเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
ของ ฮอยและมิสเกล มาเป็นขอบข่ายของการวิจยั โดยสามารถนาํเสนอดงัแผนภูมิที  

 

 

 

                                                 
 19  Thomas J.Sergivanni, The Principlaship: A Reflective Practice Perspective,2nd 

ed.(Boston, Mass: Allyn and Bacon, 1991),258 -263. 

 20 Gilbert Austin and David Reynolds, “Managing for Improved School Effectiveness : 

An International Survey,”  School Organization, 10 (2/3) ( 1990):167-168 

 21  Steven T. Bossert, “School Effect,” In Handbook of Research on Educational 

Administration: A Project of the American Education Research Association (New York: 

Longamn, 1988), 346. 

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

and Practice, 8th ed. ( Singapore: McGraw-Hill Inc., 2008), 291-322. 
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แผนภูมิที  ขอบข่ายของการวิจยั 
 ทีมา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. 

(New York: John Wiley & Sons, 1978),20 

             : กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพนืฐาน (กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพก์าร
ศาสนา, ),  -  

    : ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา (กรุงเทพ ฯ: เนติกุลการ
พิมพ,์ . 
   :Wayne K. Hoy and Cecil G.Miskel, Educational Administration :Theory Research 

and Practice, 8th ed. ( Singapore: McGraw-Hill Inc., 2008), 291-322.    
 

 

 

สภาพแวดล้อม (Context) 

- สภาพเศรษฐกิจ 

- สภาพสังคม 

- สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Output) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- การจดัการ 

- วตัถุดิบ 

 

-การบริหาร 

ความเสียง 

-การจดัการเรียนการสอน 

-การนิเทศ 
 

ประสิทธิผล 

 

-คุณลกัษณะทีพึง
ประสงคข์องนกัเรียน 

 
- 

ขอ้มูลยอ้นกลบั  (Feedback) 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 การจดัการกบัความเสียงก่อนทีจะเกิดปัญหาขึนนันเป็นภาระหนา้ทีทีสถานศึกษา ตอ้งให้
ความสาํคญัในการดาํเนินหาวิธีป้องกนัและจดัการกบัความเสียงเหล่านนัเพือใหก้ารดาํเนินงาน ดา้น
การเรียนการสอน การบริหาร การพฒันาบุคลากรทางศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาใหก้บั
เด็กทุกกลุ่มเป็นไปตามประสิทธิผลของสถานศึกษา  และเพือให้การวิจัยครังนีเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัโดยมุ่งศึกษาถึง ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  และสาํหรับการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาตามแนวความคิด ของ ธร สุนทรายุทธ จากหนังสือ “การบริหาร
จัดการความเสียงทางการศึกษา” สํานักพิมพ์เนติกุลการพิมพ์ จาํกัด ได้กําหนดความเสียงให้
ครอบคลุมความเสียงทีอาจเกิดขึนในสถานศึกษาโดยจาํแนกไว ้  ประเภท ไดแ้ก่  . ปัจจยัความ
เสียงดา้นเทคโนโลย ี (Technological Factor)   . ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม (Social-

Cultural Factor)      . ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (Economic Factor)   .  ปัจจยัความ
เสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor)   . ปัจจยัความเสียงในโครงสร้าง
นโยบายสถานศึกษา   (Structure Factor)    . ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ (Products and 

Service Factor)  7.  ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (Man Factor)   8. ปัจจยัความเสียงดา้น
ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money Factor)   9. ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร  (Material 

Factor)   . ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารจดัการ (Management Factor)23    
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สําหรับการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของ
สถานศึกษา ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาตามแนวคิดของ  ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) สถานศึกษาเป็น
ความสัมพนัธ์ของระบบสังคมมีความเกียวขอ้งกนัของบุคคลโดยอาศยัความสัมพนัธ์พึงพาซึงกนั
และกนั จึงไดก้าํหนดเกณฑชี์วดัประสิทธิผล ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี . ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นกัเรียน (achievement) 2. ความพึงพอใจในการทาํงาน (job satisfaction)  3. การขาดงาน                     
(absenteeism)   4. อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั (dropout rate) และ .   คุณภาพโดยทวัไป  
(overall quality)24  ซึงขอบเขตของการวิจยัไดใ้ชแ้นวคิดปัจจยัความเสียงของสถานศึกษาตาม

                                                 
 23 ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา ( กรุงเทพฯ : บริษทั เนติกุล
การพิมพจ์าํกดั, ),159-163 
 24 Wayne K. Hoy and Cecil G.Miskel, Educational Administration :Theory Research 

and Practice, 8th ed. ( Singapore: McGraw-Hill Inc., 2008), 291-322. 
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แนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ และแนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ ฮอยและมิ
สเกล (Hoy and Miskel) ดงัแผนภูมิที  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนมิท ี  ขอบเขตของการวจิัย 

 ทีมา   : ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษทั 
เนติกลุการพิมพจ์าํกดั, ), 159-163 

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

Research and Practice, 8th ed. ( Singapore: McGraw-Hill Inc., 2008), 291-322. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสียง (  xtot ) 

)ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย ี (x ) 

)ปัจจยัความเสียงดา้นสงัคมและวฒันธรรม (x ) 

)ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (x )  

)ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) 

)ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา  (x ) 

)ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ  (x ) 

)ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (x ) 

)ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน  (x ) 

)ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร (x ) 

)ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารจดัการ (x ) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ( ytot ) 

)  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ นกัเรียน 

(y1) 

) ความพึงพอใจในการทาํงาน (y2) 

) การขาดงาน (y3) 

) อตัราการลาออกจาการเรียนกลางคนั 

(y4) 

) คุณภาพโดยทวัไป  (y5) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพือให้เขา้ใจความหมายเฉพาะของคาํทีใชใ้นการวิจยัครังนี จึงไดนิ้ยามความหมายของคาํ
ต่างๆไวด้งันี 

ปัจจัยความเสียงในสถานศึกษา หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาํใดๆ ทีเกิดขึนภายใน
สถานการณ์ทีไม่แน่นอน (uncertainly) และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความลม้เหลว 
หรือลดโอกาสทีจะบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคท์งัในระดบัประเทศ ระดบัองคก์ร หรือหน่วย
งานนัๆ ประกอบดว้ยปัจจยั  ดา้นคือ . ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย ี . ปัจจยัความเสียงดา้น
สังคมและวฒันธรรม  .ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ  . ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและ
กฎหมาย  . ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา  . ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและ
บริการ  . ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร  . ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน  .ปัจจยั
ความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร  . ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารจดัการ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารและพนักงานครูใน
สถานศึกษา สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ทีปฏิบติังานร่วมกนัจนสามารถบรรลุผลสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ทงัในดา้นคุณภาพและปริมาณ  ประกอบดว้นเกณฑ์ชีวดัดา้นต่างๆ   ดา้นคือ       
.  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน  . ความพึงพอใจในการทาํงาน  . การขาดงาน 4. อตัรา
การลาออกจาการเรียนกลางคนั และ . คุณภาพโดยทวัไป 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถินที  หมายถึงสถานศึกษาเทศบาลทีอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย ซึงจดัการเรียนการ
สอนตงัแต่ระดบัชนัประถมศึกษาปีที  ถึงประถมศึกษาปีที 6   ระดบัชนัประถมศึกษาปีที  ถึง
มธัยมศึกษาปีที   ระดบัชนัประถมศึกษาปีที  ถึงมธัยมศึกษาปีที  ทีตงัอยู่ในเขตเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที  ใน  จงัหวดั คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
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บทที  

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเรือง “ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1” นี ผูว้ิจัยได้ศึกษาถึงความหมาย องค์ประกอบของปัจจัยความเสียงใน
สถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาในเนือหาเกียวกบัแนวคิดทฤษฎีเรืองปัจจยัความเสียง
ในสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา จากงานวรรณกรรมและเอกสารทีเกียวขอ้ง มี
รายละเอียดดงันี 

ปัจจัยความเสียง  (Risk Factor) 

แนวคดิและทฤษฎทีีเกยีวกบัปัจจัยความเสียง 

 ความฉลาดรู้ในความเสียง ( Risk Intelligence) หมายถึง ความสามารถของบุคคลหรือใน
องคก์รในการประเมินความเสียงอยา่งมีประสิทธิผล ซึงจะเกียวขอ้งกบัการจดัประเภท การแจกแจง
คุณลกัษณะ และการคาํนวณสิงทีเป็นภยัคุกคาม การรับรู้เกียวกบัความสมัพนัธ์แบบต่างๆ การเรียนรู้
อยา่งรวดเร็ว การเกบ็ขอ้มูล การดึงและนาํขอ้มูลทีเกียวขอ้งมาใชง้าน การสือสารอยา่งมีประสิทธิผล 
รวมทงัการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ ประเด็นทีสาํคญัก็คือว่าเราจะเรียนรู้เกียวกบัความ
เสียงต่างๆ ( ทีไม่ใช่ความเสียงทางการเงิน ) ไดเ้กือบทงัหมด แต่เราสามารถเรียนรู้ไดม้ากเท่าๆกบั 
หรือมากกว่าคนอืนๆ ทีตอ้งเผชิญความเสียงแบบเดียวกบัเราหรือไม่ อา้งอิงจากแนวคิดเรืองปัจจยั
ความเสียงของ เดวิค แอพการ์ (David Apgar) ไดแ้บ่งลกัษณะของความเสียงออกเป็น  ลกัษณะคือ 
ความเสียงทีเรียนรู้ได ้( Learnable Risks ) เป็นความเสียงทีเราสามารถลดความไม่แน่นอนลงได ้ถา้
เรามีเวลาและทรัพยากรเพียงพอทีจะเรียนรู้เกียวกบัมนัใหม้ากขึน ในขณะทีความเสียงทีไร้แบบแผน 
( Random Risks ) ถือเป็นความเสียงทีไม่มีการวิเคราะห์หาเหตุผล หรือปัจจยัผลกัดนัใดๆ ทีจะทาํให้
ความไม่แน่นอนลดลงได ้กล่าวคือ สิงทีก่อให้เกิดความเสียงนนัไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดั 25   ยงัมี
นกัวิชาการอีกหลายท่านทีกล่าวถึงปัจจยัความเสียงเช่น ธร สุนทรยุทธ กล่าวว่า ความเสียงมีหลาย
ประเภทขึนอยู่กบัสภาพองค์กรนันว่ามีวตัถุประสงค์ เป้าหมายใด มีปัจจยัเสียงอะไรบา้งทีจะมา
กระทบต่อองค์กร การจาํแนกความเสียงไปแบ่งได้เป็น  ประเภทคือ  . ความเสียงโดยทวัไป          

                                                 
 25 เดวิด แอพการ์ ,รู้ทันความเสียง, แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท ์และณัฐยา สินตระการ
ผล ( กรุงเทพมหานคร :บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ท จาํกดั, ), 51                 
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( General Categories of Risk ) เป็นการมองความเสียงโดยภาพรวมขององคก์รนนัๆ และ  .  ความ
เสียงโดยเฉพาะพืนที ( Specific Risk Areas ) คือการพิจารณาลกัษณะความเสียงทีอาจจะเกิดขึนใน
แต่ละพืนที ( Area ) ซึงขึนอยูก่บัประเภทขององคก์ร ลกัษณะโครงสร้างการจดัการเป็นอยา่งไร แลว้
มุ่งแบ่งความเสียงตามประเภท และพืนทีขอบข่ายขององคก์รนนัๆ26 

ความหมายของ ความเสียง (Risk)  

 จากการอ่านวรรณกรรมดา้นปัจจยัความเสียงและประสิทธิผลของศึกษาจากนกัวิชาการทงั
ในประเทศและต่างประเทศแลว้นนั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของความเสียงทีไดมี้นกัวิชาการ
อธิบายหลายท่านคือ  
 เจนเนตร มณีนาค และคณะ ไดใ้ห้นิยามของความเสียงว่า หมายถึง เหตุการณ์ การกระทาํ
ใดๆ ทีอาจเกิดขึนภายใตส้ถานการณ์ทีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความลม้เหลว หรือลดโอกาสทีจะบรรลุความสาํเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ทงัใน
ระดบัองคก์ร  ระดบัหน่วยงาน  และระดบับุคคลได้27    

 สุพจน์ โกสิยะจินดา  กล่าวถึงความหมายของของความเสียงว่าหมายถึง ความเป็นไปได้
ของโอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ขึนและผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัจากเหตุการณ์ทีเกิดขึน28    
 ชยัเสฎฐ ์พรหมศรี ไดใ้หนิ้ยามความเสียงวา่    หมายถึง โอกาสทีบางสิงบางอยา่งอาจเกิดขึน 
ซึงเป็นผลลพัธ์ของสิงทีเป็นอนัตราย หรือคุกคาม ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการ
ต่างๆทงันีความเสียงทีเกิดขึนเนืองมาจากความไม่แน่นอน ซึงสามารถวดัไดจ้ากความน่าจะเป็นของ
สิงทีเกิดขึนหรือผลลพัธ์ของสิงทีเกิดขึน ซึงในแต่ละหน่วยงานในองคก์รภาครัฐและเอกชนนนั อาจ
มีมุมมองในเรืองความเสียงแตกต่างกนัหรืออาจตรงขา้มกนัได้29    
 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ความหมายของความเสียงจากไวน่้าสนใจมากคือ
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาํใดๆ ทีมีโอกาสจะเกิดขึนในอนาคตและจะส่งผลกระทบหรือ
                                                 
 26 ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา ( กรุงเทพฯ : บริษทั เนติกุล
การพิมพจ์าํกดั, ) . 

27 เจนเนตร มณีนาค และคณะ, การบริหารความเสียงระดับองค์กรจากหลกัการสู่ภาคปฏิบัติ
( กรุงเทพฯ: บริษทั ซมัซิสเทม็ จาํกดั, ), . 

28 สุพจน์ โกสิยะจินดา, การประเมินความเสียงของโครงการคอมพิวเตอร์ ( กรุงเทพฯ: 
เอก็ซ์เปอร์เน็ท, ), . 

29 ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, การบริหารความเสียง ( กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ท, 
), . 
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สร้างความเสียง (ทงัทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) หรือก่อใหเ้กิดความลม้เหลวหรือลดโอกาสทีจะ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ  ปี ของส่วนราชการ30 

ธร สุนทรายทุธ กล่าวถึงความหมายของความเสียงว่าคือ เหตุการณ์หรือการกระทาํใดๆ ที
เกิดขึนภายในสถานการณ์ทีไม่แน่นอน (Uncertainly) และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย 
หรือความลม้เหลว หรือลดโอกาสทีจะบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคท์งัในระดบัประเทศ ระดบั
องคก์ร หรือหน่วยงานนนัๆ31

  

กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  กล่าวถึงความหมายของความเสียงว่าหมายถึง 
สถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึนและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์รหรืออาจหมายถึง
โอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์หรือการกระทาํอย่างหนึงอย่างใด ซึงมีผลกระทบให้การดาํเนินงานของ
องค์กรเกิดความเสียงความผิดพลาด การรัวไหลความสูญเปล่าและไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานซึงรวมถึงการทาํใหว้ตัถุประสงคห์รือเป้าหมายองคก์รเบียงเบนไป32

 

นงเยาว ์บุญจนัทร์ ให้นิยามความหมายของความเสียงคือ โอกาสทีจะเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค ์ซึงอาจเกิดขึนในอนาคต
หรือทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่ประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร   ทงัใน
ดา้นยทุธศาสตร์ การปฏิบติังาน การเงิน และการบริหารซึงอาจเป็นผลกระทบ (Impact) ทีไดรั้บและ
โอกาส (Likelihood) ทีจะเกิดขึนของเหตุการณ์33   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ใหค้วามหมายของความเสียง คือ เหตุการณ์หรือการกระทาํใด ๆ ทีอาจ
เกิดขึนภายใตส้ถานการณ์ทีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร34  

                                                 
 30 สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, แผนบริหารความเสียง 2549 Accessed on 18 April 

2011, Available from http//www.mua.go.th/users/he/commission. 

 31 ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษทั เนติกุล
การพิมพจ์าํกดั, ), . 

32 กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั, แนวปฏิบัติตรวจสอบภายในการประเมินความเสียง
เพือการวางแผนการตรวจสอบ ,เอกสารประกอบการเสวนาการบริหารความเสียงของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  พฤษภาคม 2550. 
 33 นงเยาว ์ บุญจนัทร์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.พทัลุง Accessed on 8 April 2011, 

Available from http//www. udompanya.in.th. 

 34  กรมส่งเสริมสหกรณ์, การบริหารความเสียง  Accessed on 18 April 2011, Available 

from http//www.cpd.go.th/develop2/download/RM. 
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 สาํนกัผูว้า่การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเสียงว่าหมายถึง เหตุการณ์ 

การกระทาํใดๆ ทีอาจเกิดขึนภายใตส้ถานการณ์ทีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความ
เสียหาย หรือความลม้เหลว หรือลดโอกาสทีจะบรรลุความสําเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์ทงัในระดบัองคก์าร ระดบัหน่วยงานและระดบับุคคลได ้35   

สิริ ทองสิริ ให้นิยามความเสียงว่า หมายถึงโอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ซึงจะมีผลกระทบต่อ
วตัถุประสงคส์ามารถวดัจากผลกระทบทีตามมา (Consequences) และความเป็นไปไดใ้นการเกิด 
(Likelihood) หรือกล่าวโดยง่ายวา่ ความเสียงคือสิงใดก็ตามทีเกิดขึนแลว้จะทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้36 
 นิยมความเสียงของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หมายถึง เหตุการณ์/

การกระทาํใดๆ ทีอาจจะเกิดขึนภายในสถานการณ์ทีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย (ทงัทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) หรือก่อใหเ้กิดความลม้เหลว หรือลดโอกาสทีจะ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ทงัในดา้นยทุธศาสตร์ การปฏิบติังาน การเงิน และการ
บริหาร ซึงอาจเป็นผลกระทบทางบวกดว้ยก็ได ้โดยวดัจากผลกระทบ ทีไดรั้บ และโอกาสทีจะเกิด 

ของเหตุการณ์  

 ลกัษณะของความเสียง ความเสียงนนัสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วน ดงันี  

                  1. ปัจจยัเสียง คือ สาเหตุทีจะทาํใหเ้กิดความเสียง  

                  2. เหตุการณ์เสียง คือ เหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน หรือ นโยบาย 

                   3. ผลกระทบของความเสียงคือความรุนแรงของความเสียหายทีน่าจะเกิดขึนจาก
เหตุการณ์เสียง 37 

 ความหมายของความเสียงตามแนวคิดของ สงวน ช้างฉัตร คือ เป็นสิงทีเกิดขึนจากการ
รวมตวักนัของขอ้จาํกดั (constraint) ทีไม่แน่นอน (uncertainly) เราตอ้งการเผชิญกบัขอ้จาํกดัและ

                                                 
 35  สาํนกัผูว้่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย . 2547. คู่มือบริหารความเสียง กฟผ . 

Accessed on 7 March 2011. Available from http// www.egat.or.th. 
 36 Siri Thongsiri, Enterprise Risk Management and Internal Control Framework. 

Bangkok, 2003 Accessed on 7 March 2011. Available from http/ / www: ozthaialumni. in.th/do. 

 37 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) , สํานักตรวจสอบภายในและฝ่าย
พฒันาบุคลากร (กรุงเทพมหานคร : บริษทั แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จาํกดั, ), . 



21 
 

 

ความไม่แน่นอนของโครงการ ดว้ยการลดความเสียงของโครงการให้ตาํสุดโดยการขจดัขอ้จาํกดั
หรือลดความไม่แน่นอนลงใหม้ากทีสุด38   
 วิริยะ รัตนสุวรรณ ใหนิ้ยามความเสียงวา่หมายถึง โอกาสเกิดของเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค ์

(undesirable event) ภายในระยะเวลาหรือภายในสภาวะแวดลอ้มทีระบุขึน อาจพิจารณาไดใ้น
ลกัษณะของความถี (frequency) ของเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงคที์เกิดขึนในช่วงเวลาหนึง หรือความ
น่าจะเป็น (probability) ทีจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคน์นัขึนอีกครังหลงัจากทีเคยเกิดมาแลว้39 

 สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูสู้งอายุ ให้
ความหมายของความเสียงวา่ หมายถึง เหตุการณ์/การกระทาํใด ๆ ทีอาจจะเกิดขึนภายใตส้ถานการณ์
ทีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทงัทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) หรือ
ก่อใหเ้กิดความลม้เหลว หรือลดโอกาสทีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลกัและเป้าหมายตามแผนปฏิบติั
ราชการ ของส่วนราชการ ทงัในดา้นกลยทุธ์ ดา้นยทุธศาสตร์ การปฏิบติังาน การเงิน และการบริหาร 
ซึงอาจเป็นผลกระทบทางบวกดว้ยก็ได ้โดยวดัจากผลกระทบ (Impact) ทีไดรั้บ และโอกาสทีจะ
เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์40   
 ธนรัตน์ แตว้ฒันา ใหค้วามหมายของความเสียงวา่ หมายถึง  เหตุการณ์ทีเกิดขึนทีไม่เป็นไป
ตามความคาดหวงัหรือความไม่แน่นอนมีโอกาสทีจะประสบกับความสูญเสียหรือสิงทีไม่พึง
ประสงค ์ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติ (Peril) การทุจริต การลกัขโมย ความเสียหายของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การถูกดาํเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุร้าย การเกิดอนัตราย 
สูญเสียทรัพยสิ์น สูญเสียชือเสียง ภาพลบขององค์กรและบุคลากร เกิดความไม่แน่นอน การไม่
พิทกัษสิ์ทธิ หรือศกัดิศรี หรือเกิดความสูญเสียจนตอ้งมีการชดใชค้่าเสียหาย41 

                                                 
 38 สงวน ชา้งฉตัร, การบริหารความเสียงของโครงการ , คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฎัพิบูลสงคราม ,   
 39 วิริยะ รัตนสุวรรณ “ลดความสูญเสียด้วยการบริหารความเสียง.” วารสาร Productivity 

World มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , -  ( ):75 

 40 สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูสู้งอายุ 
(สท .),แผนบริหารความเสียง Accessed on 7 March 2011. Available from 

http//www.opp.go.th/m/PMQ/pmqa_process. 

 41ธนรัตน์ แตว้ฒันา, การบริหารความเสียงปี  (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ),  
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 ปราชญา กลา้ผจญ ไดใ้ห้ความหมายของความเสียง หมายถึง โอกาสทีจะเกิดการผิดพลาด 
ความเสียหายการรัวไหลของงบประมาณ การใชจ่้ายเงินทอง ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์อนัไม่พึง
ประสงคที์ทาํใหง้านไม่ประสบความสาํเร็จดงัทีไดต้งัใจเอาไว้42 

สาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ไดใ้ห้ความหมายของความเสียง 
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาํใดๆทีอาจเกิดขึนภายใตส้ถานการณ์ทีไม่แน่นอนและจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อใหเ้กิดความลม้เหลวหรือลดโอกาสทีจะบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลกัตามกฎหมายจดัตงัส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ43 

จากความหมายของความเสียง (Risk) ทีนาํมาเสนอขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความเสียง
หมายถึง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ทีอาจจะเกิดขึน ภายใตส้ถานการณ์ทีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องคก์ร ส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้ม ทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์
ตามทีไดค้าดหวงัไว ้ 

ปัจจัยความเสียง 

หมายถึงตน้เหตุหรือสาเหตุทีมาของความเสียงทีจะทาํใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
โดยตอ้งระบุไดด้้วยว่าเหตุการณ์จะเกิดขึนทีไหน เมือใด และเกิดขึนไดอ้ย่างไรและทาํไม ทงันี
สาเหตุของความเสียงทีระบุควรเป็นสาเหตุทีแทจ้ริง เพือจะไดว้ิเคราะห์และกาํหนดแนวทางปฏิบติั
ลดความเสียงในภายหลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  จากแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ ไดก้ล่าวถึงปัจจยัความ
เสียงในสถานศึกษา ในหนงัสือเรือง การบริหารจดัการความเสียงทางการศึกษา  ทงัหมด  ปัจจยั
เสียง โดยแบ่งเป็นปัจจยัเสียงทีเกิดจากอิทธิผลภายนอก  ดา้น และ ปัจจยัเสียงทีเกิดจากอิทธิผล
ภายใน  ดา้น ดงันีคือ 

ปัจจยัความเสียงจากอิทธิพลภายนอกและภายในสถานศึกษา 
ปัจจยัเสียงทีเกิดจากอิทธิพลภายนอก (External Forces)  

 . ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย ี(Technological Factor) การดาํเนินถึงการงานทงัภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในยคุปัจจุบนัจะตกอยูใ่นกระแสโลกาภิวฒัน์และขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
เห็นวา่การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อองคก์รเป็นอยา่งยงิ หากไม่มีการปรับตวัหรือ
ตามไม่ทนั ยอ่มเป็นองคก์รทีตกอยูใ่นองคก์รความเสียงทีสาํคญั 

                                                 
 42 ปราชญา กลา้ผจญ, การบริหารความเสียง Risk Management (กรุงเทพฯ:ขา้วฟ่าง, ), 

. 
 43 สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั, แผนบริหารความ
เสียง ปี  ( ม.ป.ท., ) . 
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 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดก้ล่าวถึง ความเสียงดา้นปฏิบติัการ ซึงเกียวขอ้งกบั
ปัจจัยความเสียงด้านเทคโนโลยี คือ ความเสียงด้านด้านปฏิบติัการ เกียวขอ้งกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบติังาน โดยความเสียงทีอาจเกิดขึนเป็นความเสียงเนืองจากระบบงาน
ภายในขององคก์ร กระบวนการการทาํงานในองคก์ร เทคโนโลยีหรือนวตักรรมทีองคก์รใช ้ความ
เพียงพอของขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัความเสียงเหล่านีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินโครงการ44      
 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกล่าวถึง ปัจจัยความเสียงด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน แยกเป็น  ประเภท ดงันี   .ความเสียงดา้นเทคนิค เป็นความเสียงทีอาจ
เกิดขึนจากระบบคอมพิวเตอร์ เครืองมือและอุปกรณ์อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่
ประสงคดี์ ถูกก่อกวนจาก Hacker  ถูกเจาะทาํลายระบบจาก Cracker เป็นตน้   . ความเสียงจาก
ผูป้ฏิบติังาน เป็นความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการดาํเนินการ การจดัความสาํคญัใน การเขา้ถึงขอ้มูล
ไม่เหมาะสมกบัการใชง้านหรือการใหบ้ริการ โดยผูใ้ชอ้าจเขา้สู่ระบบสารสนเทศ หรือใชข้อ้มูลต่าง 
ๆ ของหน่วยงานเกินกว่าอาํนาจหนา้ทีของตนเองทีมีอยู่ และอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูล
สารสนเทศได ้  .  ความเสียงจากภยัหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสียงทีอาจเกิดจากภยัพิบติั
ตามธรรมชาติหรือสถานการณ์ร้ายแรงทีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกบัขอ้มูลสารสนเทศ เช่น 

ไฟฟ้าขดัขอ้ง นาํท่วม ไฟไหม ้ อาคารถล่ม การชุมนุมประทว้ง หรือความไม่สงบเรียบร้อยใน
บา้นเมือง เป็นตน้  .  ความเสียงดา้นการบริหารจดัการ เป็นความเสียงจากการแนวนโยบายในการ
บริหารจดัการทีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการดา้นสารสนเทศ หน่วยงานจะตอ้งมีกระบวนการ
ในการบริหารจัดการความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีเหมาะสมและได้
มาตรฐาน เพือปกป้องหน่วยงานจากความเสียหายทีอาจเกิดขึนได้จากความเสียงและเพือ
ความสามารถในการดาํเนินภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสําเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้อง
สินทรัพยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศหรือหน่วยงานเพียงเท่านนั45 

 

                                                 
 44 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, การวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสียง ตาม
SP7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. , accessed on 15th May 2011. Available on http:// www. 

nidtep.go.th 
 45

 สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  แผนบริหารจัดการความเสียงด้าน
เทคโนโลยีสานสนเทศและการสือสาร พ.ศ.  accessed on 15th May 201 . Available on http:// 

www. nidtep.go.th  
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 . ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม ( Social-Cultural Factor) ไดแ้ก่จาํนวน
ประชากร และคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดบัการเรียนรู้ การ
เปลียนแปลงการบริหารการศึกษา ค่านิยม ความเชือทางศาสนา อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโนม้ทางสังคม การคมนาคมการสือสาร อาชีพและปัญหาทางสังคม 
การคมนาคมการสือสาร อาชีพและปัญหาทางสังคม นบัเป็นความเสียงต่อหน่วยงานการศึกษาเป็น
อยา่งยงิ 

 เอกสารวิชาการของ อาจารยจิ์ราพร สุเมธีประสิทธิ เรืองการวิเคราะห์ความเสียงด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก กล่าวถึงปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและสังคมไวว้่า ปัจจยั
ความเสียงดา้นการเมืองและสังคมคือความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล การแทรกแซงจาก
บุคคลภายนอก หรือองคก์รอิสระภายนอก ประชะชนผูที้ไดรั้บผลกระทบ นกัธุรกิจ ผูมี้อิทธิพลทาง
การเมือง การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผูบ้ริหารราชการส่วนกลางและผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน ความร่วมมือของผูบ้ริหารภายในองคก์ร ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององคก์ร 
และความร่วมมือระหวา่งกลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือกลุ่มต่างๆทีเกียวขอ้ง46 
 .ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (Economic Factor) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
เป็นปัจจยัเสียงทีสาํคญัทีสุดอยา่งหนึง โดยเฉพาะเมือเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในการวิเคราะห์ที
เกียวขอ้งกบัสถานศึกษานนัมุ่งไปทีรายไดข้องผูป้กครอง ภาวะทางการเงิน อตัราการว่างงาน อตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย การลงทุนต่างๆ  

 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการกาํหนด
ความหมายของปัจจยัความเสียงดา้นธุรกิจ (Business Risk) ขององคก์รภาครัฐครอบคลุมความเสียง
ทีเกียวขอ้งกบันโยบายและแผนกลยทุธ์ เช่น ความเสียงทีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงคต์าม
แผนยุทธศาสตร์ทีตงัไว ้อนัเป็นผลมาจากขาดการวางแผนการดาํเนินงานทีสามารถรับรองแผน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเต็มที นอกจากนี การตดัสินใจด้านการบริหารงานอนัส่งผลต่อทิศทางของ
องคก์รในทางทีไม่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ก็นบัเป็นความ
เสียงดา้นธุรกิจ เช่นกนั47 

                                                 
 46  จิราพร สุเมธีประสิทธิ, การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก, 
accessed on th September 201 . Available on http:// www. nidtep.go.th  

47 นฤมล สะอาดโฉม , การบริหารความเสียงองค์กร (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ฐานการ
พิมพ ์จาํกดั 2550), 155-158.  
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. ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor) การ
เปลียนแปลงกฎและระเบียบส่งผลต่อความเสียงต่อการดาํเนินงาน ในส่วนของการศึกษาไดแ้ก่ 
พ.ร.บ.การศึกษาหลกัสูตร นโยบายแห่งรัฐ นโยบายหน่วยงานตน้สังกดั กฎหมายและระเบียบต่างๆ 
การแทรกแซงทางการเมือง การต่อตา้นของกลุ่มต่างๆ เป็นตน้  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
กาํหนดขอบเขตของปัจจยัความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk ) 

ว่าเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสียงทีอาจขึนเป็นความเสียงทีไม่
ชดัเจน ความไม่ทนัสมยั หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆรวมถึง
การทาํนิติกรรมสญัญา การร่างสญัญาทีไม่ครอบคลุมการดาํเนินงาน 
 ปัจจยัเสียงทีเกิดจากอิทธิพลภายในสถานศึกษา 
 . ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (Structure Factor) ไดแ้ก่โครงสร้าง
นโยบายและระบบของสถานศึกษาทีปรับเปลียนไป เช่น การตงัหน่วยงานใหม่ๆ การสร้างเครือข่าย
ต่างๆ ทาํใหสิ้นเปลืองและเสียงต่อการลงทุน 

 . ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ (Products and Service Factor) ได้แก่
ประสิทธิภาพ ของการให้การบริการทางการศึกษา คุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาและ
คุณภาพนกัเรียน รวมถึงคุณภาพของบณัฑิตดว้ย 

 . ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (Man Factor) ไดแ้ก่ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีสําคญัคือความทุ่มเทการทาํงาน และความซือสัตยจ์งรักภกัดีต่อหน่วยงาน หากเป็น
ผูบ้ริหารขาดความซือสัตยสุ์จริตเป็นความเสียง 

 . ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (Money Factor) ไดแ้ก่ความพอเพียง 
ความคล่องตวัในการเบิกจ่าย ประสิทธิภาพของการใชเ้งินทีเนน้ผลผลิต การระดมทรัพยากรและการ
ใชท้รัพยากรของสถานศึกษา การบริหารการเงินจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งรอบคอบ เพราะเป็นส่วนสาํคญั
ละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ทีอาจทาํให้มีความเสียงเกิดขึนโดยง่าย สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการใหนิ้ยามความปัจจยัความเสียงดา้นความเสียงดา้นการเงิน (Financial Risk) ว่าเป็นความ
เสียงเกียวกบัการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ทาํ
ให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทนัต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสียงทีเกียวขอ้งกับการเงินของ
องคก์ร เช่น การประมาณงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบัขนัตอนการดาํเนินการ เป็น
ตน้ เนืองจากขาดการจดัหาขอ้มูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุม และการจดัทาํรายงานเพือ
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นาํมาใชใ้นการบริหารงบประมาณ และการเงินดงักล่าว48  สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการกาํหนดความหมายของปัจจยัความเสียงทางการเงิน  ว่าแผน
ยทุธศาสตร์ทีดีควรไดรั้บการกาํหนดภายใตเ้งือนไขและองคป์ระกอบทีจะอาํนวยใหก้ารดาํเนินการ
ตามแผนนนัสามารถสัมฤทธิผลไดต้ามเวลาทีกาํหนด แต่ในทางปฏิบติั บ่อยครังทีโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถดาํเนินการได้อย่างต่อเนือง หรือสําเร็จลุล่วงภายใตเ้วลาทีกาํหนด       
เป็นเพราะการบริหารงบประมาณทีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึงอาจเป็นผลมาจากการประเมิน
ค่าใชจ่้ายของโครงการไวต้าํกวา่ทีควรจะเป็น49 

  . ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร  (Material Factor) ไดแ้ก่ความพอเพียงและคุณภาพ
ของวสัดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 

. ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารจดัการ (Management Factor) ไดแ้ก่การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา การมอบอาํนาจ การกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการสถานศึกษาและ
การประชาสัมพนัธ์50 สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดความเสียงทีครอบคลุมความ
เสียงทีอาจเกิดขึนในแผนปฏิบติัราชการของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการปัจจยัความเสียง
ดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) ว่าเกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบติังาน 
โดยความเสียงทีอาจเกิดขึนเป็นความเสียง เนืองจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมทีใชใ้นการเรียนการสอนตลอดจนการดาํเนินงานต่างๆ/บุคลากร/ความ
เพียงพอของขอ้มูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการดาํเนินโครงการ51 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดความเสียงให้ครอบคลุมความเสียงทีอาจ
เกิดขึนในแผนปฏิบติัราชการของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการโดยจาํแนกความเสียงออกเป็น 

                                                 
 48 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ , การวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสียง ตาม
SP7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. , accessed on 15th May 2011. Available on http:// www. 

nidtep.go.th  
49 นฤมล สะอาดโฉม , การบริหารความเสียงองค์กร (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ฐานการ

พิมพ ์จาํกดั 2550), 155-158.  

 50 ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษทั เนติกุล
การพิมพจ์าํกดั, ), - . 
 51 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, การวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสียง ตาม
SP7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ,   accessed on 15th May 2011. Available on http:// www. 

nidtep.go.th 
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 ประเภท ไดแ้ก่ ปัจจยัความเสียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ปัจจยัความเสียงดา้นการปฏิบติังาน 
(Operational Risk) ปัจจยัความเสียงดา้นการเงิน (Financial Risk) และปัจจยัความเสียงดา้นการ
ปฏิบติัตามระเบียบ (Compliance Risk) กรอบความเสียงนนัจะช่วยให้หน่วยงานทุกระดบัภายใน
องคก์รสามารถระบุถึงความเสียงไดง่้ายขึน โดยความเสียงทีอาจจะเกิดขึนกบัองคก์รนนัอาจแบ่งได้
เป็น  ประเภท คือ 

. ความเสียงดา้นกลยทุธ์  ( Strategic Risk) เกียวขอ้งกบัการบรรลุเป้าหมายและพนัธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสียงทีอาจจะเกิดขึนเป็นความเสียง เนืองจากการเปลียนแปลงของสถานการณ์
และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ / 
วิสยัทศัน์ หรือเกิดจากการกาํหนดกลยทุธ์ทีขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกบั
องคก์รอิสระทาํให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ไดน้าํไปสู่การแกไ้ขปัญหาหรือการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง หรือเป็นความเสียง
ทีเกิดขึนจากการตดัสินใจผดิพลาดหรือการนาํการตดัสินใจนนัมาใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 

.ปัจจยัความเสียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) เกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบติังาน โดยความเสียงทีอาจเกิดขึนเป็นความเสียง เนืองจากระบบงาน
ภายในขององคก์ร/กระบวนการ /เทคโนโลยหีรือนวตักรรมทีใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มูล 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการดาํเนินโครงการ 

 . ปัจจยัความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสียงเกียวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ทาํให้ขาดประสิทธิภาพ 
และไม่ทนัต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการเงินขององคก์ร เช่น การประมาณ
งบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบัขนัตอนการดาํเนินการ เป็นตน้ เนืองจากขาดการจดัหา
ขอ้มูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุม และการจดัทาํรายงานเพือนาํมาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดงักล่าว 

 . ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk) เกียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสียงทีอาจเกิดขึนเป็นความเสียงเนืองจากความไม่
ชดัเจน ความไม่ทนัสมยั หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆรวมถึง
การทาํนิติกรรมสญัญา การร่างสญัญาทีไม่ครอบคลุมการดาํเนินงาน52  

                                                 
 52 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, การวิเคราะห์และจัดทาํแผนบริหารความเสียง ตาม
SP7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. , accessed on 15th May 2011. Available on http:// www. 

nidtep.go.th 
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สายงานพฒันาระบบประกนัคุณภาพ ส่วนประกนัคุณภาพ สาํนกับริหารวิชาการไดก้าํหนด
ปัจจยัความเสียงของสถานศึกษา ดา้นการเรียนการสอน   .ไม่มีการพฒันาหลกัสูตรใน -  ปีทีผา่น
มา    . ขาดการพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง   . ขาดแคลนตาํราและเอกสาร เพือ
การอา้งอิง  . คุณภาพหอ้งเรียน / อุปกรณ์โสตทศันศึกษาไม่เหมาะกบัการเรียนรู้    . อาจารยที์มีวุฒิ
ระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีนอ้ย  ปัจจยัเสียงดา้นการวิจยั   . จาํนวนเงินสนบัสนุนการวิจยัจาก
แหล่งทุนภายใน/ภายนอก นอ้ยเกินไป   . คณาจารยไ์ม่สนใจทาํงานวิจยั   . งานวิจยัไม่ไดรั้บการ
อา้งอิง หรือนาํไปใชง้านอยา่งแพร่หลาย   . ขาดความสืบทอดความเชียวชาญเพือความเป็นเลิศทาง
สาขาใดสาขาหนึงอย่างต่อเนือง  ปัจจยัเสียงดา้นการบริการวิชาการ .  ประชาสัมพนัธ์ไม่ทวัถึง  
ปัจจยัเสียงดา้นการบริการและสนับสนุน  .  แผนกลยุทธ์ไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และหรือ 
วตัถุประสงคข์ององค์กร หรือ การดาํเนินงานของหน่วยงานไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และหรือ
วตัถุประสงคข์ององคก์รหรือแผนปฏิบติัการไม่ชดัเจน 
 ปัจจยัเสียงของหน่วยงานสามารถเกิดขึนไดท้งัจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซึงปัจจยั
เหล่านีจะส่งผลกระทบถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือผลการดาํเนินงานในหน่วยงาน เช่น การ
เปลียนตวัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งสําคญัๆ บ่อยครัง การเปลียนแปลงกฎหมายใหม่ๆ 
ของรัฐบาลทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของหน่วยราชการเป็นตน้  เนืองจากปัจจยัเสียงแต่ละชนิดมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมี
ผลกระทบทนัที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดงันัน ผูบ้ริหารตอ้งติดตามพิจารณา และระบุ
ปัจจยัความเสียงทีเกิดขึนใหค้รอบคลุมทุกประเดน็ปัญหาทีคาดวา่จะเกิด ซึงครอบคลุมถึง 

 .  ผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิงแวดลอ้มต่อการ
ดาํเนินงานของหน่วยงาน 

 . ปัจจยัความเสียงทีไดร้ะบุไวใ้นการวางแผนและการประมาณการของหน่วยงาน 

 . ขอ้ตรวจพบทีไดรั้บจาการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และการประเมินผล 

 . ปัจจยัอืนๆ ทีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานเช่น ปัจจยัทีทาํใหก้าร
ดาํเนินงานในอดีตทีผ่านมาไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลียนแปลง
บุคลากรทีรับผดิชอบในการบริหารหรือปฏิบติังาน การเปลียนแปลงทีเกิดจากเงือนไขตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอ้กาํหนดต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของหน่วยงาน53 

 เวอลินแดน,เฮอเซน และโทมสั (Verlinden ,Hersen and Thomas) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองปัจจยั
เสียงในการฆาตกรรมในโรงเรียน โดยมี  เหตุการณ์ในการฆาตกรรมของผูเ้คราะห์ร้ายหลายๆคน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาชาวอเมริกนัและการตรวจสอบการจาํแนกความสัมพนัธ์ของปัจจยัเสียงจาก
                                                 
 53  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั, แนวปฏิบัติระบบควบคุมภายในภาคราชการ, . 
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การทบทวนวรรณกรรมและประเมินรูปแบบของความเสียงทีเกียวขอ้งในเรืองของความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจร่วมกบัปัจเจกชน ครอบครัว สังคม สังคมกลุ่มใหญ่และสถานการณ์ปัจจยัเสียงเกียวกบั
ความรุนแรงของวยัรุ่นและการบุกรุก และหารตรวจสอบปัจจยัเสียงดงักล่าว สามารถแบ่งปัจจยัเสียง
ได ้  ดา้นคือ . ดา้นปัจเจกบุคคล เกียวกบัรักษาทางดา้นร่างกาย อุปสรรคทางดา้นอารมณ์เช่น   ใจ
ร้อน ประวติัการล่วงละเมิด การหลอกลวง ทศันคติ ความเชือตนเอง  . ดา้นครอบครัว การเปิดเผย
ความรุนแรง ความขดัแยง้ของครอบครัว การยึดทรัพย ์การต่อตา้นสังคมเป็นตน้ . ดา้นโรงเรียน 
และ . ดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้ม54 

 

การบริหารความเสียง( Risk Management)  

 เป็นเรืองของการบริหารความเสียงทีทุกหน่วยงานตอ้งดาํเนินการ การบริหารความเสียงคือ
ทาํอยา่งไรใหปั้ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีมีทงัภายในและภายนอกองคก์รไม่มาเป็นอุปสรรค ทาํใหไ้ม่
บรรลุเป้าหมาย ดงันนัเราตอ้งรู้เขา้ใจและปฏิบติัได ้ ความเสียงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งทงัปัจจยัภายใน
และภายนอก เนืองมาจากการเปลียนแปลง เราทาํงานภายใตก้ารเปลียนแปลงตลอดเวลา ฟังข่าว 

โทรทศัน์กจ็ะรู้วา่มีอะไรเปลียนแปลงตลอดเวลาเป็นปัจจยัเสียงทงัในและนอกองคก์รทงัสิน55  

 การบริหารความเสียงตามแนวคิดของ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั คือกระบวนการที
ปฏิบติัโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในองคก์ร เพือช่วยในการกาํหนดกลยทุธ์และ
ดาํเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสียงไดรั้บการออกแบบเพือให้สามารถบ่งชีเหตุการณ์ที
อาจเกิดขึนและมีผลกระทบต่อองคก์ร และสามารถจดัการความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทีองคก์รยอมรับ
ได้ เพือให้ได้รับความมันใจอย่างสมเหตุผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ทีองค์กรกําหนดไว้56

      
แนวคิดของเจนเนตร มณีนาคและคณะ  คือ การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม  รวมทัง
กระบวนการการดาํเนินงานต่างๆ  โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสทีองคก์รจะเกิดความเสียงเพือให้
ระดบัของความเสียงและขนาดของความเสียงทีจะเกิดขึนในอนาคตอยูใ่นระดบัทีองคก์รสามารถรับ

                                                 
 54   Stephanie Verlinden, Michel Hersen , and Jay Thomas, “ Risk Factors in School 

Shootings”. Pacific University, Clinical Psychology Review (August 2000):3-6. 
55 สุเพชร ยอดตา, การบริหารจัดการความรู้, การวางแผนการประเมินความเสียง Accessed 

on 7th  March 2011. Available from http//www.moe.go.th/webpr/chinnaphat/news. 
56 Committee of Sponsoring Organization of The Tread way Commission : COSO, กรอบ

บริหารความเสียง Accessed on 7th  March 2011. Available from http//www.coso.org. 
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ประเมินได ้ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ย่างมีระบบ  โดยคาํนึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมายขององคก์รเป็นสาํคญั 57

    
 นฤมล สะอาดโฉมกล่าวถึงการบริหารความเสียงว่า คือ การกาํหนดกลยุทธ์ บุคลากร 
กระบวนการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพือสร้างวฒันธรรมการ
บริหารความเสียงขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาความสามารถในการจดัการความ
เสียงขององคก์ร COSO enterprise wide risk management ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการบริหารความ
เสียงขององคก์รไวว้่า “การบริหารความเสียงองคก์ร เป็นวิธีการบริหารความเสียงทีผนวกเขา้กบั
แผนกลยทุธ์ขององคก์ร โดยทาํการประเมินสถานการณ์ทีมีผลกระทบต่อองคก์รและจดัทาํแผนการ
ป้องกนัไวล่้วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือบรรลุพนัธกิจขององคก์รและเกียวขอ้งกบัคณะกรรมการ
บริหารทุกคนของบริษทั”58     
 ชยัเสฎฐ์ พรหมศรี ให้ความรู้เรืองการบริหารความเสียงว่าคือ กระบวนการในการป้องกนั
อาํนาจและทรัพยสิ์นทีไดม้าของบริษทั โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซึงมาจากเหตุการณ์ทีไม่
สามารถควบคุมได ้นอกจากนีการบริหารความเสียงยงัเป็นกระบวนการทีนาํไปสู่การตดัสินใจทีดี 
โดยการให้ความเขา้ใจอย่างลึกซึงต่อความเสียงและผลลพัธ์ทีจะเกิดขึน ซึงผูบ้ริหารในบริษทัทุก
ประเภทจะตอ้งตืนตวัต่อความเสียงทีมีต่อบริษทั  และผลกระทบทีอาจส่งผลถึงกาํไรของบริษทั
ดว้ย59

 

 กระบวนการบริหารความเสียง เป็นกระบวนการทีใชใ้นการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจดั
ระดบัความเสียงทีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการทาํงานของหน่วยงานหรือ
ขององคก์ร รวมทงัการบริหาร/จดัการความเสียงโดยกาํหนดแนวทางการควบคุมเพอืป้องกนัหรือลด
ความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้ ซึงกระบวนการดงักล่าวนีจะสาํเร็จได ้ตอ้งมีการสือสารใหค้น
ในองคก์รมีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองการบริหารความเสียงในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนควรมีการ
จดัทาํระบบสารสนเทศ  เพือใชใ้นการวิเคราะห์ประเมินความเสียง   

                                                 
57 เจนเนตร มณีนาค และคณะ, การบริหารความเสียงระดับองค์กรจากหลกัการสู่ภาคปฏิบัติ 

( กรุงเทพฯ : บริษทัไฟนอล การพิมพ ์จาํกดั, ), . 
58 นฤมล สะอาดโฉม , การบริหารความเสียงองค์กร (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ฐานการ

พิมพ ์จาํกดั 2550), 30. 
 59 ชยัเสฎฐ ์พรหมศรี, การบริหารความเสียง, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ท 
จาํกดั, ), - . 
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 การบริหารความเสียงตามแนวคิดของ สงวน ชา้งฉตัร คือการปฏิบติัการควบคุมความเสียง
ซึงประกอบดว้ยการวางแผนความเสียง การประเมินความเสียงต่างๆ การพฒันาทางเลือกในการ
บริหารความเสียง การตรวจสอบความเสียงเพือหาว่าความเสียงไดเ้ปลียนแปลงไปอย่างไรและ
บนัทึกการบริหารความเสียงทงัหมด60  สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน 
ผูด้ ้อยโอกาส และผูสู้งอายุ หมายถึง  กล่าวว่า กระบวนการทีใชใ้นการบริหารจดัการให้โอกาสที
จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสียง
ลดลงอยู ่ในระด ับทีองค ์กรยอมรับได ้ ซึงการจัดการความเสียง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น  
แนวทางหลกั ดงันี 

- การยอมรับ (Take) เป็นการยอมรับความเสียงทีเกิดจากการปฏิบติังานและภายใต้
ระดบัความเสียงทีองคก์รสามารถยอมรับได ้

  - การลด (Treat) เป็นการดาํเนินการเพิมเติมเพือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของ
ความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้

  - การหลีกเลียง (Terminate) เป็นการดาํเนินการเพือยกเลิกหรือหลีกเลียงกิจกรรมที
ก่อใหเ้กิดความเสียง ทงันีหากทาํการใชก้ลยุทธ์นี อาจตอ้งทาํการพิจารณาวตัถุประสงคว์่าสามารถ
บรรลุไดห้รือไม่เพือทาํการปรับเปลียนต่อไป 

  - การร่วมจดัการ (Transfer) เป็นการร่วมจดัการโดยแบ่งความเสียงบางส่วนกบั
บุคคลหรือองคก์รอืน 61 

 การบริหารความเสียง ( Risk Management Process ) คือกระบวนการหรือระบบบริหารซึง
ประกอบดว้ยขนัตอนพืนฐาน  ขนัไดแ้ก่ การคน้หาความเสียง การประเมินความเสียง การจดัการ
กบัความเสียง การประเมินผล การคน้หาความเสียง ( Risk Identification ) เป็นขนัตอนแรกทีสาํคญั
เพราะการบริหารความเสียงเป็นกลยทุธ์เชิงรุกเพือป้องกนัความสูญเสีย เราอาจคน้หาความเสียงได้
จากการศึกษาความสูญเสียของโรงพยาบาลทีผ่านมา อาจจะเรียนรู้จากประสบการณ์หรือความ
ผดิพลาดของคน วิธีการทีซบัซอ้นนอ้ยทีสุดคือการเฝ้าระวงัและมีระบบรายงานเมือเกิดปัญหาเพือให้
เกิดการประสานงานและตอบสนองอยา่งเหมาะสม การประเมินความเสียง (Risk Assessment) การ
ประเมินความเสียงในช่วงก่อนเกิดเหตุ คือการตอบคาํถามว่ามีโอกาสเกิดความเสียงมากเพียงใด 
                                                 
 60 สงวน ชา้งฉตัร, การบริหารความเสียงของโครงการ , คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฎัพิบูลสงคราม ,  
 61 สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูสู้งอายุ 
(สท.), แผนบริหารความเสียง,Accessed on 7th March 2011. Available from http// 

www.opp.go.th/m/PMQ/pmqa_process 
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บ่อยเท่าใด จะก่อให้เกิดความสูญเสียเท่าใด และในสถานการณ์ใดทีจะมีโอกาสเกิดมาก การมี
คาํตอบเหล่านีทาํให้องคก์รสามารถตอบสนองต่อความเสียงไดอ้ยา่งเหมาะสม ทุ่มเทความพยายาม
กบัการป้องกนัความเสียงทีมีโอกาสเกิดความสูญเสียมหาศาลมากกวา่ความเสียงทีเกิดบ่อยแต่มีความ
สุญเสียนอ้ย  การประเมินความเสียงในขณะเกิดเหตุ คือ การบริหารการจ่ายเงินชดเชย  (claim 

management) ไดแ้ก่ กระบวนการบนัทึกและปรึกษาซึงเริมตน้ทนัทีทีพบว่ามีความเสียหายเกิดขึน 

การจดัการความเสียง (Action to Manage Risk ) การจดัการกบัความเสียงมีกิจกรรมหลกั  ประการ 
คือ การควบคุมความเสียงและการบริหารเงินชดเชยความสูญเสียในขนัตอนนี ทีมผูบ้ริหารระดบัสูง
มีโอกาสทีจะทบทวนการเผชิญกบัความเสียงทีรุนแรง และพิจารณาวิธีการควบคุมความเสียงและ
การบริหารเงินชดเชยความสูญเสียวิธีใดจะเหมาะสมทีสุดสาํหรับความเสียงแต่ละเรือง หรืออาจจะ
เป็นกลยุทธ์กว้างๆ ทีใช้กับความเสียงทัวไป ซึงวิธีหลังนีจะมีค่าใช้จ่ายตําและมีโอกาสเกิด
ความสาํเร็จสูง 62 

 การบริหารความเสียงทวัทงัองคก์ร ( Enterprise Risk Assessment : ERM ) หมายถึง การ
บริหารปัจจยั และควบคุมกิจกรรม รวมทงั กระบวนการดาํเนินงานต่างๆ เพือลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสทีองคก์รจะเกิดความเสียหายให้ระดบัของความเสียงและผลกระทบทีจะเกิดขึนในอนาคต
อยูใ่นระดบัทีองคก์รยอมรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ โดยคาํนึงถึง
การบรรลุเป้าหมาย ทงัในดา้นกลยุทธ์ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การเงิน และชือเสียงขององคก์ร
เป็นสาํคญั โดยไดรั้บการสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียงจากหน่วยงานทุก
ระดบัทวัทงัองคก์รของส่วนราชการเป็นสาํคญั63 

 การบริหารความเสียงของหน่วยงานราชการ  ความเสียงขององคก์รภาครัฐมีความแตกต่าง
ไปจากความเสียงขององคก์รภาคเอกชน เนืองจากวิสัยทศัน์และพนัธกิจต่างกนัอย่างชดัเจน แผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์รเอกชนมุ่งเนน้ไปทีการสร้างกาํไรสูงสุด ความเสียงทางการเงินจึงเป็นความ
เสียงทีสําคญัทีสุดในการบริหารความเสียงขององคก์รภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นความเสียงจากการ
ลงทุน ความเสียงจากสภาพคล่องทางการเงิน หรือความเสียงดา้นสินเชือจากธุรกรรมทางการเงิน
เป็นตน้ 

                                                 
 62 อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล, ระบบบริหารความเสียงในโรงพยาบาล ,สถาบนัพฒันาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล:นนทบุรี, , -  
 63สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก  เยาวชน  ผูด้ ้อยโอกาส  และผูสู้งอายุ 
(สท.),แผนบริหารความเสียง Accessed on 7th  March 2011. Available from http// 

www.opp.go.th/m/PMQ/pmqa_process 
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 จากการรวบรวมความหมายของการบริหารความเสียงสามารถสรุปไดว้่า การบริหารความ
เสียงหมายถึง กระบวนการการดาํเนินงานขององคก์รในสถานการณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อองคก์ร ซึงกาํหนดหน้าทีของบุคลากร งบประมาณการใชจ่้าย กาํหนดระยะเวลาในการบริหาร
จดัการกบัเหตุการณ์ทีทาํให้องคก์รไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ เพือบรรเทาหรือจดัการการความ
เสียงเหล่านนัใหผ้า่นพน้ไป 
 

 การประเมินความเสียง (Risk Assessment)  

 การประเมินความเสียงตามแนวคิดของ นฤมล สะอาดโฉม เป็นการวิเคราะห์ความเสียง
ต่างๆ ทีไดร้ะบุไว ้โดยผลจากการวิเคราะห์ประเมินความเสียงนี จะเป็นพืนฐานของการกาํหนด
แนวทางในการบริหารความเสียงทีอาจเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั และสภาพแวดลอ้มการดาํเนินการทงันีตอ้งคาํนึงถึงความเกียวเนืองของความเสียงแต่ละ
อยา่งทีเชือมโยงกนัในแต่ละระดบัขององคก์ร และเนืองจากในการดาํเนินการมีการเปลียนแปลงอยู่
เสมอ  จึงจําเป็นต้องมีกลไกทีดีในการระบุและจัดการกับความเสียงทีจะเกิดขึนจากความ
เปลียนแปลงนนัดว้ยเช่นกนั64 

 การประเมินความเสียงคามแนวคิด ของ กรีโกรี เอช. ดคัเคิร์ค ( Gregort H. Duckert ) คือ
กิจกรรมหรือวตัถุประสงคที์อยู่บนพืนฐานการประเมินหรือการคาดการณ์ มนัสําคญัมากทีจะตอ้ง
ทราบวา่ การประเมินความเสียงนนัไม่สามารถทาํการประเมินไดอ้ยา่งถูกตอ้งถา้ไม่มีขอ้มูลทีมากพอ 
เพือใหก้ารประเมินความเสียงมีความถูกตอ้ง ตอ้งทาํการประเมินความเสียงตามเงือนไข  ขอ้ดงันี 

1. ระบุความเสียงทีจะเกิดขึน ( Identify the risk ) 

2. คาํนวณโอกาสทีจะเกิดความเสียง ( Calculate the probability of occurrence ) 

3. กาํหนดขนาดความสูญเสียและผลกระทบทีจะเกิดขึน ( Determine the impact 

/ exposure) 65 

  ธร สุนทรธรายุทธ กล่าวถึงการประเมินความเสียงเอาไวว้่า  เพือทราบจุดเสียงที
สําคญัทีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือ ผลการดาํเนินการ ฝ่ายบริหารควร
ทราบถึงปัจจยัเสียง ทีมีผลกระทบต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงาน ปัจจยัเสียงดงักล่าวมี  ประเภท  

                                                 
 64 นฤมล สะอาดโฉม, บุษกร วชัรศรีโรจน์ ,วาสิตา บุญสาธร, CRO ต้องรู้ คู่มือบริหาร
องค์กรยุคใหม่ (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ฐานการพิมพ ์จาํกดั, ), - . 
 65 Gregory H. Duckert , Practical Enterprise Risk Management (New Jersey : John 

Wiley & Sons Inc., 2011),32. 
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. ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการดาํเนินงาน 

. ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

. ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อความน่าเชือถือของรายงานทางการเงิน 
1. การประเมินความเสียงทีมีผลกระทบต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงาน ก่อน 

การประเมินความเสียง ควรสอบทานวตัถุประสงค ์เป้าหมายขององคก์ร และส่วนงานในองคก์ร 
หรือวตัถุประสงค์ระดับกิจกรรม และสอบทานสภาพแวดลอ้มการควบคุมองค์กร หลงัจากนัน
พิจารณาการปฏิบติังานทีอาจมีปัญหาทีสาํคญั เช่น การไดรั้บร้องเรียนมาก เคยมีปัญหาทีสาํคญัมา
ก่อน การเสียงต่อความผดิพลาด ความเสียหายเป็นตน้  

1.1 ระบุกระบวนการปฏิบติังานทีสําคญั และพิจารณาว่าแต่ละขนัตอนของ
กระบวนการปฏิบัติงาน มีขันตอนใดหรือกิจกรรมใดทีเสียงต่อความผิดพลาด ความเสียหาย        
การสูญเสีย การสินเปลือง การทุจริต หรือการไม่บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ์แลว้ระบุความ
เสียงของแต่ละขนัตอนดงักล่าว 

1.2 ประเมินโอกาสทีจะเกิดความเสียง และผลกระทบของความเสียง ทีมี
สาระสาํคญัต่อองคก์รหรือหน่วยตรวจรับ 

1.3 พิจารณาความเสียงทีมีนัยสําคัญ  จากโอกาสทีจะเกิดความเสียง  ( 
Likelihood ) และผลกระทบของความเสียงต่อองคก์ร เพือกาํหนดระดบัความเสียง 

2. หน่วยรับตรวจสามารถประเมินความเสียงใน  ระดบั คือ 

2.1 การประเมินทวัไป ไดแ้ก่ การประเมินอยา่งรวดเร็วโดยใชเ้ครืองมือทวัไป  
เช่น แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

         .   การประเมินเฉพาะเรือง ไดแ้ก่ การประเมินความเสียงเฉพาะเรือง โดย
ประเมินในเชิงลึก ( In-depth Assessment) โดยอาจไดรั้บความช่วยเหลือจากผูต้รวจสอบภายใน66 

การประเมินความเสียงและการกาํหนดกลยทุธ์ทีใชใ้นการจดัการกบัแต่ละความเสียง 

.  ใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ และโอกาสทีจะเกิดความ
เสียหาย มาเป็นเครืองมือในการประเมินความเสียงและกาํหนดกลยทุธ์ทีใชจ้ดัการกบัความเสียง โดย
จะระบุถึงประเดน็/องคป์ระกอบทีพิจารณาของความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสทีจะเกิดความ
เสียหาย แบ่งเป็น  ระดบั คือ  = นอ้ยมาก ,  = นอ้ย ,  = ปานกลาง , 4 = สูง ,  = สูงมาก       
ระดบัความเสียง = โอกาส x ผลกระทบ 

                                                 
 66 ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษทั เนติกลุ
การพิมพจ์าํกดั, ), - . 
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.  กลยทุธ์ทีใชส้าํหรับจดัการแต่ละความเสียง มีดงันี 

  .   การหลีกเหลียงความเสียง ปฏิเสธและหลีกเหลียงโอกาสทีจะเกิดความเสียง
โดยการหยดุ ยกเลิก หรือเปลียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการทีจะนาํไปสู่เหตุการณ์ทีเป็นความเสียง 

 .  การควบคุมความสูญเสีย  พยายามลดความเสียงโดยการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงขนัตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการทีนาํไปสู่เหตุการณ์ทีเป็นความเสียง รวมถึง
ลดความน่าจะเป็นทีเหตุการณ์ทีเป็นความเสียงจะเกิดขึน 

  .  การรับความเสียงไวเ้อง หากทาํการวิเคราะห์แลว้เห็นว่าไม่มีวิธีการจดัการ
ความเสียงใดเลยทีเหมาะสม เนืองจากตน้ทุนการจดัการความเสียงสูงกว่าประโยชน์ทีจะไดรั้บ อาจ
ตอ้งยอมรับความเสียง แต่ควรมีมาตรการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพือรองรับผลทีเกิดขึน 

 .  การถ่ายโอนความเสียง ยกภาระในการเผชิญหนา้กบัเหตุการณ์ทีเป็นความเสียง
และการจดัการกบัความเสียงใหผู้อื้น67 

การวิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสียงตาม SP7 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  

1. การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโครงการกบักลยทุธ์ 

  การวิเคราะห์และบริหารจดัการความเสียงตามประเด็นยทุธศาสตร์ทุกยทุธศาสตร์
ของส่วนราชการโดยการแจงรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ โครงการ 

และความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์  ( คู่มือคาํอธิบายตวัชีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  หนา้  ) 

 . กระบวนการบริหารความเสียงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 

Organization) มี  กระบวนการคือ การกาํหนดเป้าหมายการบริหารความเสียง (Objective Setting)

  .การกาํหนดเป้าหมายการบริหารความเสียง (Objective Setting) 

  . การระบุความเสียงต่างๆ (Event Identification) 

  . การประเมินความเสียง  (Risk Assessment) 

  . กลยทุธ์ทีใชใ้นการจดัการกบัแต่ละความเสียง (Risk Response) 

  .กิจกรรมการบริหารความเสียง  (Control Activities) 

  . ขอ้มูลและการสือสารดา้นความเสียง (Information and Communication) 

  .การเฝ้าติดตามผลและเฝ้าระวงัความเสียงต่างๆ (Monitoring)  
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการรวมทงัปัจจยัภายใน 

และปัจจยัภายนอก สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดความเสียงให้ครอบคลุมความ
                                                 
 67  การวิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสียง ตามSP7 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ,   
accessed on 15th May 2011. Available on http:// www. nidtep.go.th 
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เสียงทีอาจเกิดขึนในแผนปฏิบติัราชการของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการโดยจาํแนกไว ้  
ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงดา้นกลยทุธ์ ( Strategic Risk) ความเสียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational 

Risk) ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk)  และความเสียงด้านการปฏิบติัตามระเบียบ 
(Compliance Risk) กรอบความเสียง ( Risk Model Framework) นนัจะช่วยใหห้น่วยงานทุกระดบั
ภายในองคก์รสามารถระบุถึงความเสียงไดง่้ายขึน โดย ความเสียงทีอาจจะเกิดขึนกบัองคก์รนนัอาจ
แบ่งไดเ้ป็น  ประเภท คือ 
 . ความเสียงดา้นกลยทุธ์  ( Strategic Risk ) เกียวขอ้งกบัการบรรลุเป้าหมายแลพนัธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสียงทีอาจจะเกิดขึนเป็นความเสียง เนืองจากการเปลียนแปลงของสถานการณ์
และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ / 
วิสยัทศัน์ หรือเกิดจากการกาํหนดกลยทุธ์ทีขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกบั
องคก์รอิสระทาํให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ไดน้าํไปสู่การแกไ้ขปัญหาหรือการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง หรือเป็นความเสียง
ทีเกิดขึนจากการตดัสินใจผดิพลาดหรือการนาํการตดัสินใจนนัมาใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 

. ความเสียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) เกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบติังาน โดยความเสียงทีอาจเกิดขึนเป็นความเสียงเนืองจากระบบงานภายในของ
องคก์ร/กระบวนการ /เทคโนโลยีหรือนวตักรรมทีใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการดาํเนินโครงการ 

 . ความเสียงดา้นการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสียงเกียวกบัการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ทาํใหข้าดประสิทธิภาพ และไม่ทนัต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการเงินขององคก์ร เช่น การประมาณงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคลอ้งกบัขนัตอนการดาํเนินการ เป็นตน้ เนืองจากขาดการจดัหาขอ้มูล การ
วิเคราะห์การวางแผน การควบคุม และการจดัทาํรายงานเพือนาํมาใชใ้นการบริหารงบประมาณและ
การเงินดงักล่าว 

 . ความเสียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เกียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสียงทีอาจเกิดขึนเป็นความเสียงเนืองจากความไม่
ชดัเจน ความไม่ทนัสมยั หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆรวมถึง
การทาํนิติกรรมสญัญา การร่างสญัญาทีไม่ครอบคลุมการดาํเนินงาน68  

                                                 
 68 การวิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสียง ตามSP7 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ,   
accessed on 15th May 2011. Available on http:// www. nidtep.go.th 
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 ในขณะทีแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รภาครัฐมุ่งเนน้ไปทีการตอบสนองนโยบายรัฐและการ
ให้การบริการประชาชน การบริหารความเสียงขององค์กรภาครัฐจึงเกียวเนืองกบัความเสียงเชิง
นโยบาย และปัจจยัเสียงทีส่งผลการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์
ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ ซึงความเสียงทางการเงินนับเป็นหนึงในปัจจยัเสียงทีส่งผล
กระทบให้หน่วยงานราชการไม่สามารถดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้สําเร็จเช่นเดียวกัน  
ดังนัน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ           
(ก.พ.ร) กาํหนดไวใ้นลกัษณะเดียวกนัดงันี 

 . ความเสียงดา้นธุรกิจ (Business Risk ) ขององคก์รภาครัฐครอบคลุมความเสียงทีเกียวขอ้ง
กบันโยบายและแผนกลยุทธ์ เช่น ความเสียงทีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ทีตังไว้ อันเป็นผลมาจากขาดการวางแผนการดําเนินงานทีสามารถรับรองแผน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเต็มที นอกจากนี การตดัสินใจด้านการบริหารงานอนัส่งผลต่อทิศทางของ
องคก์รในทางทีไม่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ก็นบัเป็นความ
เสียงดา้นธุรกิจ เช่นกนั 

 . ความเสียงจาการดาํเนินงาน (Operational Risk) ทีอาจส่งผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์เป็นความเสียงทีเกิดขึนในกระบวนการทาํงานตามแผนยทุธศาสตร์
และส่งผลต่อความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น การขาดความร่วมมือจาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานทีไม่เหมาะสม ผูป้ฏิบัติในแต่ละ
หน่วยงานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขนัตอน หรือ ขอ้กาํหนดในการปฏิบติังาน การปฏิบติังาน
ผดิพลาดหรือล่าชา้ การขาดขอ้มูลหรือเครืองมือทีจาํเป็นในการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ และ
การทุจริตของบุคลากรในองคก์รเอง และบุคคลภายนอก 

 . ความเสียงทางการเงิน  (Financial Risk) แผนยทุธศาสตร์ทีดีควรไดรั้บการกาํหนดภายใต้
เงือนไขและองคป์ระกอบทีจะอาํนวยให้การดาํเนินการตามแผนนนัสามารถสัมฤทธิผลไดต้ามเวลา
ทีกาํหนด แต่ในทางปฏิบติั บ่อยครังทีโครงการภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง
ต่อเนือง  หรือสําเร็จลุล่วงภายใต้เวลาทีกําหนด  เป็นเพราะการบริหารงบประมาณทีไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ซึงอาจเป็นผลมาจากการประเมินค่าใช่จ่ายของโครงการไวต้าํกว่าทีควรจะ
เป็น 

 . ความเสียงดา้นเหตุการณ์ เป็นความเสียงทีไม่ไดเ้กิดขึนเป็นประจาํ แต่ส่งผลกระทบต่อ
การสมัฤทธิผลตามแผนยทุธศาสตร์ คือ ความเสียงทีมีความรุนแรงนอ้ยแต่เกิดขึนบ่อยครัง เป็นความ
เสียงทีองคก์รสามารถรับไวเ้องได ้เนืองจากความถีทีมากนนัจะช่วยเสริมใหก้ารคาดการณ์ทางสถิติ
เป็นไปไดอ้ย่างแม่นยาํมากยิงขึน และความรุนแรงทีนอ้ยนนัไม่ส่งผลกระทบมากนกัต่อองคก์รใน
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ภาพรวม ในขณะทีความเสียงทีมีความรุนแรงมาก แต่เกิดขึนไม่บ่อยครัง จะถูกนบัเป็นความเสียงที
ควรไดรั้บความสาํคญั เพราะการคาดการณ์การเกิดความสูญเสียไม่สามารถเป็นไปอยา่งแม่นยาํ และ
หากเกิดความสูญเสียขึนจะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อองคก์ร69 

 การกาํหนดแผนบริหารความเสียงโครงการ ตามแนวคิดของ นฤมล สะอาดโฉม สรุป
วิธีการบริหารความเสียงสาํหรับรายการแต่ละรายการความเสียงทีไดรั้บการระบุ วิธีการบริหารความ
เสียงมี 4 วิธีหลกัคือ 

 . การหลีกเลียงความเสียง (Risk Avoidance) หากทางเลือกทีดีทีสุดในการบริหารความ
เสียงทีไดรั้บการระบุ คือการหลีกเลียงความเสียง ผูบ้ริหารโครงการจาํเป็นตอ้งปรับกระบวนการ
หรือขนัตอนในการทาํงานเพือหลีกเลียงความเสียงนัน นอกจากนันการหลีกเลียงความเสียงบาง
รายการอาจจะกระทาํไดโ้ดยการปรับขอบเขตของโครงการ การปรับค่าใชจ่้ายของโครงการ หรือ
การปรับระยะเวลาของโครงการ 

 . การรับความเสียงไวเ้อง (Risk Retention) ความเสียงบางรายการทีไม่สามารถหลีกเลียง 
ไดแ้ละอาจก่อให้เกิดตน้ทุนในการบริหารความเสียงทีสูงกว่าประโยชน์ทีไดรั้บ ผูบ้ริหารโครงการ
อาจตอ้งเลือกการรับความเสียงนันเอาไวเ้อง นันคือ ไม่มีการเปลียนแปลงแก้ไขกระบวนงาน 
ขนัตอนในการทาํงาน ไม่มีการเพิมหรือลดขอบเขตของโครงการ ค่าใช้จ่ายของโครงการ หรือ
ระยะเวลาของโครงการเพือหลีกเลียงความเสียงนนั 

  . การลดความสูญเสีย (Loss Control ) ผูบ้ริหารโครงการสามารถเลือกทีจะรับความเสียง 
เอาไวเ้องโดยมีการกาํหนดแผนลดความสูญเสีย ซึงการกาํหนดแผนลดความสูญเสียนีควรประกอบ
ไปดว้ยแผนลดโอกาสการเกิดความสูญเสีย และแผนลดความรุนแรงของความสูญเสียหลงัจากเกิด
ความสูญเสียขึนแลว้ การกาํหนดแผนบริหารความเสียงดว้ยการลดความสูญเสียทงัก่อนและหลงัการ
เกิดความสูญเสียนีนํามาซึงค่าใช้จ่ายของโครงการทีเพิมขึนผู ้บริหารโครงการจึงควรปรับ
งบประมาณเพือรองรับค่าใชจ่้ายทีเพมิขึนนีก่อนทีจะเริมดาํเนินโครงการ 

 การถ่ายโอนความเสียง (Risk Transference) การถ่ายโอนความเสียงส่วนมากเป็นการถ่าย
ฝ่ายสญัญา เช่น สญัญาประกนัภยั หากเป็นความเสียงทีแทจ้ริงทีสามารถซือประกนัได ้หรือถ่ายโอน
ผา่นสัญญารับเหมา การกาํหนดราคารับเหมาทีคงทีเท่ากบัเป็นการถ่ายโอนความเสียงดา้นราคาของ
วสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นสําหรับการไปให้ผูรั้บเหมา หรือถ่ายโอนผ่านสัญญาจดัซือจดัจา้ง70ขนัตอน 

                                                 
69 นฤมล สะอาดโฉม , การบริหารความเสียงองค์กร ( กรุงเทพมหานคร : บริษทั ฐานการ

พิมพ ์จาํกดั 2550), 155-158. 
 70 เรืองเดียวกนั, - . 
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การบริหารความเสียง เพือใหก้ารบริหารความเสียงดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติั
ตามขนัตอนดงันี 

 .  การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร เพือใหค้นในองคก์รเห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึง
ในองค์กร มีการออกเป็นหนังสือ เป็นนโยบายว่าเราจะทาํการบริหารความเสียงเพืออะไรใคร
รับผิดชอบ มีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไรในการทาํหรือวตัถุประสงคใ์นการทาํของเราว่าเราทาํเพืออะไร มี
การร่างนโยบาย (Policy statement)  
 . การคน้หาความเสียงและระบุความเสียง (Risk Identification) ตอ้งอาศยัการศึกษาร่วมกนั 
เพราะคนทีอยูใ่นองคก์รเป็นคนทีรู้มากทีสุดว่ามีความเสียงอะไรบา้งในองคก์ร ผูบ้ริหารทุกฝ่ายตอ้ง
มีตวัแทนเขา้มาดูแล เขา้มาประชุมร่วมทีตอ้งพิจารณา และตอ้งระบุออกมาใหไ้ดว้่าอะไรเป็น ความ
เสียงขององคก์ร อนัไหนมีความสาํคญัมากทีสุด จดัอนัดบัความเสียงขององคก์ร 

 . การประเมินความเสียง (Risk Assessment) บางสิงบางอยา่งเราอาจมองขา้มไป แต่หารู้ไม่
วา่นนัคือวามเสียง และทาํใหต้อ้งสูญเสียมูลค่า 
 . เลือกวิธีจดัการกบัความเสียง เมือเราสามารถรู้ไดว้่าความสูญเสียและความเสียงมีอะไร 
บา้ง เราจะมาเลือกวิธีการทีคุม้ทีสุดและทีสาํคญัคือตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสภาวะแวดลอ้ม
ขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสงัคมดว้ย 

 . การประเมินผลการกาํกบัดูแล (Performance monitoring) เมือไดป้ระเมินแลว้มีปัญหา
อะไรเกิดขึน ตอ้งมีการปรับ (fine tune) ปรับแกที้เราเลือกใช่หรือไม่ เราอาจเลือกใชว้ิธีการนีไปแลว้
ไม่สอดคลอ้งกบัสงัคมเรา กบัวฒันธรรมองคก์รของเรา กต็อ้งมาปรับกนัใหม่71 

 จากแนวคิดของ เดวิค แอฟการ์ ใหค้าํนิยามของระดบัความฉลาดรู้ในความเสียง (Risk IQ) 
ของคุณอยา่งเป็นระบบ 10 ขนัตอนทีกลนักรองออกมาจากเรืองราวของระดบัความฉลาดรู้ในความ
เสียง ซึงเริมตน้จากสิงทีตอ้งทาํในวนัพรุ่งนีและจบลงดว้ยวิธีคิดแบบใหม่เกียวกบัการพฒันาองคก์ร 
และเขาไดจ้ดักลุ่มของขนัตอนทงั  นนั ตามกฎทงั  ขอ้เกียวกบัระดบั ความฉลาดรู้ในความเสียง 
(Risk IQ) ดงันี 

. เลือกโครงการ ปัญหา และกิจการทีจะทาํ โดยคาํนึงถึงความเสียงทีเรียนรู้ได ้     
(Learnable Risks) อยูเ่สมอ หนึงในการตดัสินใจพืนฐานทีเราทุกคนตอ้งทาํก็คือ การตดัสินใจว่าจะ
ใชเ้วลาและจดัสรรพยากรทีเรามีอยูอ่ยา่งไร เราเริมจากการกาํหนดเป้าหมาย เราคาดการณ์ถึงผลลพัธ์
ทีจะเกิดขึน 

                                                 
 71 ธนรัตน์ แตว้ฒันา, การบริหารความเสียงปี  (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ , 

),8-9 
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  . ใหค้ะแนนความฉลาดรู้ในความเสียง (Risk IQ) ของคุณสาํหรับทางเลือกทีคุณ
กาํลงัพิจารณา และคดักรองทางเลือกเหล่านนั คือการใหค้ะแนนตวัคุณเอง  ,  , หรือ   คะแนน
สาํหรับแต่ละความเสียงแต่ละปัจจยัในทงัหมด  ปัจจยั ของแต่ละความเสียง คือ 

คุณมีประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัความเสียงนีบ่อยแค่ไหน 

ประสบการณ์เหล่านีมีความเกียวขอ้งกบัสิงทีมีอิทธิพลต่อความเสียงมากแค่ไหน 

ประสบการณ์เหล่านีน่าประหลาดใจมากแค่ไหน 

ประสบการณ์ทีใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลเหล่านีมีความหลากหลายแค่ไหน 

คุณเกบ็บนัทึกสิงทีคุณไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์เหล่านีดว้ยวิธีใดและเป็นระบบ
แค่ไหน 

  . ให้มองหารูปแบบของคะแนนความฉลาดรู้ในความเสียง ( Risk IQ )ของคุณ 
และพยายามเพมิคะแนนใหสู้งขึน  คือการตรวจสอบวา่คะแนนของคุณหรือองคก์รของคุณมีรูปแบบ
หรือไม่  มีคะแนนตรงตามลกัษณะของกลุ่มทียดึประสบการณ์ทีน่าประทบัใจ (Impressionists)  หรือ
กลุ่มทีประสบการณ์สารพดัแบบ (Encyclopedist) หรือกลุ่มทีหลงลืมประสบการณ์   (Amnesiacs ) 

  . การตรวจสอบกลยทุธ์ความเสียง (Risk Strategy) สาํหรับกิจกรรมโครงการที
สาํคญัของคุณ การใชป้ระโยชน์จากราฟทีสาํคญัก็คือ การระบุช่องโหว่ (holes) และการกระจุกตวั    
(clumps) ของความเสียงในท่อลาํเลียง (pipe line) โดยการกระจุกตวักนัของความเสียงบ่งบอกถึง
ความจาํเป็นในการเรียนรู้เกียวกบัความเสียงหลายอยา่งเกินไปในคราวเดียวกนั 

. จดัประเภทความเสียงของคุณ ในแง่ของการมีช่วงห่างทีเป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญเติบโต 

. เปรียบเทียบตารางความเสียงและบทบาสําหรับกิจกรรมทีคุณทาํกบัเครือข่าย
ความเสียงของคุณ 

.  เปรียบเทียบว่าบทบาทความเสียง (Risk Role) ใดทีเหมาะกบัองคก์รของคุณ 
และบทบาทใดทีเหมาะกบัความเสียงทีคุณตอ้งเผชิญ 

.  มองหาโอกาสทีจะเปลียนความเสียงทีเรียนรู้ได ้(Learnable Risks) ใหเ้ป็นความ
เสียงทีไม่มีใครไดเ้ปรียบใคร (flat- field) 

9. ตรวจสอบว่าตลาดทีคุณสร้างขึนเพือรองรับสินคา้ หรือบริการใหม่มีความ
เกียวขอ้งกบัตลาดเป้าหมายของคุณ 

.  มองหาโอกาสทีจะดีกบัเราทงัในแง่ของความเสียงและการเติบโตของธุรกิจ72 
                                                 
 72 เดวดิ แอพการ์ ,รู้ทนัความเสียง, แปลโดย วีรวธุ มาฆะศิรานนท ์และ ณฐัยา สินตระการ
ผล ( กรุงเทพมหานคร :บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ท จาํกดั, ), : -  
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบั ใหค้วามหมายประสิทธิผล (Effectiveness) ของ
องคก์รว่า เป็นความสามารถในการผลิต ความสามารถในการปรับตวั และความสามารถในการ
ยืดหยุ่น73 ปัจจยัทีสาํคญัของความมีเสถียรภาพของสถานศึกษาคือการเป็นทียอมรับของผูป้กครอง
และชุมชน คือ “ ประสิทธิผลของสถานศึกษา” เพราะประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญั
ต่อการเลือกสถานศึกษาของผูป้กครองและผูเ้รียน และสถานศึกษานนัเป็นระบบสังคมรูปนยัระบบ
ของสถานศึกษาจะมนัคงก็ต่อเมือผลิตสิงทีสังคมยอมรับ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาของสถานศึกษาคือผลสัมฤทธิทางการเรียนและคุณลกัษณะทีพึง
ประสงคข์องนกัเรียน74   

ความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) 

 นกัวิชาการสาขาต่างๆไดนิ้ยามความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) ไวห้ลายทศันะ
ทงัในเชิงเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เชิงบริหารจดัการ ซึงเป็นทงัการมองประสิทธิผลเฉพาะ การ
บรรลุเป้าหมายเพียงอยา่งเดียวและการพิจารณาทงัระบบ 

 มทันา วงัถนอมศกัดิ ใหค้วามหมายประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคก์รว่า ประสิทธิผล
ในการทาํงานไม่ใช่ความสําเร็จด้านใดด้านหนึงแต่หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการ
ดาํเนินงานเพือบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์กบัทงัตวั
บุคคลและองคก์ร เกิดความสามคัคีภายในองคก์ร เกิดผลผลิตปริมาณมาก คุณภาพสูง แต่ใชเ้วลาและ
ค่าใชจ่้ายนอ้ย ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ75  

                                                 
                73 Paul E. Mott, The Characteristics of Efficiency Organization ( New York: 

Harper& Row Publishers, 1973), 188. 

 74 Stephen J. Knezevich, Administration of Public Education (New York: Harper and 

row, 1985), 145. 

 75 มทันา วงัถนอมศกัดิ, “รูปแบบจูงใจในการปฏิบัติงานของครู”( ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ) , . 
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 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ ให้ความหมายประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรว่า หมายถึง 
การวดัผลการทาํงานขององคก์รนนัวา่การทาํงานไดป้ริมาณมากนอ้ยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากนอ้ย
แค่ไหน ใชเ้งินใชเ้วลา ใชแ้รงไปมากนอ้ยเพียงใด76           

 ธร สุนทรายทุธ กล่าวถึงประสิทธิผลว่าหมายถึง การทาํงานทีสามารถบรรลุเป้าหมายทีวาง
ไวแ้ละถือวา่ไดรั้บประโยชน์สูงสุด โดยทงันีจะตอ้งใชท้รัพยากรนอ้ยทีสุด77  
 ภรณี กีร์ติบุตร อธิบายความหมายของประสิทธิผลไวว้่า หมายถึง ตวัการทีเป็นเครือง
ตดัสินใจขนัสุดทา้ยของการบริหารหรือการจดัการวา่ประสบผลสาํเร็จเพียงใด78   
 รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร กล่าวเรืองประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า 
ประสิทธิผลมีความเกียวพนักบัผลของงานทีองคก์รพึงประสงค ์หรือ หมายถึงความสาํเร็จของผล
การปฏิบติังาทีเป็นไป หรือบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร79  

 วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นองคก์รทีทาํงานผลิตผลงานไป
พร้อมๆกบัเกิดการเรียนรู้สังสมความรู้ และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการทาํงาน พฒันา
วิธีการทาํงานและระบบงานขององคก์รไปพร้อมๆกนั80 
 ฮอย และมิลเกล (Hoy and Miskel)  “การบรรลุเป้าหมายและความสามารถในการจดัหา
ทรัพยากรมาใชใ้นระบบองคก์รเรียกกวา่ Goal and System –Resource Model of Effectiveness”81  

                                                 
 76 สัญญา สัญญาวิวฒัน์, “ทฤษฎีองค์กรประสิทธิภาพ”, ใน รวมบทความสังคมวิทยาและ
มนุษยวทิยา ( กรุงเทพฯ: ภาควิชาสงัคมวิทยามานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

), . 
 77 ธร สุนทรายทุธ, หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ( กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ,์ 

), . 
 78 ภรณี กีร์ติบุตร, การประเมินประสิทธิผลขององค์กร (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพโ์อเดียน 
สโตร์, ), . 
 79 รุ่งแกว้แดง และชยัณรงค ์สุวรรณสาร, “แนวคิดเกยีวกบัประสิทธิผลและประสิทธิผลของ
องค์กร” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการศึกษาหน่วยที  - , . 
 80 วิจารณ์ พานิช, องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ accessed 15th  May 2011. 

Available from http://www.nokkrob.org 

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

and Practice, 6th ed.  (New York: Mc Graw-Hill Inc., 2001),275. 
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 นอร์ทคราฟแนด ์นีล  (Northcraff and Margaret A. Neal)  “ ขององคก์รโดยใหค้วามสนใจ
ทีการให้ก่อเกิดผลผลิตตามเป้าหมายขององค์กรเท่านันโดยไม่ให้ความสําคัญของระดับ
ความสาํเร็จ”82 

 พอล อี มอทท ์(Paul E. Mott) กล่าวว่า  “ เป็นความสามารถในการผลิต ความสามารถใน
การปรับตวั และความสามารถในการยดืหยุน่”83 

 คริส อาจีรีส (Chris Argyris) กล่าวว่า “หมายถึงสภาวะทีองคก์รสามารถเพิมผลผลิตมากขึน
ในขณะทีปัจจยัการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที”84 
 กอร์ดอนและคณะ (Gordon and Others) กล่าวว่า “ขีดความสามารถขององคก์รทีจะ
ดาํเนินการผลิตเพือก่อใหเ้กิดผลผลิตสาํเร็จตามเป้าหมายต่างๆทีองคก์รกาํหนดขึน”85 

 แวฟ็พ ู(Vappu) กล่าววา่ “เป็นโครงสร้างทีสาํคญัประการหนึงในทางสงัคมวิทยา โดยทวัไป
หมายถึง ระดบั (degree) ซึงองคก์รประสบความสาํเร็จในการดาํเนินการตามเป้าหมายต่างๆทีองคก์ร
กาํหนดขึน”86 

 กิบสันและคณะ (Gibson and Others) กล่าวว่า “เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดบับุคคล
และระดับกลุ่ม  ปัจจัยที เป็นเหตุให้ เ กิดประสิทธิผลระดับองค์กร  ได้แก่  สภาพแวดล้อม                    
(environment) เทคโนโลยี (technology) กลยุทธ์(strategy choices)โครงสร้าง(structure) 

กระบวนการต่างๆ ( processes ) และ วฒันธรรม  (culture)”87 

                                                 
 82 Gregory B. Northcraff and Margaret A. Neal, Organization Behaviour: A 

Management Challenge (Chicago: The Dryden Press, 1990), 14.  

 83 Paul E. Mott, The Characteristics of Efficiency Organization (New York: Harper& 

Row Publishers, 1973), 188. 

 84 Chris Argyris, Integration the Individual and the Organization (New York: Jhon 

Wiley and Sons, 1946),123. 

 85 Judith R. Gordon and others, Management and Organization (Boston: Allyn and 

Bacon, 1990), 14. 

 86Tysk L.Vappu, “Insiders and Outsiders: Women’s Movement and Organizational 

Effectiveness,” (Canadian Review of Sociology and Anthropology 33,3 ,1998):391-410.    
 87 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H.Donnelly, Organizations: 

Behaviour Structure Process, 10th ed. (Boston, Mass.: McGraw-Hill, Inc., 2000),15-17. 
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 แคทซ์ และ คาห์น ( Katz and Kahn ) ใหค้วามหมายในมุมมองของนกัสังคมศาสตร์ว่า 
หมายถึง ความสัมพนัธ์ของระบบย่อยต่างๆ คือ . ระบบย่อยเกียวกบัการผลิต  . ระบบย่อยทีทาํ
หนา้ทีส่งเสริมสนบัสนุน  . ระบบยอ่ยทีผดุงการทาํงาน    .  ระบบยอ่ยสาํหรับการปรับปรุง   และ  

. ระบบย่อยของการบริหาร โดยความสัมพนัธ์ของระบบย่อยเหล่านีจะนาํมาซึงความสําเร็จตาม
จุดประสงคที์กาํหนดของการกระทาํร่วมกนั88 

 เอดการ์ เอช ชายน์ (Edgar H. Schein) นิยามความหมายประสิทธิผล ว่า หมายถึงสมรรถนะ
ขององค์กรในการอยู่รอด (survive) ปรับตวั (adaption) ธํารงรักษาสภาพ (maintain) และ
เจริญเติบโต (growth) ไม่วา่องคก์รนนัจะมีหนา้ทีใดทีตอ้งกระทาํใหลุ้ล่วง89 

 สเตียร์ (Strees) อธิบายความหมายของประสิทธิผลขององคก์ร คือ ความสามารถของ
องคก์รในการไดม้าและใชท้รัพยากรทีมีจาํกดัและมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเท่าทีจะเป็นไปไดใ้น
การปฏิบติัตามเป้าหมาย90 

 จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) ทีกล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวโดย
สรุปไดว้า่ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาํเร็จทีองคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายเป้าประสงคท์งัระบบอาทิ
เช่น ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึงการทีสถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูง สามารถพฒันานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวก สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ทงัภายในและภายนอก รวมทงัสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา ซึงจะทาํใหผู้ที้มีส่วนเกียวขอ้ง
เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน โดยเป็นการมองประสิทธิผลของสถานศึกษาทงัระบบ 

 

แนวคดิเกยีวกบัประสิทธิผล (Effectiveness) 

 ประสิทธิขององคก์รเป็นสิงทีสาํคญัต่อความมนัคงและความกา้วหนา้ขององคก์รและยงันาํ
ซึงความเชือมนัขององค์กรภายนอกด้วย ดังนันจึงมีผูก้ล่าวถึงการประเมินประสิทธิผลไวห้ลาย
ทรรศนะดงันี 

                                                 
 88 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organization ( New York: 

John Wiley and Sons, 1966), 19-26 

 89 Edgar H. Schein, Organization Psychology ( Englewood Cliffs, New Jersey : Prenice-

Hall Inc.,1970),177. 
 90 Ken Reid, David Hopkins, and Peter Holly, Towards the Effective School (Oxford: 

Basic Blackwell Ltd.,1988),5. 
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 เฮอร์ ซอก (Herzog) ทาํการศึกษาตวัแปรทีเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษามธัยมในปี 
 ได้ศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากครู ,  คน พบว่าภาวะผูน้ําและบรรยากาศองค์กรมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา91   
 เซอร์จิโอวานนี ( Sergiovanni )ไดส้รุปสถานศึกษาทีมีประสิทธิผลว่า ควรมีองคป์ระกอบ
ดงันี  . เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ( child center )   2. มีแผนงานทางวิชาการทีดี  . จดัการเรียน
สอนทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน   . มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก  . ส่งเสริมความมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นกลุ่ม   .  มีการพฒันาบุคลากรอย่างกวา้งขวาง   . ใชภ้าวะผูน้าํแบบมี
ส่วนร่วม ( Participated Leadership)    8. ส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  . ผูป้กครองและ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม92  
 ออสตินและเรยโ์นลด์ (Austin and Reynolds) ไดศึ้กษาวิจยัและรายงานว่า การบริหาร
สถานศึกษาทีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีลกัษณะทีแสดงถึงความสําเร็จดงันี  . การจดัอาคารสถานที    

. ภาวะผูน้าํ (Leadership)   3. ความมีเสถียรภาพของบุคลากร  . การจดัระบบของหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน  . การพฒันาบุคลากร  . การจดัการเวลาเรียนทีเกิดประโยชน์สูงสุด   . ความ
เป็นเลิศทางวิชาการทีไดรั้บการยอมรับ  . การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากผูป้กครอง  . การ
วางแผนร่วมกนั   .  ความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั   . มีเป้าหมายและความคาดหวงัร่วมกนั  

. มีระเบียบวินยั93 

 ฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskel) เสนอว่า เมือองคก์รมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา 
สถานศึกษาทีมีประสิทธิผลจึงควรวดัจาก  . ผลสัมฤทธิ (Achievement )  . ความพึงพอใจ ในการ
ทาํงาน (Job Satisfaction)  3. การขาดงาน (Absenteeism)   4. อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั
(dropout rate)   และ . คุณภาพโดยทวัไป  (overall quality)  

 .ผลสัมฤทธิ (Achievement) เป็นสิงทีบ่งชีถึงผลลพัธ์ของ การจดัการศึกษาซึงนอกจากจะ
เป็นเรืองการพิจารณาความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนแลว้ยงัแสดงให้เห็นคุณค่าของ

                                                 
 91  John A. Herzog, “Variables Contributing to Organizational Effectiveness : A 

comparison Between National Exemplary Secondary Schools and Lutheran Secondary 

Schools”   ( DAI 51/01/01/DA,1990):2582. 

 92  Thomas J.Sergivanni, The Principal ship: A Reflective Practice Perspective,2nd ed.        

( Boston, Mass: Allyn and Bacon, 1991),258 -263. 

 93 Gilbert Austin and David Reynolds, “Managing for Improved School Effectiveness : 

An International Survey,” School Organization, 10 (2/3) ( 1990):167-168 
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หลกัสูตร ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนดว้ย  ฮอย และ มิสเกล  ให้แนวคิดว่า เมือสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษามีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การวดัประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงควรพิจารณาจาก
ผลสมัฤทธิของนกัเรียน (Achievement) ไดแ้ก่ การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งเป็นระบบ
ของนกัเรียน  ศีลธรรมของนกัเรียน   ผลสอบระดบัชาติ รางวลัหรือผลงานทีเป็นทียอมรับ94  กู๊ ด 
(Good) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิทางการเรียน ว่า หมายถึง ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจาก
การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ทีเรียนมาแลว้ ซึงไดจ้ากการทดสอบนักเรียนของครูหรือผูรั้บผิดชอบการ
สอนหรือทงัสองอยา่งรวมกนั95   ฮาวิกิรส์ และ นิวทาเทน (Harvighurst and Neugarten) ไดก้ล่าวถึง
สิงทีตดัสินระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนซึงมี  ประการคือ                         . ความสามารถทีติดตวั
มาแต่กาํเนิด (inborn ability)  2. ชีวิตและการอบรมจากครอบครัว (Family life and family training)    

3. ประสิทธิภาพของสถานศึกษา (School Efficiency )  4. ความเขา้ใจในตนเองและความมุ่งหวงัใน
ชีวิต (Self Concept and Aspiration level)96    
 อุทุมพร จามรมาน สรุปว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนหมายถึง ความรู้ความเขา้ใจทีเกิดจาก
การเรียนรู้ โดยสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบหรือวิธีการอืน ให้ไดผ้ลตามจุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอน ตรงตามเนือหาสาระและวิธีการทีครูจดัประสบการณ์การเรียนการสอน ดงันนัการวดัผล
สัมฤทธิทางการเรียนจึงตอ้งมุ่งทีการทาํความเขา้ใจกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรระดบัต่างๆ การ
จดัการศึกษา การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน97 ดงัรายละเอียดใน
แผนภูมิที  

 

 

 

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

and Practice, th ed. ( Singapore : McGraw- Hill  Inc.,2008),291-322. 

 95  Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1973),139. 

 96 Robert J.Harvighurst and Brnice L. Neugarten, Society and Education (Boston : Allyn 

and Bacon Inc., 1969), 157. 

 97 อุทุมพร จามรมาน, หลกัการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน, ใน เอกสารสอนวิชาการพฒันา
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ), . 
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แผนภูมิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การจดัการศึกษา การจดัการ
  เรียนการสอน และการวดัผลและประเมินผล 

 

 . ความพึงพอใจในการทาํงาน ( job satisfaction ) หมายถึง การทีบุคลากรในสถานศึกษา
ยอมรับนโยบาย มาตรการ  และขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังานของสถานศึกษามีความพึงพอใจ
ในระบบการบริหารงานของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพฒันาวิธีการปฏิบติังานตามหน้าทีดว้ย
นวตักรรมใหม่ ทีมีคุณค่าต่อการพฒันาสถานศึกษาร่วมกนั มีความภาคภูมิใจกบัผลการปฏิบติังาน 
ผลของงานทีเป็นทีปรากฏและเป็นทียอมรับของทุกคนในหน่วยงาน คณะครูในสถานศึกษามี
ความสามารถทีจะสร้างพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานและการเปลียนแปลง มีระบบการส่งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ทีการงานทุกคน ฮอย และมิสเกลใหแ้นวคิด
ว่า ความพึงพอใจในการทาํงานไดแ้ก่  ความรู้สึกพึงพอใจต่อภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง
แรงงาน สวสัดิการ ตวังาน เนืองาน ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานทีทาํงาน เพือนร่วมงาน เจา้นาย / 
ผูบ้งัคบับญัชา ลูกนอ้ง นโยบาย แผนการ มาตรการ กระบวนการ ความพอใจต่อโอกาสการเรียนรู้ 
การพฒันาวิชาชีพ การลาออก การนดัหยดุงาน การอุทิศตน ความมีอิสระในการปฏิบติังาน โอกาส
ในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การใชท้กัษะทีหลากหลาย มีมุมมองว่างานสําคญั ความพึงพอใจต่อ
โอกาสการเลือนตาํแหน่ง 

 ลอ็ค (Locke)  สรุปความพึงพอใจของการทาํงานไว ้  ประการคือ  . ตวังานในดา้นความ
น่าสนใจ ความยากง่าย โอกาสเรียนรู้งาน ความสาํเร็จ การควบคุมและวิธีการทาํงาน  . เงินเดือน 
หมายถึง ผลตอบแทนความเท่าเทียมกนัและความยติุธรรมในการจ่ายเงินเดือน  . การเลือนตาํแหน่ง 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

การจดัการศึกษา 

การวดัผลและประเมินผล การจดัการเรียนการสอน 
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คือ โอกาส ความยุติธรรมและหลกัการพิจารณาในการเลือนตาํแหน่ง  . การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ คาํยกย่องและความเชือมนัในผลสําเร็จของงาน  . ผลประโยชน์เกือกูล ได้แก่ เงินบาํเหน็จ
บาํนาญ สวสัดิการ การรักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายระหว่างการลา ลาป่วย วนัหยดุ  . สภาพการทาํงาน 
ไดแ้ก่ ชวัโมงในการทาํงาน เวลาพกัเครืองมือเครืองใชใ้นการทาํงาน  . การนิเทศ ไดแ้ก่ วิธีการ 
เทคนิค การให้คุณให้โทษ มนุษยส์ัมพนัธ์ และทกัษะของผูนิ้เทศ   . เพือนร่วมงาน  ซึงหมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ การช่วยเหลือกันและกันและมิตรภาพทีดี   . หน่วยงานและการจดัการ  

หมายถึง การเอาใจใส่บุคลากรและการกาํหนดนโยบายการบริหาร98 

 . การขาดงาน (Absenteeism) วดัจากอตัราการขาดงานของบุคลากร อันมีสาเหตุ
เนืองมาจากภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร บรรยากาศขององค์กร ทศันคติของบุคลากรดา้นเจตคติการ
ทาํงาน เช่นความเครียด ปริมาณงาน /ภาระงาน บรรยากาศ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุน้ในการ
ทาํงาน 

 . อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั (dropout rate) หมายถึง การทีนกัเรียนออกจาก
สถานศึกษาก่อนทีจะจบหลกัสูตร ด้วยสาเหตุ ความยากจน ยา้ยถินฐานตามผูป้กครอง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการปรับตวั สมรสในวยัเรียน ตงัครรภ์ไม่พึงประสงคใ์นวยัเรียน เจ็บป่วยหรือ
อุบติัเหตุ ตอ้งคดีหรือถูกจบั ถูกล่อลวงหรือตกเป็นเหยือขบวนการคา้มนุษย ์และการลาออกจาก
สถานศึกษาโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ทงันีไม่รวมถึงการยา้ยสถานศึกษา ผอ่นผนัหรือพน้เกณฑบ์งัคบั 

 . คุณภาพโดยทวัไป (Overall quality) ไดแ้ก่การตอบสนองต่อชุมชน และการจดัสรร
ทรัพยากรอย่างพอเพียง สถานศึกษาสามารถปรับนโยบาย วิธีการดําเนินงานให้เข้ากับการ
เปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี การตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของชุมชน และสามารถจดัสรรทรัพยากรอยา่งพอเพียง สถานศึกษามีความตืนตวัและ
พร้อมทีจะรับการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และสถานศึกษาประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชน
ในการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ99 
 ฮอย และมิสเกล ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคก์ร
โดยพิจารณาจาก . ความสามารถในการปรับตัว   . ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน              

. ความสามารถในการผสมผสาน . ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพ 

                                                 
 98 Edwin A.locke, The Nature and Causes of Satisfactio, Handbook of Industrial and 

Organization Ohychology, 2nd ed. (Chicago: Rand McNally, 1976), 1302. 

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

and Practice, th ed. ( Singapore : McGraw- Hill  Inc.,2008),291-322. 
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 . ความสามารถในการปรับตวั (Adaptation)  

 ความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาสถานศึกษา (Adaptation and development ) 

หมายถึง ความสามารถขององคก์รทีจะตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทงัภายในและภายนอกองคก์ร
ในฐานะทีสถานศึกษาเป็นองคก์รทีมีลกัษณะเป็นระบบเปิดจึงตอ้งพร้อมรับการเปลียนแปลง หรือ
ปรับเปลียนเพือให้องคก์รอยูร่อดโดยตอ้งพฒันาองคก์รให้สามารถทาํหนา้ที และดาํเนินการต่อไป
อยา่งมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึง กริฟฟิธ (Griffiths) ให้แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีระบบเกียวกบั
การปรับตวัเพือรับการเปลียนแปลงทางการบริหาร  ประการคือ   . แรงกระตุน้ส่วนใหญ่ในการ
ปรับตวัในองคก์รมาจากภายนอกองคก์ร   . ความมากน้อยและความคงทนของการปรับตวัเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับความเขม้ขน้ของสิงเร้าจากระบบใหญ่    . การปรับตวัในองค์กรมีโอกาส
เป็นไปไดม้ากกว่า ถา้หากว่าผูเ้ขา้สู่ตาํแหน่งบริหารสูงสุดมาจากองค์กรภายนอก  . เมือมีความ
กดดนัเพิมขึนอยา่งต่อเนือง ในระยะแรกระบบจะตอบสนองอยา่งเฉือยชา ต่อมาจะตอบสนองชดเชย
อย่างเกินเหตุ   . จาํนวนนวตักรรมทีเกิดขึนนนัเป็นสัดส่วนผกผนักบัวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
ผู ้บริหารสูงสุด   .  ยิงมีระดับการบังคับบัญชามากเพียงใด  โอกาสปรับตัวเพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงในองคก์รก็มีน้อยขึน  . เมือมีการปรับตวัเกิดขึนมกัเกิดขึนจากส่วนบนไปส่วนล่าง
มากกว่าจากส่วนล่างไปหาส่วนบน  . ยิงระบบย่อยทาํหน้าทีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัไดดี้เพียงไร 
โอกาสปรับตวัเพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงในองคก์รกมี็นอ้ยเพียงนนั100  

สเตรีย ์(Steers) พบว่าการปรับตวัและมโนทศัน์ทีมีต่อความคล่องตวัและการเปลียนแปลง 
เป็นสิงทีนักวิจัยใช้กันมากในเรืองการวดัประสิทธิผล101  ในขณะที กิบสัน (Gibson) ได้สร้าง
แบบจาํลองเพือเป็นเกณฑว์ดัประสิทธิผล ( Effectiveness) ในระยะกลางซึงหมายถึงความรวมไปกบั
ความสามารถของฝ่ายบริหารขององค์กรในดันทีจะรับรู้ถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนใน
สภาพแวดลอ้มพอๆกับทีเกิดขึนภายในองค์กร ความไม่มีประสิทธิผลในการบรรลุถึงการผลิต
ประสิทธิภาพและความพอใจอาจเป็นสญัญาณวา่มีความจาํเป็นตอ้งปรับหรือดดัแปลงการปฏิบติัการ
ในด้านบริหารและนโยบายให้เหมาะสมขึน  หรือสภาพแวดล้อมจากการเรียกร้องผลผลิตซึง
แตกต่างกนั หรือให้ตวัป้อนซึงแตกต่างไปจากเดิม ซึงก่อให้เกิดความจาํเป็นทีจะตอ้งเปลียนแปลง 
หากองคก์รไม่สามารถหรือไม่ปรับตวั จึงถูกนาํมากาํหนดเป็นความสามารถของนักการศึกษา แต่
อยา่งไร กต็ามการปรับตวัอาจจะไม่ไดผ้ลหากครูและผูบ้ริหารใชบ่้อยโดยไม่รู้จกัเปลียนแปลง 

 

                                                 
 100 Griffiths, Organizations and Human Behaviour : Focus on Schools, 371 -374 

 101 Streers, Organizational Effectiveness : A Behavioural View, 163. 
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  . ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูง   
 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง (Achievement) เป็นสิงที
บ่งชีให้เห็นผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา ซึงนอกจากจะเป็นเรืองการพิจารณาความสามารถทาง
สติปัญญาของนักเรียนแลว้ ยงัแสดงถึงคุณค่าของหลกัสูตรดว้ย รวมถึงครูผูส้อนและผูบ้ริหารอีก
ดว้ย โดยดูจากผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบนัชนัสูง
ได้เป็นจํานวนมาก สถานศึกษาทีมีคุณภาพสูงดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาในเมือง 
สถานศึกษาระดบัจงัหวดัทีมีชือเสียง  สถานศึกษาทีมีความพร้อมทงัดา้นปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ วสัดุ
อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ อาคารสถานที บรรยากาศสิงแวดลอ้มทีเหมาะสม 
ปัจจัยด้านการเงินคล่องตัวสามารถจัดซือ จัดจ้าง และเบิกจ่ายได้อย่างสะดวก มีบุคลากรคือ 
ครูผูส้อนมีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที ดีมีประสิทธิภาพ102  กมล สุดประเสริฐ ให้
ความเห็นว่าองคป์ระกอบทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอาจแบ่งไดเ้ป็นสองส่วน คือ . ส่วนทีเป็น
องคป์ระกอบมาจากตวัเด็กและสภาพแวดลอ้มทีเกียวกบัเด็ก เช่น ผูป้กครอง สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และพฤติกรรมพืนฐานทางความรู้ (Cognitive entry behaviour)  สติปัญญาและแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิของเดก็  . ส่วนทีเป็นองคป์ระกอบมาจากการบริหารการเรียน103  

 ฮอยและมิสเกล ให้แนวคิดในเรืองของความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูงวา่ เมือสภาพแวดลอ้มเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาการวดัประสิทธิผลของสถานศึกษา
จึงควรพิจารณาจากผลสมัฤทธิของนกัเรียน (achievement)104 

 . ความสามารถในการผสมผสาน 

 ความสามารถในการผสมผสาน (integration) เป็นลกัษณะทางสังคมขององคก์ร และ
บุคลากรทีแสดงถึงความมีประสิทธิผล กล่าวคือ บุคลากรจะมีเจคติทีดีต่อการทาํงาน เป็นความ     
พึงพอใจในการทาํงานซึงขึนอยู่กบัปัจจยัทีเกียวกบัการทาํงาน เช่น ความสาํเร็จ การยอมรับนบัถือ 
ความก้าวหน้า ความมันคง ได้รับการตอบสนองความต้องการทังทางร่างกายและจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังานจนทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน (job satisfaction)  แอปเปิลไวท ์(Apple white) 

                                                 
 102 Paul E. Mott, The Characteristics of Efficiency Organization ( New York: Harper& 

Row Publishers, 1973), -  
 103 กมล สุดประเสริฐ, “คุณภาพการศึกษา,” วทิยาจารย์  (กรกฎาคม – กนัยายน ): -

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

Research and Practice, th ed. ( Singapore : McGraw- Hill, Inc.,2008), 384-394. 
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กล่าวว่า การมีเจตคติทีดีต่องาน เกิดจากความสุขสบายทีไดจ้ากสภาพทีทาํงาน ความสุขจากการ
ทาํงานกับเพือนร่วมงาน และส่วนหนึงเกิดจากความพอใจเกียวกับรายได้จากองค์กร105  ซึง
สอดคลอ้งกบั บลมัและเนเลอร์ (Blum and Nayler)  ทีว่าความพอใจในการทาํงานคือ ผลรวมของ
เจตคติต่างๆ แสดงออกโดยผูป้ฏิบติังาน  เจตคติเหล่านีมีความสัมพนัธ์กบังานทีปฏิบติัและเกียวขอ้ง
กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ค่าจา้ง  ความมนัคง  สภาพการทาํงาน  โอกาสกา้วหนา้  การไดรั้บการยอมรับ
นับถือ ความยุติธรรม  ความสัมพนัธ์ทางสังคม การได้รับเอาใจใส่ดูแล และการได้รับความ
ยุติธรรม106 เป็นทียอมรับโดยทัวไปว่า ผลของงานทีปรากฏและเป็นทียอมรับของทุกคนใน
หน่วยงาน คือ ทาํให้บุคลากรทุกคนมีเจตคติทีดี เกิดความพึงพอใจในงาน มีความมุ่งมนัทีจะทาํงาน  
ซึงหมายถึง เจตคติของบุคคล สามารถแสดงออกได้ทางลกัษณะนิสัย ความหมายในด้านของ
สถานศึกษาหมายถึง การทีบุคลากรทุ่มเทและอุทิศเวลาในการทาํงานทังงานประจาํ งานคิด
สร้างสรรค ์และการแกปั้ญหาดว้ยเจตนารมณ์ทีมุ่งมนัดว้ยความรับผดิชอบงานในหนา้ทีให้สัมพนัธ์
กบักิจกรรมอืนๆ เพือการปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล(Effectiveness) 

 4.  ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพ (Latency) 

 ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพ  (Latency) เป็นเครืองชีความมีประสิทธิผลขององคก์ร
อีกตวัหนึง คือ การทีองคก์รสามารถดาํรงอยู่ต่อไปไดใ้นสภาพแวดลอ้มขององคก์รนนั แต่ในทาง
ปฏิบติัมีขอ้ควรคาํนึง  ประการคือ . การปรับตวัเพือความอยู่รอด  . ในการปรับตวันันจะตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งครบวงจรและจะตอ้งทาํเป็นระบบทงัปัจจยั กระบวนการ และผลผลิต (total cycle of 

input process output)107  ซึงการปฏิบติังานขององคก์ร พฤติกรรมและประสิทธิผล จะขึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มทงัภายในภายนอกองคก์ร ซึงมีตวัแปรทีสมัพนัธ์กนัคือ ขนาดขององคก์ร เทคโนโลย ี
การไหลของงาน สภาพการทาํงาน ภาวะผูน้าํ สภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรม เป็นตน้ ฮอยและเฟอร์
กสูัน (Hoy and Furguson) กล่าวว่าสถานศึกษาทีมีประสิทธิผล นอกจากจะพิจารณาจากนกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงแลว้ จะตอ้งดาํเนินการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปรับเปลียนต่อสภาวะแวดลอ้มทีมากระทบทงัภายนอกและภายใน สามารถแกปั้ญหา และสร้าง

                                                 
 105 B.Applewhite, Organization Behaviour (Englewood cliffs, New Jersey: Prentice Hall 

Inc., 1965), 8. 

 106  Milton L. Blum and C. Nayler, Industrial Psychology (New York: Harper and Row, 

1968),364. 

 107  ภรณี มหานนท์, การประเมินประสิทธิผลขององค์กร ( กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์ , 
), - . 
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ความพึงพอใจแก่ครูอาจารยไ์ด้108 ฮอยและมิสเกลไดเ้สนอเพมิเติมวา่เมือสภาพแวดลอ้มเปลียนแปลง
สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาสถานศึกษา (adaptation 

and development) และความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาทีเกิดขึน (solving school’s 

problem )109 เพราะประสิทธิผลขององคก์รขึนอยูก่บัความเหมาะสมของการแกปั้ญหาทีสนองตอบ
ทงัทางดา้นเจตคติ และดา้นพฤติกรรมทีมีต่อปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม  
พฤติกรรมองคก์รจะตอ้งมีความยืดหยุ่นพอเพียงใชโ้อกาสทีเปิดให้ ดงันันการแกปั้ญหาจะตอ้งมี
ความพร้อมทีจะแกปั้ญหาทนัทีต่อเหตุการณ์ใดๆทีเกิดขึน 

 การประเมินประสิทธิผล 

 การประเมินประสิทธิผลขององคก์รจะตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ์ หรือตวัชีวดัความสําเร็จเป็น
แนวทางในการประเมิน ซึงแยกแนวทางในการประเมินได ้  แนวทางดงันี 

 . การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (Goal Model of Organizational Effective) 
เป็นการพิจารณาว่าองค์กรจะมีประสิทธิผลหรือไม่นันขึนกบัผลทีได้รับว่า บรรลุเป้าหมายของ
องคก์รหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือเป็นการใชเ้ป้าหมายขององคก์รเป็นเกณฑ ์ซึงเป็นการใช้
หลกัเกณฑอ์นัใดอนัหนึงในการพิจารณาประสิทธิผลขององคก์ร เช่น วดัจากความสามารถในการ
ผลิต วดัจากผลกาํไร (price) ขอ้สรุป (propositions) ขององคก์รทีมีประสิทธิผลและกาํหนดใหเ้ป็น
ระดบัของการบรรลุเป้าหมาย110 

 . การประเมินประสิทธิผลในทางระบบ-ทรัพยากร The system resource model 

organizational  effectiveness เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคก์รในการแสวงหา
ประโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม เพือให้ไดม้าซึงทรัพยากรทีตอ้งการ อนัจะทาํให้บรรลุ เป้าหมายของ
องคก์ร เช่น ซีซอร์และยชัแมน (Seashore and Yuchtman) ใหค้วามหมายของประสิทธิผลองคก์รว่า 
คือความสามารถขององค์กรทีจะนําทรัพยากรทีมีจาํกัดและมีคุณค่าจากสภาพแวดล้อมมาใช้
ประโยชน์เพือสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์ร 

                                                 
 108 Hoy and Ferguson,“Theoretical Framework and Exploration Organizational 

Effectiveness of school,” Educational Administration Quarterly 21 (February 1958): 117-134. 
 109 Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research and Practice 384-

394 

 110 J.L.Price, Organization Effectiveness : An Inventory Propositions ( Homewood, 

III: Richard.Irwin, Inc., 1968),1. 
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 . การประเมินประสิทธิผลโดยใชห้ลายเกณฑ ์(The multiple Criteria of  Effective) เป็น
การวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์ร โดยใชเ้กณฑห์ลายอยา่งในการประเมินซึงพิจารณาจากตวัแปร
หลกัทีอาจมีผลสาํเร็จต่าง  ๆ (Camplow)  เสนอว่า ประสิทธิผลขององคก์รควรจดัจากตวัแปร  ตวั
ดว้ยกนัคือ  1. ความมนัคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงการขององคก์รไว ้   . ควร
ผสมผสานรวมเป็นอนัหนึงอนัเดียว  . ความสมคัรใจ หมายถึงความสามารถในการจดัใหมี้ความพึง
พอใจสาํหรับสมาชิก  . ความสาํเร็จ หรือผลรวมของกิจกรรมขององคก์ร 

 แนวคิดของ Mott ไดก้าํหนด เกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผลขององคก์รโดยพิจารณาจาก 
. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (Quantity and Quality of outputs)  . ประสิทธิภาพ (Efficiency)   

3. ความสามารถในการปรับตวั . ความสามารถในการยดืหยุน่ได้111 

 Seiler เสนอแนวคิดว่า ประสิทธิผลขององค์กรจาก ตัวแปร  ตัวแปร  ได้แก่                    
. ประสิทธิผลทวัไป (overall effectiveness)  . คุณภาพ (quality)  3. ผลผลิต (productivity)           

4. ความพร้อม (readiness) 5. ประสิทธิภาพ (efficiency)  6. ผลกาํไร (profit)  7. การเติบโต  
(growth)  8. การใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม (utilization of environment)  9. ความมนัคง 
(stability )  10. การเปลียนแปลงหรือการธาํรงรักษา (turner or return)  11. การขาดงาน                    
( absenteeism )  12. อุบติัเหตุ (accident)  13. ขวญักาํลงัใจ (morale)  14. การจูงใจ ( motivation )  

15. ความพึงพอใจ (satisfaction)  16. การยอมรับเป้าหมายขององคก์รเป็นของตน (internalization of 

organizational  goal )  17. ความขดัแยง้และความสามคัคี (conflict – cohesion)   18. ความยดืหยุน่ – 
การปรับตวั ( flexibility – adaptation )  19. การประเมินโดยสภาพแวดลอ้มภายนอก (valuation by 

external entities )112 

  

 

 

 

 

 

                                                 
 111 Paul E. Mott, The Characteristics of Efficiency Organization (New York: Harper& 

Row Publishers, 1973), -  
 112 John A. Seiler, System Analysis in Organization Behaviour (Homewood III : 

Richard D. Irwin Inc., 1973), 29-30. 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทสีอง 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์และตวับ่งชี การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ( พ.ศ. 

 - )113   เป้าหมายยทุธศาสตร์ขอ้  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน
ระดบัสากล ซึงมีตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย . ผลสัมฤทธิทางการเรียนในวิชาหลกัจากการทดสอบ
ระดบัชาติ มีคะแนนเฉลียมากกว่าร้อยละ   . ผลสัมฤทธิทางการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เพิมขึนเป็นไม่ตาํกว่าค่าเฉลียนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)  . ความสามารถดา้น
ภาษาองักฤษสูงเพิมขึนร้อยละ  ต่อปี   . ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพิมขึนร้อยละ  ต่อปี  

. สัดส่วนผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามญัศึกษา เป็น :40  6. ผูส้าํเร็จ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดบัสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ   . จาํนวนปี
การศึกษาเฉลียของคนไทย (อาย ุ  –  ปี) เพมิขึนเป็น  ปี     

เป้าหมายยทุธศาสตร์ขอ้  คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้อยา่งต่อเนือง  ตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย  .  ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ตาํกว่าร้อย
ละ  มีทกัษะมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนือง  . อตัราการรู้หนงัสือของประชากร  (อาย ุ  -  ปี) เป็นร้อยละ    . ผูเ้ขา้รับบริการ
ในแหล่งเรียนรู้เพิมขึนปีละอยา่งนอ้ยร้อยละ     . คนไทยใชเ้วลาอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน /
นอกเวลาทาํงานโดยเฉลียอยา่งนอ้ยวนัละ  นาที    5. สัดส่วนผูที้ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการเรียนรู้ต่อ
ประชากรอาย ุ  ปีขึนไปเป็นร้อยละ    

เป้าหมายยทุธศาสตร์ขอ้    คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพืนฐาน มีจิตสาํนึกและค่านิยมทีพึง
ประสงค ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒันธรรมประชาธิปไตย   ตวับ่งชีและค่า
เป้าหมาย   . ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ตาํกว่าร้อยละ  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็น
พลเมือง   . จาํนวนคดีเด็กและเยาวชนทีถูกดาํเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
ลดลงร้อยละ  ต่อปี    . จาํนวนเด็กอายุตาํกว่า  ปีทีตงัครรภ ์ลดลงร้อยละ  ต่อปี     . จาํนวน
เด็กและเยาวชนเขา้รับการบาํบดัยาเสพติด ลดลงร้อยละ  ต่อปี  . สัดส่วนคนไทยทีประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อผูอื้นและสงัคมอยา่งสมาํเสมอ เพมิขึนร้อยละ  
ต่อปี   

                                                 
113 สาํนกันโยบายดา้นการศึกษามหภาค, สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทสีอง (พ.ศ.  - ) 
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เป้าหมายยทุธศาสตร์ขอ้  คนไทยคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้ : มีทกัษะในการคิดและ
ปฏิบติั มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความริเริมสร้างสรรค ์มีความสามารถในการสือสาร       
ตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย  1. ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ตาํกว่าร้อยละ  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์  .  ผูส้าํเร็จการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
มีสมรรถนะเป็นทีพึงพอใจของ ผูใ้ช ้และมีงานทาํภายใน  ปี รวมทงัประกอบอาชีพอิสระเพิมขึน  

. กาํลงัแรงงานทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาขึนไป เพิมขึนเป็นร้อยละ  และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน 

 หลกัการสําคญัของการจดัการศึกษาขนัพืนฐานในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ยึดหลกัที
สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ ดงันี 

 . หลกัการพฒันาผูเ้รียนอย่างครบถว้นสมบูรณ์ ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม เป็นผูที้มีจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ทีพอเพียงต่อการพฒันางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปลียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

 . หลกัการจดัการศึกษาเพือความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในทอ้งถิน และ
ประเทศชาติ มีความรู้และทกัษะพืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมนั ขยนั 
ซือสัตย์ ประหยดั อดทน มีลักษณะนิสัยและทศันคติทีพึงประสงค์ เพือเป็นสมาชิกทีดีทงัของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสงัคมโลก 

 . หลกัแห่งความเสมอภาค คนไทยทงัปวงตอ้งมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขนั
พืนฐาน ไม่นอ้ยกว่า 12 ปี อยา่งทวัถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกบัความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชนัหรือ
ความแตกต่างทางสงัคมวฒันธรรม 

             . หลกัการมีส่วนร่วม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจดัการศึกษา ร่วมกบัคณะกรรมการสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา
เพือเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศกัดิศรีและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถินตามนยัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 เกียวกบัการกระจายอาํนาจ 

 . หลกัแห่งความสอดคลอ้ง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสาระบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 2545 นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลทีแถลงต่อรัฐสภา สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพนัธ์
เชือมโยงกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา  
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การพฒันาคุณภาพการศึกษา จากการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน ระดบัมธัยมศึกษา
ของกรมวิชาการ ปี  คะแนนเฉลียของวิชาต่าง ๆ มีค่าตาํกว่าร้อยละ  คะแนนคณิตศาสตร์และ
ฟิสิกส์  นกัเรียนชนั ป.  ค่าไม่ถึงร้อยละ  นกัเรียนทาํขอ้สอบไดไ้ม่ถึง  ใน  ของขอ้สอบ จะตอ้ง
มีการประกนัคุณภายในผสมผสานอยูใ่นกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอนตามปกติ
ของสถานศึกษาเพือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเนืองตลอดเวลา  
 ความหมายองคป์ระกอบตามหลกัธรรมาภิบาล ( Good Government) 

. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบติัราชการตามทีไดรั้บงบประมาณมาดาํเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) กับส่วนราชการหรือหน่วยงานทีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผล
ปฏิบติังานในระดบัชนันาํของประเทศ เพือใหเ้กิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบติัราชการ
จะตอ้งมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงคที์ชดัเจน มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานที
เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเนืองและเป็นระบบ 

 . หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการ ตามแนวทางการกาํกบัดูแลทีดีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยการใชเ้ทคนิคและเครืองมือการบริหารจดัการทีเหมาะสม ให้
องคก์รสามารถใชท้รัพยากรทงัดา้นตน้ทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 

. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการทีสามารถดาํเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีกาํหนด และสร้างความเชือมนั ความไวว้างใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวงั/
ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

 . หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที
และผลงานต่อเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยความรับผดิชอบนนั ควรอยูใ่นระดบัทีตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของสาธารณะ รวมถึงการแสดงถึงความสาํนึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 . หลกัความโปร่งใส (Transparency)  กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ชีแจงไดเ้มือ
มีขอ้สงสยั และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขนัตอนในการดาํเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้

 . หลกัการมีส่วนร่วม ( Participation ) กระบวนการทีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอ
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ปัญหา/ประเด็นทีสาํคญัทีเกียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา ( Stakeholder ) 

. หลกัการกระจายอาํนาจ ( Decentralization ) การถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจ ทรัพยากรและภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ใหแ้ก่หน่วยการปกครองอืน ( ราชการ
บริหารส่วนทอ้งถิน ) และภาคประชาชน ดาํเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อาํนาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการดาํเนินการใหแ้ก่บุคลากร โดยมุ่งเนน้การสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพิมประสิทธิภาพ เพือผลการดาํเนินงานทีดีของส่วนราชการ ทงันีการกระจายอาํนาจการ
ตดัสินใจทีดี บุคลากรตอ้งมีความรู้ความสามารถและขอ้มูลสนับสนุนเพือให้เกิดการตดัสินใจที
เหมาะสม 

. หลกันิติธรรม (Rule of Law) การใชอ้าํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการ
บริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 .  หลกัความเสมอภาค  (Equity) การไดรั้บการปฏิบติัและไดรับบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
โดยไม่มีการแบ่งแยกดา้นหญิง / ชาย ถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 114 คาํอธิบายตวัชีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารการจดัการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 ,  -  
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งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

งานวจิัยในประเทศ 

       ดวงใจ ช่วยตระกลู ไดว้ิจยัเรือง การบริหารความเสียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  . ปัจจัยความเสียงในสถานศึกษาขันพืนฐานประกอบด้วย   
องคป์ระกอบคือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการเงิน ดา้นความมนัใจทางการศึกษา ดา้นสิงแวดลอ้ม 
และดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั โดยปัจจยัความเสียงของสถานศึกษาในเมือง นอกเมือง
และในภูมิภาคมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.     .  แนวทางการบริหาร
ความเสียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานพบว่าปัจจยัความเสียงดา้นการเรียนการสอน
ควรใชว้ิธีบริหารความเสียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนัความเสียงรวมไปถึงถ่าย
โอนความเสียง ปัจจยัความเสียงดา้นการเงินควรใชว้ิธีการบริหารความเสียงโดยการควบคุมและหา
มาตรการในการป้องกนัความเสียง ปัจจยัความเสียงดา้นความมนัใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการ
ควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสียงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือ ชุมชน
ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการ ปัจจยัความเสียงดา้นสิงแวดลอ้มควรใชว้ิธีการบริหารความเสียงโดย
การควบคุมและหามาตรการในการป้องกนัความเสียงรวมไปถึงถ่ายโอนความเสียง  ปัจจยัความเสียง
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยควรใช้วิธีการบริหารความเสียงโดยการควบคุมและหา
มาตรการในการป้องกนัความเสียงรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผูป้กครอง บุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที้เกียวขอ้ง115 

      จินดารัตน์ วงศเ์งิน ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการควบคุมภายในดา้นการประเมินความเสียงงาน
จดัซือจดัจา้ง กรณีศึกษา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (อบต.) ในจงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 
งานจดัซือจดัจา้งมีปัจจยัความเสียงทีเกิดจากการดาํเนินงานและบุคลากร ซึงการดาํเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายของผูบ้ริหารในดา้นการกาํหนดความตอ้งการ วิธีการจดัซือจดัจา้งส่วนใหญ่ใชว้ิธีตกลง
ราคาและวิธีสอบราคา นอกจากนีบุคลากรยงัมีความรู้ความเขา้ใจในกฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั และ
ประสบการณ์ค่อนขา้งนอ้ย เนืองจากระยะเวลาในการปฏิบติังานอยู่ในช่วง  ปี หรือนอ้ยกว่า เพือ
เป็นการพฒันาและลดการสูญเสียในการดาํเนินงานจดัซือจดัจา้ง องค์กรบริหารส่วนตาํบลควร
พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ดา้นกฎระเบียบ และสร้างเสริมประสบการณ์เพือลดความเสียงการจดัซือ

                                                 
 115  ดวงใจ ช่วยตระกลู,   “การบริหารความเสียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพนืฐาน” 
( ดุษฎีนิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ), ง. 
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จดัจา้ง รวมทงัควรนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการจดัซือจดัจา้งให้มีความถูกตอ้ง
โปร่งใสและตรวจสอบได้116 

 วิฑูรย  ์สมโต ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรือง “การบริหารความเสียงด้านการปฏิบติัการของ
ธนาคารกรุงไทยในจงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบวา่ ธนาคารกรุงไทยมีกระบวนการและวิธีการ
บริหารความเสียงอยู่ในระดบัเคร่งครัดกล่าวคือ ธนาคารกรุงไทยในจงัหวดัเชียงใหม่มีการกาํหนด
นโยบายดา้นความเสียงทีชดัเจนเป็นลายลกัอกัษร ระบุจุดทีมีความเสียงตงัแต่ระดบัปฏิบติัการขึนไป
จนถึงระดบับริหารและครอบคลุมในทุกกิจกรรมของธนาคาร ดาํเนินการให้มีการพฒันาบุคลากร
โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเกียวกับการบริหารความเสียงเป็นประจาํ ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรให้ไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึนเพือนาํความรู้มาพฒันาองคก์ร นอกจากนีผูบ้ริหาร 
เจา้พนักงานของธนาคารปฏิบติังานดว้ยการยึดถือความถูกตอ้ง ซือสัตยแ์ละมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน  มุ่งให้การบริการแก่ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าทีทีตนเอง
รับผดิชอบ และพร้อมทีจะปรับปรุงแกไ้ข117 

 สุเมธี ทาวิชยั ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการบริหารความเสียงของธนาคารพาณิชยใ์นเขตภาคเหนือ 
ผลการศึกษาพบว่าธนาคารส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในระดบัมาก โดยธนาคารของรัฐมีระดบัแนว
ปฏิบติัมากทีสุดทงัในดา้นการระบุความเสียง ไดมี้ทกัษะการปล่อยสินเชือเป็นส่วนสําคญัสําหรับ
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ในการวดัความเสียงพบว่าธนาคารเอกชนมีระดบัแนวปฏิบติัมากทีสุด 
ไดมี้การวิเคราะห์สินเชือในการติดตามความเสียงและควบคุมความเสียง พบว่าธนาคารพาณิชยที์
ต่างชาติถือหุ้นใหญ่มีระดบัแนวปฏิบติัมากทีสุด โดยมีคู่มือกระบวนการสินเชือทีชดัเจนและมีการ
สอบทานสินเชือ 

     ประเสริฐ บัณฑิศักดิ ได้วิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของหน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมสามญัศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร
ของหน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา โดยใชแ้นวกรอบคิด ของ Streers จาํแนกปัจจยัทีส่งผล
ออกเป็น  ดา้นใหญ่ คือ ลกัษณะของบุคคลในองคก์ารลกัษณะโครงสร้างองคก์าร นโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างเป็นศึกษานิเทศก์จ ํานวน   คน  เครืองมือทีใช้คือ 

                                                 
 116  จินดารัตน์ วงศเ์งิน, “ การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสียงงานจัดซือจัดจ้าง 
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)ในจังหวัดเชียงราย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, ), ง. 
 117  วิฑูรย ์สมโต, “ การบริหารความเสียงด้านปฏิบตัิการของธนาคารกรุงไทยในจังหวดั
เชียงใหม่” (วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ), ง. 
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แบบสอบถามแบบประมาณค่าทีสร้างขึน วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุดว้ยการวิเคราะห์
เสน้ทาง ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรปัจจยัทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลองคก์ารมี  ตวัแปร เรียง
ตามลาํดบัขนาดอิทธิพล คือ การใชเ้ทคโนโลยีองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การบริหารงานบุคคล 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การติดต่อสือสาร คุณลกัษณะของศึกษานิเทศก์ และบรรยากาศ
องคก์าร ส่วนตวัแปรปัจจยัทีมีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิพลองคก์าร เรียงตามลาํดบัขนาดอิทธิพล
ไดแ้ก่ การติดต่อสือสาร สภาพดา้นการเมือง คุณลกัษณะผูน้าํการบริหารการเปลียนแปลง การนาํ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรม
องคก์าร สภาพเศรษฐกิจและสงัคม การบริหารงานบุคคล และสภาพการใชเ้ทคโนโลยี118 

       พระณัฐสิทธิ ศรีกระหวนั ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริหารชองผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก ผลสมัฤทธิทางการเรียน ความมุ่งมนัในชีวิต 
และความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง119 

       สิทธิพงศ ์เกรอด ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต  พบวา่  . พฤติกรรมการ
นิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต  โดยภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าจากมากไปนอ้ยดงันี การนิเทศแบบไม่ชีนาํ การนิเทศแบบร่วมมือ 
การนิเทศแบบชีนาํโดยให้ขอ้มูลข่าวสาร การนิเทศแบบชีนาํโดยการควบคุม  . ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก  ด้าน คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา ด้านความสามารถในการพฒันาเจตคติของนักเรียน และด้านความสามารถในการ
เปลียนพฒันาสถานศึกษา ส่วนดา้นผลสมัฤทธิทางการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  . พฤติกรรมการ

                                                 
 118  ประเสริฐ บณัฑิศกัดิ, “ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของหน่วยศึกษานิเทศก์ 
กรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ). 
 119พระณฐัสิทธิ ศรีกระหวนั, “ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารทสัีมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ). 
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นิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต  
โดยภาพรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัที . 120 

      สุทธิพงศ ์ยงคก์มล ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง “ การวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือการสอน” พบว่า  . ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนทีใชภ้าษาองักฤษเป็นสือการสอน มี  ดา้น คือ  .โครงสร้างองคก์ร . เทคโนโลยี
องคก์ร  . วฒันธรรมองคก์ร  . บรรยากาศองค์กร  . การรับรู้ของบุคลากร  . ทศันคติและค่านิยม
ของบุคลากร  . บุคลิกภาพของบุคลากร  . การเรียนรู้ของบุคลากร  . การจูงใจของบุคลากร      

.การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์  . การกาํหนดกลยทุธ์  . การปฏิบติัตามกลยทุธ์  ทุกรายการปัจจยัทงั 
 ดา้น เป็นรายการทีผูเ้ชียวชาญใชก้ระบวนการเดลฟายเทคนิค มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ส่งผล

ต่อประสิทธิผลในระดบัมากและมากทีสุด ยกเวน้ในปัจจยัดา้นบุคลิกภาพของบุคลากรเท่านนั ทีไม่มี
รายการใดส่งผลต่อประสิทธิผลในระดบัมากทีสุด121 

      วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร
แห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” 
ผลการวิจยัพบวา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดกลาง เมือพิจารณารายดา้นพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั.  จาํนวน  ดา้น ยกเวน้ดา้นโอกาสในการเรียนรู้ทีไม่แตกต่างกนั เมือเปรียบเทียบ
หาความแตกต่างตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านกลยุทธ์ ด้านการมองภายในองค์กร ด้าน
โครงสร้าง และดา้นการมองภายนอกองคก์รมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
ระหวา่งโรงเรียนขนาดเลก็และขนาดกลาง  ดา้นโครงสร้างและดา้นการมองภายนอกองคก์ร มีความ

                                                 
 120สิทธิพงศ์  เกรอด,  “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผล ของสถานศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต ” (การคน้ควา้อิสระ
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 50). 
 121สุทธิพงศ์ ยงค์กมล, “การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทีใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสือการสอน” ( วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
,2543), 
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ระหวา่งโรงเรียนขนาดกลางกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ 
นอกนนัไม่มีความแตกต่าง122 
                    นุชนรา  รัตนศิระประภา  ได้ศึกษาวิจัยเรือง “องค์ประกอบโรงเรียนทีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  กรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 5” โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี
ของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ซึงพิจารณาจากองคป์ระกอบ  ประการมีรายละเอียดดงันี  

. ความสามารถในการปรับตวั  . ผลสัมฤทธิทางการ   . ความพึงพอใจในงาน  . ความมุ่งมนัใน
ชีวิต พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการปรับตวั ความพึงพอใจและความ
มงัมนัในชีวิต อยูใ่นเกณฑดี์123                     
   จรัส  เปียวน้อย  ได้ศึกษาองค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ประถมศึกษา  สังกดัสาํนักงานประถมศึกษา  เขตการศึกษา 5  พบว่า  ระดบัองคป์ระกอบของ
สถานศึกษาประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั  เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวม
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั  เขตการศึกษา5 

โดยภาพรวมพบว่า สัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  องคป์ระกอบของสถานศึกษา
ทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
เขตการศึกษา 5  ดา้นความสามารถในการปรับตวั  พบว่า องคป์ระกอบของสถานศึกษาทีมีอิทธิพล  
คือดา้นสถานศึกษา  ดา้นบุคลากร  ดา้นการบริหาร124  
     ภิรมย ์โชติแดง ทาํการวิจยัเรือง ปัจจยัการบริหารทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา  พบว่า . 

                                                 
  122วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา, “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, ,) 
  123 นุชนรา รัตนศิระประภา, “องค์ประกอบโรงเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ) 
  124 จรัส  เปียวนอ้ย, “องค์ประกอบทีมีอทิธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ), .  



63 
 

 

ปัจจยัการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก . ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่
ในระดบัสูง  . ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใชร้ะบบบริหาร  ระบบคือ ระบบการปรึกษาหารือ  

.ปัจจัยการบริหารทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา  มี สองปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ปัจจยัการบริหาร
โรงเรียนดา้นการควบคุมงานและปัจจยัการบริหารดา้นภาวะผูน้าํ125 

   ประทุมวดี หงส์ประชา ไดว้ิจยัศึกษาเรือง “องคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อ
ประสิทธิผล  ของโรงเ รียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา   พบว่า                         

. องค์ประกอบของการทํางานเป็นทีม โดยภาพรวมและทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก                 

. ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน
กบัดา้นความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความสามารถ
ในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธิทางการเรียนสูง และดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้
มีทศันคติทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง  . กระบวนการของทีมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

  ภารดี อนันต์นาวี ได้สรุปผลการวิจยัเรือง “ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นครูจาก 

 เขตการศึกษา พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ทางบวกสูงสุดคือ 
สถานการณ์โรงเรียน คุณลักษณะของผู ้นําของผูบ้ริหารและบรรยากาศของโรงเรียน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ คือ . 126 

   พรสุณี หงษล์อย ไดท้าํการวิจยัเรือง “การบริหารงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม” จากการวิจยัพบว่า การ
บริหารงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยของสถานศึกษาขนัพืนฐานในจงัหวดั

                                                 
 125 ภิรมย ์โชติแดง, “ปัจจัยการบริหารทีมีอทิธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร , 

), . 
 126 ภารดี อนันต์นาวี, “ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ”, วารสารศึกษาศาสตร์  ,  ( มิถุนายน-ตุลาคม 

) : 95-108. 
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นครปฐม ทงัโดยภาพรวมและรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากโดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 
ดงันี ดา้นการปรับเปลียนกระบวนทศัน์วฒันธรรมและค่านิยม ดา้นการสร้างระบบบริหารงานบุคคล
และค่าตอบแทนใหม่ ดา้นการปรับเปลียนกระบวนการและวิธีการทาํงาน ดา้นการเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ดา้นการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ ดา้นการรือปรับ
ระบบการเงินและงบประมาณ และดา้นการเสริมระบบราชการให้ทนัสมยั  . ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม ทงัโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากค่าเฉลีย
มากไปนอ้ย ดงันี ดา้นความมุ่งมนัในชีวิต ดา้นความสามารถในการปรับตวั ดา้นความพึงพอใจใน
งาน และดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน  . การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทยในภาพรวม ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม
พบว่า  การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในภาพรวม  ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐมในภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 127 
   ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ ทาํการวิจัยเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา” พบว่า  . บรรยากาศโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษา เขตการศึกษา  เป็นแบบปรึกษาหารือร้อยละ .  เป็นแบบมีส่วนร่วมร้อยละ .  
องคป์ระกอบบรรยากาศโรงเรียน อยูใ่นระดบัมากทงัในภาพรวม และแยกพิจารณาเป็นรายดา้นเรียง
ตามลาํดบั คือ ภาวะผูน้าํ การติดต่อสือสาร การกาํหนดเป้าหมาย เป้าหมายผลของการปฏิบติังานและ
หารฝึกอบรม การควบคุมบงัคบับญัชา การจูงใจ การปฏิสัมพนัธ์ และการตดัสินใจ    . ประสิทธิผล
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา  อยูใ่นระดบัมากทงัในภาพรวมและ
แยกพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบั คือ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน ความสามารถใน
การแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาโรงเรียน ความสามารถใน
การพฒันาเจตคติ  . องคป์ระกอบบรรยากาศในโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษามี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั. 128 

                                                 
 127 พรสุณี หงษล์อย ,“การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร , ), -

. 
 128 ปิยะ ทรัพยส์มบูรณ์, “ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกบัประสิทธิของโรงเรียน
มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ), - . 



65 
 

 

 วนิดา ปอนอ้ย ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “การศึกษาความเสียงเกียวกบัการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ดา้นการเงินและพสัดุ” พบว่า   . ดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทางดา้นการเงินและ
พสัดุ ทีใชบ้งัคบัมีขนัตอนยุง่ยากซบัซอ้น ยากต่อการทาํความเขา้ใจ ตีความหมายไดห้ลากหลาย และ
ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพงานปัจจุบันทังหมดนีมีระดับความเสียงมาก ส่วนขันตอนการ
ปฏิบติังานทีมากนัน มีระดบัความเสียงปานกลาง    . ดา้นเจา้หน้าทีผูป้ฏิบติังาน พบว่าเจา้หน้าที
ขาดความรู้  ความเขา้ใจในระเบียบทีใชใ้นการปฏิบติังานไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้กียวขอ้ง
เขา้ใจได ้ซึงมีระดบัความเสียงมาก รวมทงัเจา้หนา้ทีขาดความตงัใจในการทาํงานและมีทศันคติเชิง
ลบต่อการปฏิบติังาน โดยมีระดบัความเสียงปานกลาง   . ดา้นผูรั้บบริการ พบว่า ผูรั้บบริการมี
ทศันคติเชิงลบต่อเจา้หนา้ทีผูใ้หบ้ริการซึงมีระดบัความเสียงมาก และขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั
กฎระเบียบและขนัตอนการปฏิบติังาน รวมทงัมีเจตนาทีจะปฏิบติัไม่เป็นไปตามระเบียบทงัโดย
สุจริตและทุจริต โดยมีระดบัความเสียงปานกลาง129 

งานวจิัยต่างประเทศ 

 วูด้และออริค (Wood and Orlik) ไดศึ้กษาวิจยั “องคป์ระกอบของโรงเรียนทีมีประสิทธิผล” 
และสรุปไวว้่า เนืองจากโรงเรียนเป็นสถาบนัทีมีพลวตัร มีการเปลียนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถ
กาํหนดองคป์ระกอบทีชดัเจน แต่มีเกณฑป์ระเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งกวา้งๆโดย
พิจารณาจากดา้นต่างๆ ดงันี . คุณภาพของโรงเรียนในทุกดา้น  . คุณภาพของโรงเรียนทีปรากฏต่อ
นกัเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม . การเรียนการสอนของครูมีคุณภาพดีกว่าทีอืน  . โรงเรียนมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน130 

 โมติเมอร์ (Motimore) ไดท้าํการวิจยัศึกษาเรือง “ปัจจยัโรงเรียนทีมีประสิทธิผลไว ้  
ประการคือ .  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร   . การมีส่วนร่วมของหัวหนา้ฝ่าย  . การมีส่วนร่วมของครู
ในการงานแผนพฒันาและการตดัสินใจ  .  ความสามคัคีของคณะครู  . สภาพแวดลอ้มทีส่งเสริม
การปฏิบติังาน  . การสอนทีทา้ทาย  . เนน้การเรียนรู้  . เนน้การเรียนการสอน  . ความสัมพนัธ์
ระหว่างครูกบันกัเรียน   . การบนัทึกขอ้มูลเพือการวางแผนและการประเมินผล  . การมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองกบัวิถีชีวิตในโรงเรียน   . มีบรรยากาศทางบวก  ส่วน สมิธและทอมลินสัน 

                                                 
 129 วนิดา ปอน้อย, “การศึกษาความเสียงเกียวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ด้านการเงินและพัสดุ”, วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล,  , (พ.ค.-ส.ค.

):30. 
 130 Woods’ D.’and Orlik’ S. School Review and Inspection (London: Biddles Ltd. 

Guildford and King’s Lynn. 1990), 289-304. 
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(Smith and Thomlinson) ศึกษาถึงปัจจยัทีสาํคญัของโรงเรียนทีประสบความสาํเร็จ ซึงประกอบดว้ย            
.ภาวะผูน้ําและการบริหาร  . การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครู หลกัสูตร วิธีการ การจดั
องคก์ร การใชท้รัพยากร และนโยบายของโรงเรียน  . มีบรรยากาศของการยอมรับซึงกนัและกนั
ระหว่าง ครูกบัครู นกัเรียนกบันกัเรียน ครูกบันกัเรียน ครูกบัผูป้กครอง   . มีการสอบและมีขอ้มูล
สะทอ้นกลบัในทางบวกจากนกัเรียน131 

  รุทเธอร์ (Rutter) กาํหนดองคป์ระกอบของการมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากผลการ
ศึกษาวิจยัดงันี  . มีการกาํหนดค่านิยม ความคาดหวงัและมาตรฐานของโรงเรียน   . มีการบริหาร
ห้องเรียนทีดี   .  มีการสอนของครูและกําหนดความคาดหวงัสูง . มีครูทีเป็นแบบอย่างทีดี            

. มีขอ้มูลยอ้นกลบัในทางบวกต่อนกัเรียน  .มีสภาพแวดลอ้มทีดีสาํหรับนกัเรียนและครู  .มีการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้กับนักเรียน  .มีการประสบผลสําเร็จของนักเรียน  .มีกิจกรรม
ร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน132 
  เวคเตอร์แมน (Westerman) ศึกษางานวิจยัเรือง “การบริหารความเสียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อความจาํเป็นในคุณค่ากลยุทธ์ทางธุรกิจ” ผลการวิจัยพบว่า ความเสียงทางด้าน
เทคโนโลยีมี  ดา้นดว้ยกนัคือ  ความเสียงดา้นเทคโนโลยีและโครงสร้างพืนฐาน ระดบัมาตรฐาน 
อายแุละความทนัสมยัของเทคโนโลย ีมีระดบัความเสียงอยูใ่นอนัดบัแรก  
 จาคอ๊บและจิลสัน ( Jacob and Jillson )  ไดศึ้กษาและออกแบบสอบถามนกับริหาร ,  
คนเกียวกบัสาเหตุของการปฏิบติังานทีไม่มีประสิทธิผล นกับริหารอยา่งนอ้ยร้อยละ  ระบุว่าเกิด
จากสาเหตุ . ขาดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือหน่วยงานอย่างชดัเจน  .วิธีการและ
ระเบียบปฏิบติัไม่มีประสิทธิภาพ  .การฝึกอบรมหรือโครงการพฒันาทกัษะทีมีอยู่ไม่พอเพียง
หรือไม่มีประสิทธิผล  .ภาวะผูน้าํในการบริหารไม่เพียงพอ   .ความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา
ภายในองคก์รและระหว่างองคก์รไม่ดีและ  .ขวญัของบุคลากรไม่ดี นอกนันผูบ้ริหารร้อยละ  
เชือวา่ผลการปฏิบติังานอาจปรับปรุงใหดี้ไดด้ว้ยการใชท้กัษะและความรู้ทีเหมาะสม133 
 เทอร์บูล (Turnbull) ศึกษาการประเมินคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของครูเพือตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสถานศึกษาในมลรัฐ British Columbia เพือทดสอบความสัมพนัธ์ทีเป็นสาเหตุ

                                                 
 131 Mortomore, HMI, Smith and Tomlinson อ้างถึงใน Woods’ D.’and Orlik’ S. School 

Review and Inspection  ( London: Biddles Ltd. Guildford and King’s Lynn. 1990),289-304. 

 132
   Ruter อา้งถึงใน Woods’ D.’and Orlik’ S. School Review and Inspection (London: 

Biddles Ltd. Guildford and King’s Lynn. 1990),289-304. 
 133 Herman S. Jacon and Jillson, Excutive Productivity ( New York: AMACOM , 1974), 12. 
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ระหวา่งการมีส่วนร่วมและรูปแบบการมีส่วนร่วมตามทีกาํหนด พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการ
ตดัสินการประเมินในรอบแรก ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการมีส่วนร่วม และการใช้
ขอ้มูลในการประเมิน   และการรับรู้ของครูในกระบวนการต่างๆ และผลลพัธ์ของการประเมินเป็น
องคป์ระกอบทีสาํคญัของการเขา้ใจธรรมชาติและหนา้ทีของการประเมินแบบมีส่วนร่วม134 

                   ลีม (Lim ) ไดท้าํการวิจยัเรือง  “การประกนัคุณภาพในระดบัอุดมศึกษาของประเทศ
กําลังพฒันา โดยมุ่งศึกษาในประเด็นของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ใหบ้ริการต่อชุมชน” ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศกาํลงัพฒันาขึนอยู่
กบัประสิทธิภาพในการจดับริการสือ/อุปกรณ์ ในการเสริมทกัษะการเรียนและการจดัการเรียนการ
สอนเพือผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ รวมทงักระบวนการทางเทคนิคทีอาํนวยความสะดวกในการ
พฒันางานวิจยั ตลอดจนความตอ้งการในเรืองของระบบประกนัคุณภาพทีมีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสมในแต่ละสถาบนั135  
                    อีราแวน( Eravan) ประเมินผลแผนงานสถานศึกษาเพือนเด็กในสถานศึกษานาํร่อง 23 
โรง พบว่าสถานศึกษาใชก้ระบวนการและผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปจดัทาํธรรมนูญ 
และแผนพฒันาสถานศึกษา โดยการประเมินตนเองเป็นเครืองตรวจสอบการทาํงานของสถานศึกษา 
และ เป็นช่องทางการรับรู้ความต้องการของชุมชน และ การรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาต่อชุมชน136 

                    กรีน (Green ) ไดศึ้กษาการรับรู้ของครู  ผูป้กครอง และนกัเรียนเกียวกบัคุณลกัษณะ
ของสถานศึกษาทีมีประสิทธิผลตามธรรมนูญสถานศึกษาในรัฐเท็กซัส  พบว่า  คุณลกัษณะของ
ธรรมนูญสถานศึกษาทีมีประสิทธิผล  ทีครู ผูป้กครองและ นักเรียน เห็นดว้ยร่วมกนัได ้ การจดั
สิงแวดลอ้มทีปลอดภยัและเรียบร้อย  การจดับรรยากาศเชิงบวก  การกาํหนดความคาดหวงัทีสูง  
และการตรวจสอบความสาํเร็จอยา่งต่อเนือง  ครูและผูป้กครองเห็นว่า  สถานศึกษาทีมีประสิทธิผล
ตอ้งเป็นสถานศึกษาทีมีภาวะผูน้าํของครูและการกาํหนดพนัธกิจทีชดัเจน  หนกัแน่น  มีการส่งเสริม 

                                                 
 134Babara Turnbull,” The mediating Effect of Participation and Process Outcomes on 

Evaluation Use in British Columbia School Accreditation,” Dissertation Abstract International 

59,05( February 1998):1425-A. 
 135 D.Lim, “Quality Assurance in Higher Education in Developing Countries.” 

Assessment & Evaluation in Hisher Education 24,4 (Spring 1999):379-390. 

 136 P.Eravan , The assessment of Thailand Child-Friendly School Program (Bangkok : 

UNICEF Thailand, 2000) , 42. 



68 
 

 
 

โอกาสในการเรียนรู้สูงส่วนนกัเรียนไม่แน่ใจถึงการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ทีเตม็ความสามารถ  
เฉพาะผูป้กครองและนักเรียนทีเห็นดว้ยกบัการให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  แต่ครูไม่
แน่ใจว่า  สถานศึกษาจดัให้ผูป้กครองและชุมชนให้มีส่วนร่วม  ครูไม่มนัใจว่าสถานศึกษาจดัให้มี
การพฒันาความเชียวชาญอยา่งจริงจงัและใหพ้วกครูไดร่้วมตดัสินใจดว้ย137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 137 Deeadra Albert-Green , “ Teacher Parents and Students Perception of Effective 

School Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment Charter Schools.” 

(A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas Urban 
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สรุป 

 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัความเสียง และ ประสิทธิผลใน
สถานศึกษา ทฤษฎีและงานวิจยัทีไดน้าํเสนอมาตามลาํดบันี สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัความเสียงใน
สถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์จากวรรณกรรมทีเกียวข้องกับปัจจัยความเสียงใน
สถานศึกษาทงัหมดแลว้สรุปไดต้ามแนวคิดดา้นปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาของ ธร สุนทรายทุธ 
ซึงมีองคป์ระกอบปัจจยัความเสียงทงัหมด  ดา้น คือ . ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลยี . ปัจจยั
ความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม . ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ  . ปัจจยัความเสียง
ดา้นการเมืองและกฎหมาย  .  ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา  . ปัจจยัความ
เสียงต่อผลผลิตและบริการ 7. ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร 8.  ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 9. ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร   . ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารจดัการ และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเพือการพฒันาความสามารถของนักเรียนและยกระดบัการศึกษาให้ดี
ยิงขึน  ซึงผูว้ิจัยใช้เป็นกรอบแนวคิดด้านประสิทธิผลของสถานศึกษาของ ฮอยและมิสเกล มา
วิเคราะห์องคป์ระกอบซึงมีทงัหมด  ดา้นคือ . ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน   2.  ความพึง
พอใจในการทาํงาน   3. การขาดงาน   4. อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั และ        . คุณภาพ
โดยทวัไป  เพือทราบระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  
และเพือตระหนักถึงระดบัปัจจยัความเสียงทีอาจจะเกิดขึน ทาํการวิจยัโดยการใช้แบบสอบถาม 
นอกจากนียงัรวบรวมวรรณกรรมเอกสารทีเกียวกบัปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาและประสิทธิผล
ของสถานศึกษา เพืองานวิจยัและการออกแบบสอบถามต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

 

บทที  

 

   การดําเนินการวจิัย 

 
การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ   

. ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที   . ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที     . ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเสียง กบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  โดยใชส้ถานศึกษาเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัความเสียง และ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย 
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือ รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  คน ครูหัวหนา้กลุ่มสาระ   คน และ
ประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษา  คน รวมจาํนวน  คน ต่อหนึงหน่วย
สถานศึกษา  โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนการดาํเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัดงันี 

ขันตอนการดําเนินการวิจัย 
  เพือใหก้ารวิจยัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ผูว้ิจยัจึงกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัวิธีการศึกษาวิจยัเป็น  ขนัตอนดงันี 

  ขันตอนที  การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นขนัตอนการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา  
ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา วรรณกรรม รวมถึงงานวิจยัหรือรายงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง นาํผลทีไดม้าจดัทาํโครงร่างงานวิจยัตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา เสนอ
โครงร่างงานวิจยัต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพือขอความเห็นชอบและอนุมติัโครงร่างงานวิจยั
จากบณัฑิตวิทยาลยั 
  ขันตอนท ี  ดาํเนินการจดัสร้างเครืองมือสาํหรับเกบ็รวบขอ้มูลในการวิจยั ทดสอบ
และปรับปรุงขอ้บกพร่องของเครืองมือ นาํเครืองมือทีสร้างขึนซึงไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพโดย
วิธีการหาค่าความเชือมนัแลว้ ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีกาํหนด นําขอ้มูลทีเก็บ
รวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ขันตอนที  การรายงานผลการวิจยั เป็นขนัตอนของการจดัทาํร่างรายงานการวิจยั
เสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขตามที
คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แลว้จดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อ
บณัฑิตวิทยาลยั เพือขออนุมติัสาํเร็จการศึกษา 
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     ระเบียบวธีิวจิัย 

 เพือใหก้ารศึกษาวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยัประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวั
แปรทีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการ
วิจยั รายละเอียดดงัต่อไปนี 

แผนแบบการวจิัย 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างกลุ่ม
เดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non – experimental case study design) ซึง
นาํเสนอเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งันี 

 

 
 

 

 
 

  

เมือ   R  หมายถึง ตวัอยา่งทีไดม้าจากการสุ่ม 
  X  หมายถึง  ตวัแปรทีศึกษา 
  O หมายถึง  ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 

 

 ประชากร 
 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ สถานศึกษาทีจดัการเรียนการสอนในระดบัการศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถินที  ใน  จังหวดั ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จาํนวน  โรง 
กลุ่มตัวอย่างและการเลอืกตัวอย่าง   

 . ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทีจะใชต้อบคาํถามในการวิจยั โดยใชต้ารางของ เครซี 
มอร์แกน ( Krejcie and Morgan )138  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  โรงจากการเลือกแบบจบัฉลากจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทงัหมด  โรง จบัฉลากเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  โรง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัแสดงในตารางที  

                                                 
 138 Robert V. Krejcie and Daryle W.Morgan, “Determining Sample Size for Research 

Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 (November 1970): 608.  
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 2. กาํหนดผูใ้หข้อ้มูลสถานศึกษาละ  คน คือ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา  คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ  คน และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการ
สถานศึกษา  คน จาํนวน    สถานศึกษา รวมผูใ้หข้อ้มูลทงัสิน  คน 

 

ตารางที  ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 

ลาํดบั
ที 

เทศบาล ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

ผูใ้หข้อ้มูล 
ผูอ้าํนวยการหรือ

รอง 

ผูอ้าํนวยการ 
ครู 

กรรมการ 

รวม 

สถานศึกษา 
1 นครนครปฐม 5  5 5 5 15 

2 เมืองสามพราน 1 1 1 1 1 3 

3 ตาํบลหว้ยพลู 1 1 1 1 1 3 

 ตาํบลออ้มใหญ่ 1 1 1 1 1 3 

 นครนนทบุรี 5 5 5 5 5 15 

 นครปากเกร็ด 3 2 2 2 2 6 

 เมืองบางบวัทอง 1 1 1 1 1 3 

 ตาํบลปลายยาง 6 5 5 5 5 15 

 เมืองปทุมธานี 1 1 1 1 1 3 

1  เมืองท่าโขลง 1 1 1 1 1 3 

1  นครสมุทรสาคร 6 5 5 5 5 15 

1  กระทุ่มแบน 2 2 2 2 2 6 

1  เทศบาลออ้มนอ้ย 1 1 1 1 1 3 

1  นครสมุทรปราการ 5 5 5 5 5 15 

1  เมืองปากนาํ 2 1 1 1 1 3 

1  พระประแดง 3      

รวม 45 40 40 40 40 120 
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ตัวแปรทีศึกษา 
 ตวัแปรทีศึกษาประกอบดว้ย ตวัแปรพนืฐาน ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 

 . ตวัแปรพืนฐาน เป็นตวัแปรเกียวกบั สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง หนา้ที และประสบการณ์การทาํงาน 

 . ตวัแปรตน้ (Xtot) เป็นตวัแปรเกียวกบัปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที  ตามแนวคิดของ ธร สุนทรายทุธ ประกอบดว้ย  ปัจจยัดงันี 
  .ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลยี (Technological Factor: x1) หมายถึง ความ 
สามารถในการนําความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบติังาน การพฒันาความสามารถด้าน
เทคโนโลยีอยู่เสมอ การถ่ายทอดการนาํเทคโนโลยีไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพือพฒันาการเรียนการสอน และความพร้อมและประสิทธิภาพในระบบการสือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา 
  . ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม(Social-Cultural Factor : x2) หมายถึง
นักเรียนมีโอกาสทีไดรั้บการศึกษาอย่างทวัถึง มีการสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน การ
ปรับเปลียนกระบวนการบริหารสถานศึกษาสอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา การยกระดับ
มาตรฐานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อิทธิพลของค่านิยม ความเชือทางศาสนาและ
วฒันธรรมต่างชาติ ปัญหาทางสังคมและการเปลียนแปลงทางสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ชุมชนบริเวณสถานศึกษา เศรษฐกิจและสภาพทางการเงินของผูป้กครอง 
  .ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (Economic Factor : x3) หมายถึงสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว รายไดข้องผูป้กครอง ภาวะทางการเงิน อตัราการว่างงาน อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย การลงทุนต่างๆ 

  . ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor : x ) 

หมายถึง การเปลียนแปลงปรับปรุงกฎระเบียบในสถานศึกษา การกาํหนดหลกัสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลดา้นการศึกษา การแทรกแซง
ทางการเมือง การใหค้วามร่วมมือและการต่อตา้นของชุมชน  
   .ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (Structure Factor : x ) 

หมายถึง การกําหนดโครงสร้างการบริหารทีชัดเจน ความมีประสิทธิภาพในการทาํงานของ
คณะกรรมการ การตงัหน่วยงานใหม่และการถ่ายโอนสังกดัของสถานศึกษา การศึกษาประสานงาน
จากหน่วยงานภายนอก ผูป้กครอง ชุมชน การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 
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  . ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ (Products and Service Factor  : x6)   

หมายถึง ความสามารถและประสิทธิภาพของการให้การบริการทางการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของนักเรียนและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาจากผูป้กครอง
และชุมชน อตัราครูและบุคลากรมีตามเกณฑมี์คุณภาพในการจดัการเรียนการสอน  
  . ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (Man Factor:  x7) หมายถึง การปฏิบติัตนเป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และ การเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ทีของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
  . ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (Money Factor: x8)   หมายถึง 
ความคล่องตวัในการดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน ความพอเพียงในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ การไดรั้บ
ความเห็นชอบดา้นงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ริหาร  ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงิน การใชท้รัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารงบประมาณดว้ยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ 
  .ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร (Material Factor: x9) หมายถึง ความ
ปลอดภยัของเครืองเล่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา วสัดุครุภณัฑ ์และรวมถึงการ
ดูแลซ่อมบาํรุงใหมี้เพียงพอกบัความตอ้งการการใชง้าน 
  . ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารจดัการ (Management Factor: x10) หมายถึงการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบติัหนา้ทีต่างๆ การแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์เพือบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน การมอบหมายหน้าทีการทาํงานตามความเหมาะสมและความสามารถของ
บุคลากร การจดัระบบการสือสารภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ตวัแปรตาม (ytot) เป็นตวัแปรทีเกียวกบั ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพนืฐาน มี  ดา้น 

 .  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน (Achievement:  y1)  หมายถึง ผลการเรียน
ของนักเรียน คะแนนสอบ รางวลัด้านวิชาการทีได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จาํนวน
นกัเรียนทีสอบเขา้แข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดบัสูงกว่า การพฒันาความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ
นกัเรียนมีศีลธรรม สถานศึกษาสามารถผลิตนกัเรียนใหมี้ระดบัผลการเรียนสูง 

 .  ความพึงพอใจในการทาํงาน (Job satisfaction: y2) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ
ต่องานและภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ความรู้ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานทีทาํงาน เพือน
ร่วมงาน เจา้นาย ลูกนอ้ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ ความพึงพอใจต่อโอกาสในการ
เรียนรู้ การพฒันาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบติังาน โอกาสในการรับ
ขอ้มูลข่าวสาร การใชท้กัษะทีหลากหลาย มีมุมมองว่างานมีความสาํคญั ความพึงพอใจต่อโอกาสใน
การเลือนตาํแหน่ง 
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 .  การขาดงาน (Absenteeism:y3) หมายถึง อตัราการขาดงานของบุคลากร ทศันคติ
ของบุคลากรทีมีต่องาน ความเครียด ปริมาณงาน ภาระงาน บรรยากาศในการทาํงาน แรงจูงใจ แรง
กระตุน้ในการทาํงาน ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร บรรยากาศขององคก์ร 

 .  อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั (Dropout rate : y ) หมายถึง จาํนวน
นกัเรียนออกจากระบบของสถานศึกษา เวลาเรียนไม่ครบหลกัสูตรทีกาํหนดในแต่ละชนั ฐานะทาง
ครอบครัว การอพยพตามผูป้กครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตวั สมรสในช่วงวยัเรียน 
ประกอบอาชีพหาเลียงครอบครัว ปัญหานกัเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ นกัเรียนถูกละเมิดสิทธิตาม 
พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก เด็กมีพฤติกรรมเสียงทีไม่พึงประสงค ์เจ็บป่วย อุบติัเหตุ ตอ้งคดี แต่ทงันีไม่
รวมถึงกรณีนกัเรียนยา้ยสถานศึกษา 

 . คุณภาพโดยทวัไป (Overall quality: y5) หมายถึง การมีส่วนร่วมกบัชุมชน การ
จดัสรรทรัพยากรและการใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างพอเพียง ความสามารถในการปรับตวัของ
บุคลากรให้เขา้กับการเปลียนแปลง ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที การยอมรับและ
ปรับเปลียนรูปแบบการทาํงานให้เขา้กบันโยบายใหม่ๆไดเ้สมอ ความสามารถในการผสมผสาน
รูปแบบการทํางานต่างๆได้อย่างเหมาะสม ความสามารถและศักยภาพในการแก้ปัญหาใน
สถานศึกษา 

 
เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถาม จาํนวน  ฉบบั มี  ตอนดงันี 

 ตอนที   เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ   
อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งหน้าที ประสบการณ์การทาํงาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตวัเลือกทีกาํหนดไวใ้หเ้ป็นตวัเลือก  
  ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัความเสียงของสถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ซึงผูว้ิจยัสร้างขึน โดยใชแ้นวทางตามกรอบปัจจยัความเสียใน
สถานศึกษาตามแนวคิดของ ธร สุนทรายทุธ ซึงมีปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาทงัหมด  ดา้น 

 ตอนที    เป็นแบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึงผูว้ิจยัสร้าง
ขึนตามกรอบแนวคิดดา้นประสิทธิผลของสถานศึกษาของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) 

 ตอนที  และ  แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating 

scale ) 5 ระดบัตามแนวคิดของ Likert’s rating scale ซึงผูว้ิจยักาํหนดค่าระดบัของนาํหนกัคะแนน 
เป็น  ระดบั มีความหมายดงันี 
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 ระดบั    หมายถึง ปัจจัยความเสียง / ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    กลุ่มการศึกษาท้องถินที  อยู่ในระดับน้อยทีสุด มีค่านําหนัก 
    เท่ากบั  คะแนน 
 ระดบั  หมายถึง  ปัจจัยความเสียง / ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่านาํหนกัเท่ากบั  

    คะแนน 

 ระดบั  หมายถึง  ปัจจัยความเสียง / ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า นําหนัก
    เท่ากบั  คะแนน 

 ระดบั  หมายถึง  ปัจจัยความเสียง / ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที   อยูใ่นระดบัมาก มีค่า นาํหนกัเท่ากบั  

    คะแนน 

 ระดบั  หมายถึง  ปัจจัยความเสียง/ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    กลุ่มการศึกษาทอ้งถิน   อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่านาํหนกั 
    เท่ากบั  คะแนน 

 ยกเวน้ กระทงคาํถามทีเป็นนิเสธในตอนที  คือขอ้ที  -  และ ขอ้  – ให้แปลผล
ตรงกนัขา้ม 

การสร้างและพฒันาเครืองมือ  
  เพือให้เครืองมือมีคุณภาพ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาเครืองมือการวิจยั
ครังนี ดว้ยแบบสอบถาม โดยมีขนัตอนดงันี  

  . ศึกษาวรรณกรรม หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวขอ้งจากตาํราเอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

  . นาํขอ้มูลทีไดจ้าการศึกษาคน้ควา้มาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลว้กาํหนด
โครงสร้างใหค้รอบคลุมและดาํเนินสร้างตามนิยามตวัแปร ภายใตก้ารแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์  
  . นาํแบบสอบถามทีสร้างเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน  คน เพือตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content validity) และภาษาทีใชด้ว้ยเทคนิค IOC (Index of Items Objective 

Congruence) ปรับปรุงแกไ้ขตามทีผูท้รงคุณวฒิุเสนอแนะและจดัทาํเป็นแบบสอบถาม 
  . นาํแบบสอบถามทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้ (Try out) โดย
ผูต้อบคาํถามคือ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 
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และประธานกรรมการหรือคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจังหวัด
นครปฐมและจงัหวดัราชบุรี ซึงไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  โรง รวม  ฉบบั 
   . นาํแบบสอบถามทีไดก้ลบัมาคาํนวณหาค่าความเชือมนั (Reliability) ตามวิธีการ
ของ ครอนบาช ( Cronbach )139 โดยใชค่้าสัมประสิทธิแอลฟา (α =  coefficient ) ไดค้่าความเชือมนั
เท่ากบั  0.9780 

   . จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  แลว้นาํไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งของ
การวิจยัต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจัยทาํบนัทึกถึงบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยผ่านภาควิชาการ
บริหารการศึกษาเพือทาํหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ผูว้ิจยัประสานงานกบัสถานศึกษา  สงักดักรมการปกครองส่วนทอ้งถินในการส่ง 

แบบสอบถามโดยตรง  ไปยงัสถานศึกษาทีเป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์  สําหรับการส่งคืน
แบบสอบถามผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูส่้งใหผู้ว้ิจยัโดยตรงทางไปรษณียเ์ช่นกนั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

   ผูว้ิจยัไดจ้ดักระทาํกบัขอ้มูลตามขนัตอนดงันี 

 . ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมา 
 . ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ทีกาํหนดไว ้

 . ลงรหสัขอ้มูลเพือทาํการวิเคราะห์ 

 . วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd  ( New York: Harper & Row 

Publisher, 1974 ) 161. 
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สถิติทีใช้ในการวจิัย 

 . การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติทีใช้คือหาค่าความถี          
( frequency ) และค่าร้อยละ ( percentage ) 

  .    การวิเคราะห์ปัจจยัความเสียงและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  สถิติทีใชคื้อ ใช่ค่ามชัฌิมเลขคณิต (x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท ์( Best )140 ดงันี 

 ค่าเฉลีย .  – .   แสดงวา่ ปัจจยัความเสียง หรือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
     อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
 ค่าเฉลีย .  – .   แสดงวา่ ปัจจยัความเสียง หรือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
     อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีย .  – .   แสดงวา่ ปัจจยัความเสียง หรือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย .  – .   แสดงวา่ ปัจจยัความเสียง หรือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
    อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลีย .  – .   แสดงวา่ ปัจจยัความเสียง หรือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
    อยูใ่นระดบัมากทีสุด  

 .   การวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเสียง กบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  โดยการวิเคราะห์ (Pearson’s 

Product Moment correlation coefficient) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1970),190. 
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สรุป 

  การวิจยัเรือง ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที  ครังนี มีวตัถุประสงค์เพือทราบ . ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที    . ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  และ     . ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเสีย กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถินที    ซึงทําการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม และผูใ้ห้ข้อมูลคือ 
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  คน ครูหัวหนา้กลุ่มสาระ   คน และ
ประธานกรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษา  คน     การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใชส้ถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  จาํนวน  

 โรง จงัหวดันครปฐมจาํนวน  โรง จงัหวดัสมุทรสาคร  โรง   จงัหวดัสมุทรสงคราม  โรง  
จงัหวดันนทบุรี  โรง และจงัหวดัสมุทรปราการ  โรงเป็นผูใ้หข้อ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  
ตอน คือ ตอนที  สถานภาพของผูต้องแบบสอบถาม  ตอนที  ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที   ตอนที  ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที    ตวัแปรทีศึกษามี  ตวัแปรคือ ตวัแปรที  ตวัแปรพืนฐาน เป็นตวัแปร
เกียวกบั สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหน้าที และ
ประสบการณ์การทาํงาน ตวัแปรที  คือ ตวัแปรตน้ (Xtot) เป็นตวัแปรเกียวกบัปัจจยัความเสียงใน
สถานศึกษาสงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ตามแนวคิดของ ธร สุนทรายทุธ ประกอบดว้ย 

 ปัจจยั และ ตวัแปรที  คือ ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรทีเกียวกบั ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนั
พืนฐาน  ดา้น 
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บทท ี  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เพือให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับการวิจัยเรือง ปัจจัยความเสียงกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถิน  เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลจากสถานศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  สถานศึกษา เป็นสถานศึกษา จากจงัหวดั
นครปฐมจาํนวน  โรง จงัหวดัสมุทรสาคร  โรง   จงัหวดัสมุทรสงคราม  โรง  จงัหวดันนทบุรี  
โรง และจังหวัดสมุทรปราการ   โรง ผู ้ให้ข้อมูลได้แก่  ผู ้อ ํานวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  คน ครูหัวหนา้กลุ่มสาระ   คน และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือ
กรรมการสถานศึกษา  คน รวม  คน ต่อหนึงสถานศึกษา จํานวนทังสิน  ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามทีสมบูรณ์คืนมาจากสถานศึกษาทงัสิน  โรง รวม  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ  
นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอผลการวิเคราะห์จาํแนกเป็น  ตอนคือ 

ตอนที  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที   ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที   
ตอนที  ประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที    
ตอนที   ความสมัพนัธ์ของปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัเทศบาล

กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  

ตอนท ี   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา หรือ รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ   คน และประธาน
กรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษา  คน สังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ที
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  โรง รวม  ฉบบั จาํแนกตามเพศ อายกุารศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยแจกแจงความถี  (Frequencies) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดงั
รายละเอียดใน ตารางที 4 
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ตารางที    สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อาย ุ ตาํแหน่ง
หนา้ที  ระดบัการศึกษา และ ประสบการณ์การทาํงาน 

  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

 1. เพศ      1. ชาย 62 51.67 

       2. หญิง 58 48.33 

  รวม  120 100.00 

2. อาย ุ    1. ไม่เกิน 30 ปี  2 1.67 

    2.  31 -40 ปี  25 20.83 

    3.  41 - 50 ปี 14 11.67 

    4. 51 ปีขนัไป 79 65.83 

  รวม  120 100.00 

3. ระดบัการศึกษา  1. ตาํกวา่ปริญญาตรี 1 0.83 

  2 . ปริญญาตรี  51 42.50 

  3.  ปริญญาโท 60 50.00 

  4.  ปริญญาเอก 8 6.67 

  รวม  120 100.00 

4.  ตาํแหน่งหนา้ที 1. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือ 
     รองผูอ้าํนวยการหรือรักษาการแทน 40 33.33 

  2. ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา 40 33.33 

  .  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 40 33.33 

  รวม  120 100.00 

5. ประสบการณ์การทาํงาน 1. ไม่เกิน 5 ปี  10 8.33 

  2.   6 -10 ปี  31 25.83 

  3.   11 - 15 ปี  7 5.83 

  4.   16-20 ปี  10 8.33 

  5.   20 ปีขึนไป 62 51.67 

  รวม  120 100.00 
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ตารางที 4  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด  คน เป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .   เป็นเพศหญิง จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุมากกว่า  ปีขึนไป 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มีอายุระหว่าง  –  ปี เป็นจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  อายรุะหวา่ง  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ อายไุม่  ปี จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ระดบัปริญญา
ตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัปริญญาเอก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ
ระดบัตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษารอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตาํแหน่งประธาน
กรรมการสถานศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตาํแหน่งครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ประสบการณ์การทาํงาน  ปีขึน
ไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ประสบการณ์การทาํงาน  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  ประสบการณ์การทาํงาน  -  ปี และ ไม่เกิน  ปีมีจาํนวนเท่ากนัคือ  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  และ ประสบการณ์การทาํงาน  -  ปี มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
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ตอนท ี    ปัจจัยความเสียงในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิน ท ี  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  มี
รายละเอียดตามตาราง ที   ดงัต่อไปนี 

  
 ตารางที    ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
       สถานศึกษา สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที         ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถิน ที  X  S.D. ระดบั 

1. ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลยี (x1) .  .  มาก 

2.ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม (x ) .  .  มาก 

 . ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (x ) .  .  มาก 

 . ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) .  .  ปานกลาง 

  . ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) .  .  มาก 

. ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ (x ) .  .  มาก 

.ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (x ) .  .  มาก 

. ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (x ) .  .  มาก 

. ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร (x ) .  .  มาก 

. ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x ) .  .  มาก 

รวม (xtot) .  .  มาก 

 จากตารางที  พบว่า ระดบั ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล   กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถิน ที  โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.6 ,  S.D. = 0.7  ) เมือพิจารณาแต่ละปัจจยั 
พบวา่ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที อยูใ่นระดบัมาก  ดา้น 
โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร(x ) ( X  = 3. , S.D. = 0.  ) 
รองมาคือดา้น ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x ) ( X  = 3.  ,  S.D. = 0.  ) , ปัจจยัความ
เสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (x ) ( X  = 3.  ,  S.D. = 0.  ) , ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหา
เศรษฐกิจ (x ) ( X  = 3.  ,  S.D. = 0.  ) ปัจจยัเสียงต่อผลผลิตและการบริการ(x ) ( X  = 3.  ,  
S.D. = 0. ) , ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร(x ) ( X  = 3. 2 ,  S.D. = 1.07 ) , ปัจจยัความเสียงดา้น
เทคโนโลยี (x1) ( X  = 3. ,  S.D. = 0.78) , ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม (x ) ( X  = 

3.  , S.D. = 0. )  และ ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) ( X  = 3.  , S.D. 
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= 0. ) ส่วนดา้นปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 

.   , S.D. = 0. ) 
 
ตารางที     ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
       สถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที     ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย(ี x1 )    

.  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถนําความรู้ด้าน
เทคโนโลยใีชใ้นการปฏิบติังาน . 5 .79 มาก 

 .ครูและบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาความสามารถด้าน
เทคโนโลย ีอยูเ่สมอ 

. 7 .79 มาก 

 .  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ถ่ายทอดการนาํเทคโนโลยไีป 

      ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง .  .  มาก 

 .  ครูสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพือพฒันาการเรียน การสอน .  .  มาก 

.  ความพร้อมในระบบการสือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ในสถานศึกษามีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 3.5  .  มาก 

รวม .57 . 8 มาก 

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลยมีี  ขอ้ยอ่ย
ซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดย ขอ้ที  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ถ่ายทอดการนาํเทคโนโลยไีปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X  = 3.  , 

S.D. = 0. ) อนัดบัรองลงมามีค่าอนัดบัเท่ากนัสองดา้นคือ ขอ้  และ ขอ้  ครูสามารถใช้
เทคโนโลยีเพือพฒันาการเรียนการสอน และ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาพฒันาความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยีอยูเ่สมอ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากนั ที ( X = 3. , S.D. = 0. ) และ ( X = 

3. , S.D. = 0. )  อนัดบัสามคือ ขอ้  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถนาํความรู้ดา้น
เทคโนโลยใีชใ้นการปฏิบติังาน มีค่าเฉลียมฉัชิมเลขคณิต ที ( X  = 3. , S.D. = 0. )  และอนัดบั
สุดทา้ย คือ ขอ้ที  ความพร้อมในระบบการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามี
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = 3.   , S.D. = 0. ) 
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ตารางที    ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
      สถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที                                             ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม ( x2 )    

   . นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งทวัถึง .  .  มาก 

  . สถานศึกษามีการสาํรวจสภาพความเป็นอยูข่องนกัเรียน .  .  มาก 

  . มีการปรับเปลียนกระบวนการบริหารสถานศึกษาทีสอดคลอ้ง 

      กบับริบทของสถานศึกษา เพือยกระดบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

      และระดบัผลการเรียน 
.  . 3 มาก 

. สถานศึกษาจดัการศึกษาโดยคาํนึงถึงอิทธิพลของค่านิยม ความ 

    เชือทางศาสนาและวฒันธรรมต่างชาติ .  . 3 ปานกลาง 

. สถานศึกษาไดรั้บผลกระทบจากปัญหาทางสังคมและการ 

 เปลียนแปลงทางสงัคม .  . 2 มาก 

  .สถานศึกษาไดรั้บผลกระทบจากขนบธรรมเนียมประเพณีใน 

    ชุมชนของสถานศึกษา .  . 4 ปานกลาง 

  . อาชีพของผูป้กครองและปัญหาทางสงัคมแวดลอ้มส่ง 

     ผลกระทบต่อสถานศึกษา 3.  0.72 ปานกลาง 

.สถานศึกษาสาํรวจขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจและสภาวะทางการ 

   เงินของผูป้กครอง 3.6  0.7  มาก 

รวม .  .  มาก 

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและ
วฒันธรรม มี  ขอ้ยอ่ยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้และ ระดบัปานกลาง  ขอ้ 
โดยขอ้ที  คือดา้น มีการปรับเปลียนกระบวนการบริหารสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษาเพือยก ระดบัมาตรฐานการเรียนรู้และระดบัผลการเรียนซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมาก
ทีสุดคือ ( X =3.   , S.D. = 0. ) อนัดบัสองรองลงมาคือขอ้ที  นกัเรียนไดรั้บโอกาสการศึกษา
อยา่งทวัถึง มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X = 3. , S.D. = 0. ) อนัดบัสามรองลงมาคือขอ้ที  
สถานศึกษามีการสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของนกัเรียน มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที( X  =3. 0, 

S.D.=0. ) ซึงอยู่ในระดับมาก    อันดับสีรองลงมาคือขอ้ที  สถานศึกษาสํารวจข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะทางการเงินของผูป้กครอง มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3.  , S.D. = 
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0. ) ซึงอยู่ในระดบัมาก    อนัดบัห้ารองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษาไดรั้บผลกระทบจากปัญหา
ทางสังคมและการเปลียนแปลงทางสังคม มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X =3.  ,S.D.=0. ) ซึงอยู่
ในระดบัมาก   อนัดบัหกรองลงมาคือ ขอ้ที  อาชีพของผูป้กครองและปัญหาทางสังคมแวดลอ้มส่ง
ผลกระทบต่อสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3. , S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบัปาน
กลาง อนัดบัเจด็รองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษาจดัการศึกษาโดยคาํนึงถึงอิทธิพลของค่านิยมความ
เชือทางศาสนาและวฒันธรรมต่าง ชาติ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X = 3. , S.D.=0. ) ซึงอยูใ่น
ระดับปานกลาง อันดับแปดซึงเป็นอันดับสุดท้ายคือขอ้ที  สถานศึกษาได้รับผลกระทบจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน ของสถาน ศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X = 3. , S.D. = 

0. ) ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางที    ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
      สถานศึกษาสงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที        ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  

 
X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงดา้นเศรษฐกิจ ( x3 )    

 . ปัญหาดา้นเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการบริหาร 

      การศึกษา 
.  .  มาก 

  . อตัราการว่างงาน การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ  
ผูป้กครอง .  .  มาก 

  . อตัราดอกเบีย การลงทุนต่างๆในสงัคมแวดลอ้ม ส่งผล 

      กระทบต่อผูป้กครอง .  .  มาก 

 . ปัญหาดา้นเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนกัเรียน .  .  มาก 

รวม 3.6  0.7  มาก 
   
  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงดา้นเศรษฐกิจ มี ขอ้ย่อย

ซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที   อตัราการว่างงาน การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อผูป้กครอง มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X  = 3.   , S.D. = 

0.  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดนัสองรองลงมาคือขอ้ที  คือ อตัราดอกเบียการลงทุนต่างๆในสังคม
แวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อผูป้กครอง มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3.  , S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่น
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ระดับมาก  อนัดับสามคือ ขอ้ที  และขอ้ที  มีค่าเฉลียมัชฉิมเลขคณิตเท่ากัน คือ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = 3.  

, S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก   และ ขอ้ที  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
นกัเรียน มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = 3.  , S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก 

    
ตารางที   ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
     สถานศึกษาสงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที        ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย ( x4 )    

  . สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบเพือรักษาความเป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย .  .  มาก 

  . สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั 

     พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ .  .  มาก 

  . นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล การแทรกแซงทาง 

      การเมืองมีผลกระทบต่อสถานศึกษา .  .  มาก 

  . ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของสถานศึกษา .  .  มาก 

  . ชุมชนต่อตา้นในการจดักิจกรรมของสถานศึกษา .  .  นอ้ย 

รวม .  .  ปานกลาง 
   

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย 
มี  ขอ้ย่อยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ยกเวน้ขอ้ ขอ้  มีค่าเฉลียมชัฉิมเลข
คณิตอยู่ในระดบันอ้ย โดยขอ้ที  สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัพระราช 
บญัญติั การศึกษาแห่งชาติ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X =3. ,S.D.= 0.  ) ซึงอยูใ่น
ระดบัมาก  อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบเพือรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X =3. , S.D = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบั
รองลงมาคือ ขอ้ที  นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล การแทรกแซงทางการเมืองมีผลกระทบต่อ
สถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X =3. 5, S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัรองลงมา
คือ ขอ้ที  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 
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3. ,S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ที  ชุมชนต่อตา้นในการจดักิจกรรม 
ของสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = .  ,  S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย 

    
ตารางที   ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัปัจจยัความเสียงใน 
       สถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที        ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายและการศึกษา ( x5 )    

 .สถานศึกษากาํหนดโครงสร้างการบริหารทีชดัเจน .  .  มาก 

 . สถานศึกษาแต่งตงัคณะกรรมการเพือปฏิบติัภารกิจอยา่งมี 

    ประสิทธิภาพ .  .  มาก 

 . การตงัหน่วยงานใหม่และการถ่ายโอนสงักดัของสถานศึกษา 
     ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา .  .  ปานกลาง 

 . สถานศึกษาประสานหน่วยงานจากภายนอก ผูป้กครอง 

    ชุมชนเพือสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 
.  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

   

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายและ
การศึกษา มี  ขอ้ย่อยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ยกเวน้ขอ้ ขอ้  มีค่าเฉลีย
มชัฉิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ที  ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมาทีสุดคือ ดา้นสถานศึกษา
แต่งตงัคณะกรรมการเพือปฏิบติัภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3.   

, S.D. = 0.  )ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ที สถานศึกษากาํหนดโครงสร้างการ
บริหารทีชดัเจนมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X = 3.  , S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั
รองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษาประสานหน่วยงานจากภายนอก ผูป้กครองชุมชนเพือสร้างเครือข่าย
ร่วมพฒันา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3.  , S.D. = . ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบั
สุดทา้ยคือขอ้ที  การตงัหน่วยงานใหม่และการถ่ายโอนสังกดัของสถานศึกษาส่งผลกระทบต่อ 
สถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = . ,  S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ตารางที   ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
       สถานศึกษา สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถิน         ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและการบริการ ( x6 )    

 . ความสามารถในการใหบ้ริการทางการศึกษาของสถานศึกษา .  .  มาก 

 . ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการทางการศึกษาของสถานศึกษา .  .  มาก 

 . ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพนกัเรียน .  .  มาก 

 . ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการ 

     บริหารจดัการศึกษาร่วมพฒันา .  .  มาก 

 .สถานศึกษามีการจดัโครงการกิจกรรมพฒันาประสิทธิภาพ 

ร    บริหารจดัการศึกษา 
.  .  มาก 

 . สถานศึกษามีอตัราครูและบุคลากรตามเกณฑ ์ .  .  ปานกลาง 

 . ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจดัการการเรียนการสอนอยา่ง 

      มีคุณภาพ 
.  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

   

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและการบริการมี 
 ขอ้ยอ่ยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที  สถานศึกษามีการจดัโครงการ 
กิจกรรมพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ( X = 

3. , S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ที  ความสามารถในการใหบ้ริการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X =3.71,S.D.=0.95)ซึงอยูใ่นระดบัมาก  
อนัดบัรองลงมาคือขอ้ที 7 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีค่า 
เฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3.700 , S.D. = 0.96) ซึงอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ที  
ประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = 

3.  , S.D. = .  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้ที  ผูป้กครองและชุมชนมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพนกัเรียน มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X = 3. ,S.D. = . ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก   
อนัดบัรองลงมา คือ ขอ้ที  ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการการศึกษาร่วมพฒันา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X = 3. ,S.D. = .  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก 
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และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ที  สถานศึกษามีอตัราครูและบุคลากรตามเกณฑมี์ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต
ที ( X  = .  , S.D. = .  ) ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

   ตารางที    ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
       สถานศึกษา สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที   

                 ( n =  ) 
ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 

สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร( x7 )    

  . ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ 

      วิชาชีพ 
.  .  มาก 

 . ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ที .  .  มาก 

3.6  1.07 มาก 

   

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากรมี  ขอ้ยอ่ยซึง
มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที   ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติั
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X  = .  ,  S.D. = .  ) ซึงอยู่
ในระดบัมาก  อนัดบัทีสองรองลงมาคือ ขอ้ที  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ที มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = 3.  , S.D. = 1.0 )  
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ตารางที   ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
       สถานศึกษาสงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที      ( n =  ) 

ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาล   กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน ( x8 )    

 . ผูบ้ริหารจดัระบบการเบิกจ่ายเงินโดยคาํนึงถึงความคล่องตวั 

     การดาํเนินการ .  .  มาก 

  . สถานศึกษามีความพอเพียงในการใชจ่้ายงบประมาณ .  .  มาก 

  . คณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ริหารเห็นชอบแผนงาน 

    ประมาณของสถานศึกษา .  .  มาก 

 . สถานศึกษามีความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงินตามโครงการต่างๆ .  .  มาก 

 . สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการใชท้รัพยากรอยา่ง 

    เกิดประโยชน์สูงสุด .  .  มาก 

 . สถานศึกษาบริหารงบประมาณดว้ยความโปร่งใสและ 

    ตรวจสอบได ้
.  .  มาก 

รวม 3.7  0.9  มาก 

   

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงด้านประสิทธิภาพทาง
การเงินมี  ขอ้ย่อยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมากทุก โดยขอ้ที   สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X  = 3.   

,S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัทีสองรองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษามีความโปร่งใสใน
การใชจ่้ายเงินตามโครงการต่างๆ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3. , S.D. = . ) ซึงอยูใ่น
ระดับมาก  อันดับสามรองลงมาคือ ขอ้ที  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ริหารเห็นชอบ
แผนงานประมาณของสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3.  , S.D. = . ) ซึงอยูใ่น
ระดบัมาก อนัดบัสีรองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการใชท้รัพยากรอยา่ง
เกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3.   , S.D. = . ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก   
อนัดบัหา้รองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษามีความพอเพียงในการใชจ่้ายงบประมาณ มีค่าเฉลียมชัฉิม
เลขคณิตที ( X  = 3.  , S.D. = .  ) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ที  ผูบ้ริหารจดัระบบการเบิกจ่าย
การเงินโดยคาํนึงถึงความคล่องตวัในการดาํเนินการ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = .  ,  S.D. 

= .  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก   
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ตารางที     ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน    
         สถานศึกษา สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที         

               ( n =  ) 
ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 

สงักดัเทศบาล   กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

 ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร ( x9 )    

  . สถานศึกษาคาํนึงถึงความปลอดภยัของเครืองเล่นต่างๆ ทีอยู ่
      ในหอ้งเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษา .  .  มาก 

 . สถานศึกษาคาํนึงถึงความปลอดภยัของอุปกรณ์การกีฬา 
     อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมีการซ่อมบาํรุงอยูเ่สมอ .  .  มาก 

  . สถานศึกษาซ่อมบาํรุงรักษาวสัดุ ครุภณัฑ ์ใหอ้ยูใ่นสภาพ 

      พร้อมใชอ้ยูเ่สมอ .  .  มาก 

 .สถานศึกษาสาํรวจความตอ้งการดา้นวสัดุครุภณัฑ ์เพือการ 

    ดาํเนินการใหเ้หมาะสมเพียงพอ .  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

   

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากรมี  ขอ้
ย่อยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที   สถานศึกษาคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของเครืองเล่นต่างๆทีอยูใ่นห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลข
คณิตมากทีสุดคือ ( X =3. ,S.D.=0. ) ซึงอยู่ในระดับมาก  อนัดับทีสองรองลงมาคือ ขอ้ที  
สถานศึกษาคาํนึงถึงความปลอดภยัของอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยมีการบาํรุง
ซ่อมแซมอยูเ่สมอ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X = 3.  S.D. = . ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบั
รองลงมาคือ ขอ้ที  สถานศึกษาสํารวจความตอ้งการด้านวสัดุครุภณัฑ์ เพือการดาํเนินการให้
เหมาะสมเพียงพอ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X  = 3. , S.D. = . ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  และ
อนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ที  สถานศึกษาซ่อมบาํรุงวสัดุครุภณัฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใชอ้ยู่เสมอ มี
ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = .  , S.D. = . ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก 
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   ตารางที  ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัความเสียงใน 
        สถานศึกษา สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที   

                                                                                                                                              ( n =  ) 
ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา 

สงักดัเทศบาล   กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  X  S.D. ระดบั 

  ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารการจดัการ ( x10 )    

.บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ทีต่างๆเพือบรรลุ 
    เป้าหมายเดียวกนั .  .  มาก 

  ผูบ้ริหารมอบหมายภารกิจโดยคาํนึงความสามารถของบุคคล .  .  มาก 

 . ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

    ทีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา .  .  มาก 

. สถานศึกษาจดัระบบการสือสารภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 

้     เหมาะสมเพียงพอ .  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

   

  เมือพิจารณาเป็นรายด้าน  ตวัแปรตน้ขอ้ที  คือ  ปัจจยัความเสียงด้านการบริหารการ
จดัการ มี  ขอ้ยอ่ยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที   บุคลากรใหค้วาม
ร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ทีต่างๆเพือบรรลุเป้าหมายเดียวกนั มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ    
( X  = 3.  ,S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัสองรองลงมาคือ ขอ้ที  ผูบ้ริหารมอบหมาย
ภารกิจโดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = 3.  ,S.D. = . )
ซึงอยู่ในระดบัมาก  อนัดบัทีสามรองลงมาคือ ขอ้ที  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตที ( X = 3. 6 , S.D. = 

. 2) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ที  สถานศึกษาจดัระบบสือสารภายในอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = .  , S.D. = .  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก   
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ตอนท ี  ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินท ี   
 ผลการวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  มีรายละเอียด ตามตารางที  ดงัต่อไปนี                                  

          ( n =  ) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 

. ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน ( y1 ) .  .  มาก 

 .ความพึงพอใจในการทาํงาน   ( y2 ) .  .  มาก 

  . การขาดงาน ( y3 ) .  .  นอ้ย 

 . การออกกลางคนัของนกัเรียน  ( y4 ) .  .  นอ้ย 

 . คุณภาพโดยทวัไป  ( y5 )  .  .  มาก 

รวม .  .  ปานกลาง 

  

 จากตารางที  พบว่า ระดบั ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = . ,S.D. = 0. ) เมือพิจารณาแต่ละหวัขอ้ 
พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถิน  อยู่ในระดบัมาก  ดา้น 
และระดบันอ้ย  ดา้น โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ คุณภาพโดยทวัไป ( X = .  ,  S.D.= .  ) 
รองมาคือดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน ( X = .  ,S.D. = . ) , รองลงมาคือดา้นผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียน ( X =3. 9, S.D.=0. 2) ซึงอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการขาดงาน ( X  = 

1.98 , S.D. = .  )  และการออกกกลางคนัของนกัเรียน ( X  = .  ,  S.D. = .  ) ซึงอยูใ่นระดบั
นอ้ย 
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ตารางที  ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
       สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที                                                                          

           ( n =  ) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 

ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน  ( y1 )    

 .การเรียนของนกัเรียนโดยเฉลียอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ .  .  มาก 

  . นกัเรียนมีผลงานและเป็นทียอมรับหรือไดรั้บรางวลัจาก 

      หน่วยงานอืนทงัภาครัฐและเอกชน .  .  มาก 

  . นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดบัทีสูงขึนได ้ .  .  มาก 

 . นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคาราวะ ทีเหมาะสมกบัวยั .  .  มาก 

  .นกัเรียนมีพฒันาการดา้นการเรียนรู้ .  .  มาก 

 .นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ   .  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

   

  จากตารางที  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตามขอ้ที  คือผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของนักเรียนมี  ขอ้ย่อยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย ขอ้ที  นักเรียนมี
การพฒันาการดา้นการเรียนรู้มีมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X = 3. ,S.D. = 0.40)ซึงอยู่
ในระดับมาก ระดับรองมาคือขอ้ที  นักเรียนมีผลงานและเป็นทียอมรับหรือได้รับรางวลัจาก
หน่วยงานอืนทงัภาครัฐและเอกชนมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั( X  = 3.  ,S.D. = 0. )ซึงอยู่
ในระดบัมาก ระดบัรองมามีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากนัคือ ขอ้ที และขอ้ที คือ นกัเรียนสามารถ
สอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดบัทีสูงขึนได ้มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั( X  = 3.  ,S.D. = 

0.  )และ นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคาราวะทีเหมาะสมกบัวยั มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต
เท่ากบั( X  = 3.  ,S.D. = 0.  )ซึงอยูใ่นระดบัมาก ระดบัรองมาคือ ขอ้ที  ผลการเรียนของ
นกัเรียนโดยเฉลียอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั( X  = 3.  , S.D. = 0. )
ซึงอยู่ในระดบัมาก และ อนัดบัสุดทา้ยคือขอ้ที  นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีกระบวนการ
คิดอยา่งเป็นระบบมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = . , S.D. = .  ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที   ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
         สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที                                                        ( n =  ) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 
ความพึงพอใจในการทาํงาน   ( Job Satisfaction )  ( y2 )    

 .ครูและบุคลากรของสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่องานและ 

   ภาระงานทีรับผดิชอบ .89 .  มาก 

 . ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจในระบบ 

     บริหารนโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการปฏิบติังาน 

     ของสถานศึกษา 
.89 .  มาก 

  . ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อ 

      ผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง และสวสัดิการต่างๆ .  .  มาก 

 . ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานที 

      ทาํงาน .  .  มาก 

 .ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อเพือน 

    ร่วมงานเจา้นาย/ ผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
.  .  มาก 

 . ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อโอกาส 

     การเรียนรู้งาน การพฒันาวิชาชีพ และการใชท้กัษะที 

      หลากหลายในการปฏิบติังาน 
.  .  มาก 

  . ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจ ต่อความ 

      เป็นอิสระในการปฏิบติังานและมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ที 

      การงาน 
.  .  มาก 

  . ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรับผดิชอบและมา 
      ปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ .  .  มาก 

รวม 3.  0.  มาก 

   

  จากตารางที  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตามขอ้ที  ความพึงพอใจในการทาํงาน มี 
 ขอ้ย่อยซึงมีค่าเฉลียมัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที  ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังานและมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ทีการ
งาน มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X = . , S.D.=0. ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก ระดบัสองรอง
มาคือขอ้ที  ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานทีทาํงาน มีค่าเฉลียมชัฉิมเลข
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คณิตที ( X = . ,S.D.=0. ) ซึงอยู่ในระดบัมาก ระดบัสามรองมามีสองขอ้ทีมีค่าเฉลียมชัฉิมเลข
คณิตเท่ากนัคือขอ้ที   และขอ้ที  คือบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อโอกาสในการ
เรียนรู้งาน การพฒันาวิชาชีพ และการใชท้กัษะทีหลากหลายในการปฏิบติังานมีค่าเฉลียมชัฉิมเลข
คณิตเท่ากบั( X  = .  , S.D. = . ) และ  ขอ้ที  คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
รับผิดชอบและมาปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั( X  = .  , S.D. = 

. ) ซึงอยูใ่นระดบัมากทงัสองขอ้ ระดบัรองมาคือขอ้ที  ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความ
พึงพอใจต่อเพือนร่วมงานเจา้นาย ผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูใ้ตบ้งัตบับญัชามีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต
เท่ากบั( X  = .  , S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก รองมาคืออนัดบัหา้มีสองขอ้ทีมีค่าเฉลียมชัฉิม
เลขคณิตเท่ากนัคือขอ้ที  และขอ้ที  คือ ครูและบุคลากรของสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่องานและ
ภาระทีรับผดิชอบมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั ( X  = 3.  , S.D. = 0.  )และขอ้ที  ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจในระบบบริหารนโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษา มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั ( X  = 3.  , S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่น
ระดบัมากทงัสองขอ้ และ อนัดบัสุดทา้ยคือขอ้ที  ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง และสวสัดิการต่างๆ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = .  , S.D. 

= . ) ซึงอยูใ่นระดบัมาก 

  

 ตารางที   ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
       สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที                                                        ( n =  ) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 
การขาดงาน ( Absenteeism )  ( y3 )    

  . การสนบัสนุนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของผูน้าํ .  .  นอ้ย 
  . การจดับรรยากาศใหเ้อือต่อการทาํงาน .  .  นอ้ย 

  . ทศันคติและแรงจูงใจในการทาํงาน .  .  นอ้ย 

 . ความสุขในการทาํงาน .  .  นอ้ย 

 . ภาระงานและปริมาณงานทีเหมาะสม .  .  นอ้ย 

รวม .  0.61 นอ้ย 

   

  จากตารางที  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตามขอ้ที  คือการขาดงานมี  ขอ้ยอ่ยซึง
มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้โดยมีค่าเฉลียรวมคือ ( X =1.98, S.D.=0. 1) ขอ้ทีมี
ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากทีสุดขอ้ที  ภาระงานและปริมาณงานทีเหมาะสม มีค่าเฉลียมชัฉิมเลข
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คณิต คือ ( X  = . , S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย  อนัดบัรองมาคือขอ้ที  ดา้นความสุขในการ
ทาํงานมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั ( X  = . , S.D. = 0.71) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย  อนัดบัรองมา
คือขอ้ที  การจดับรรยากาศใหเ้อือต่อการทาํงาน มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตคือ ( X  = . , S.D. = 

. ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย  อนัดบัรองมาคือขอ้ที  ทศันคติและแรงจูงใจในการมีค่าเฉลียมชัฉิมเลข
คณิตเท่ากบั ( X  = .  ,S.D. = 0. ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย  และอนัดบัสุดทา้ยคือขอ้ที  การ
สนบัสนุนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของผูน้าํมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตนอ้ยทีสุดคือ ( X = . , 

S.D.=0. ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย   
 

ตารางที   ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของ 
         สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถิน ที  1                                  ( n =  ) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 
อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน (Dropout Rate) ( y4 )    

 .เกณฑก์ารจบหลกัสูตร .  .  นอ้ย 
 . เจตคติของนกัเรียนต่อสถานศึกษา .  .  นอ้ย 
 . ความสมาํเสมอมาเรียน .  .  นอ้ย 

. นโยบายในการติดตามสอบถาม เมือนกัเรียนขาดเรียนหลายวนั .  .  นอ้ย 
 . จาํนวนนกัเรียนทีเขา้เรียนกบัจาํนวนนกัเรียนทีจบการศึกษามี 

      จาํนวนใกลเ้คียงกนั .  0.51 นอ้ย 

รวม .  0.5  นอ้ย 

   

  จากตารางที  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตามขอ้ที  คืออตัราการออกกลางคนัของ 

 นกัเรียนมี  ขอ้ยอ่ยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ โดยขอ้ที  มีค่าเฉลียมชัฉิม
เลขคณิตมากทีสุดคือ ดา้นเจตคติของนกัเรียนต่อสถานศึกษามีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ที ( X  = .  
,  S.D. = .  ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย ขอ้ที  ดา้นความสมาํเสมอมาเรียน มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมาก
เป็นอนัดบัสองคือ ( X = . , S.D. = . )ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย ขอ้ที  จาํนวนนกัเรียนทีเขา้เรียน 
กบัจาํนวนนกัเรียนทีจบการศึกษามีจาํนวนใกลเ้คียงกนั มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตมากเป็นอนัดบัสาม
คือ ( X = . , S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย ขอ้ที  ดา้นเกณฑก์ารจบหลกัสูตรมีค่าเฉลียมชัฉิม
เลขคณิตมาเป็นอนัดบัสีคือ ( X = . , S.D. = 0.  ) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้น 
นโยบายในการติดตามสอบถาม เมือนกัเรียนขาดเรียนหลายวนั มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั ( X  

= 1.80 , S.D. = .49) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ย 



99 
 

 

ตารางที 1  ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
       สงักดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถิน                                                          ( n =  ) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 
คุณภาพโดยทวัไป  ( Overall  Quality )  ( y5 )    

  . ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตวัให้ 
      กบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงได ้ .  .  มาก 

  . ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ 

      ความสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในสถานศึกษาไดดี้ .  .  มาก 

  . ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการ 

      ปฏิบติังานในหนา้ทีใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา .  .  มาก 

 . ครูและบุคลากรของสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการ 

     ทรัพยากรทางการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง .  .  มาก 

  .ครูและบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกนัปรับปรุงพฒันา 
    การปฏิบติังานตามหนา้ทีดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ .  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

  

 จากตารางที  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  ตวัแปรตามขอ้ที  คือคุณภาพโดยทวัไปมี  ขอ้
ย่อยซึงมีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที  ผูบ้ริหารครูและบุคลากรของ
สถานศึกษามีความรู้ความสามารถแกไขปัญหาทีเกิดขึนในสถานศึกษาไดดี้ มีค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต
มากทีสุดคือ ( X  = 4.  , S.D. = 0.45)ซึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ที  ผูบ้ริหารครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไดมี้ค่าเฉลียมชัฉิมเลข
คณิตเท่ากบั ( X  = .  , S.D. = 0. )ซึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ที  ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีให้บรรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา ค่า
เฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั  ( X  = . , S.D. = 0. )ซึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ที  ครู
และบุคลากรของสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั ( X  = .  ,S.D. = 0.  )ซึงอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัสุดทา้ย
คือขอ้ที  ครูและบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกนัปรับปรุงพฒันาวิธีการปฏิบติังานตามหนา้ทีดว้ย
นวตักรรมใหม่ ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิตเท่ากบั ( X  = . , S.D. = 0. ) 
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คอนที  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเสียงกับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินท ี   

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเสียง กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ดาํเนินการโดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์  (r xy) 

ของ เพียรสนั ( Pearson’s product – moment correlation coefficient ) ดงัรายละเอียดในตารางที 
ตารางที    ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั         
        เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  โดยภาพรวมและรายดา้น 

              ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

 

 

 

ปัจจัยความเสียงในสถานศึกษา 

ผล
สมั

ฤท
ธิท

างก
ารเ

รีย
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เรีย
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(y
 1) 

คว
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พึง
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ใจใ

นก
ารท
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น (

y 
2) 

  

กา
รข
าด
งาน

 (y
 3) 

 กา
รอ
อก

กล
างค

นัข
อง
นกั

เรีย
น (

 y 
) 

 คุณ
ภา
พโ

ดย
ทวั

ไป
  (y

 5) 

รว
ม (

 y
to

t) 

ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย(ีx1) . ** . ** -. 6 ** -.  ** . * . ** 

ปัจจยัความเสียงดา้นสงัคมและวฒันธรรม (x ) . ** . ** -.454 ** -. ** . * . * 

ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ(x ) .  -.  .122 -.  -.  -.  

ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย(x ) .491** .329** -.338* -.327 * .193 .365* 

ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบาย
สถานศึกษา (x ) 

.513** .445* -.397* -.439* .279 .442** 

ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ(x ) .601** .551** -.501** -.541 ** .461** .577** 

ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (x ) .598** .633* -.569** -.598 ** .542* .650** 

ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน(x )  .596** .567** -.513** -.493** .448** .573** 

ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร (x ) .505** .466** -.411** -.499** .382** .477** 

ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x ) .506** .425** -.407** -.432** .380* .460** 

รวม (xtot) . ** . ** -.443** -.492** . * . ** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

*.  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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จากตารางที  เป็นการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเสียงกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  มีผลการวิเคราะห์ ดงันี  

1. ตัวแปรปัจจัยความเสียงในสถานศึกษาโดยรวม (xtot) กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยรวม (ytot) มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.  โดยมีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = .500) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ตวัแปรปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาโดยรวม (xtot) กบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในแต่ละดา้น (y1-5) มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.  
ยกเวน้ตวัแปรที  การขาดงาน (y ) และตวัแปรที  การออกกลางคนัของนกัเรียน (y ) มี
ความสมัพนัธ์กนัทางลบ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) 

ระหวา่ง -.  ถึง .  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี  ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน (y1) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = .562 ) ความพึงพอใจในการทาํงาน (y )  มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ 
( r = .  ) คุณภาพโดยทวัไป(y ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = . )   การขาดงาน (y )  มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = -.443) และ การออกกลางคนัของนกัเรียน (y ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ ( r = -.  ) 

3. ตวัแปรปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา (x  - x ) ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม ( ytot) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ยกเวน้ ตวัแปรที 

 ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (x ) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
โดยรวม (ytot)  ส่วนตวัแปรที  ปัจจยัความเสียงดา้นสงัคมและวฒันธรรม (x ) และตวัแปรที  ปัจจยั
ความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
โดยรวม(ytot) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ระหวา่ง -
.  ถึง .650  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี  ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r = . ) ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ(x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = 

. ) ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = . ) 
ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย ี (x1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=. ) ปัจจยัความเสียงดา้น
วสัดุทรัพยากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = . ) ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ 
(x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = . ) ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) 
มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = . 4 ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ส่วนปัจจยัความเสียง
ดา้นสังคมและวฒันธรรม (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = . ) ปัจจยัความเสียงดา้นการเมือง
และกฎหมาย (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=. ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = -. )  
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. ตวัแปรปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา (x  - x ) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน (y1) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ระหวา่ง .  ถึง .  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี 
ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย ี (x1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r =. ) ปัจจยัความเสียงต่อ
ผลผลิตและบริการ(x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = . ) ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (x ) มี
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=. 9 ) ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (x ) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=. ) ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r=. ) ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r =. ) ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = 

. ) ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = . ) ปัจจยัความ
เสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย(x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r =. ) และปัจจยัความเสียงดา้น
ปัญหาเศรษฐกิจ(x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = . ) 

. ตวัแปรปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา (x  - x ) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น ความพึงพอใจในการทาํงาน (y2) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ระหวา่ง -.  ถึง .  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี ปัจจยั
ความเสียงดา้นบุคลากร (x ) มีค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=. 33) ปัจจยัความเสียงดา้น
ประสิทธิภาพทางการเงิน (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=.567) ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและ
บริการ (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=.551) ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลยี (x1) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=.516) ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r = .466)  ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x )   มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์    
(r =.425) ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=.440) 
ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r =.445) ปัจจยั
ความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = . ) และปัจจยัความ
เสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = -. ) 

. ตวัแปรปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา (x  - x ) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นการขาดงาน (y ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0  โดยมีคา่
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ระหวา่ง -.569 ถึง .122 ยกเวน้ ตวัแปรดา้นปัจจยัความเสียงใน
โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) มีความสัมพนัธ์
ทางลบกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นการขาดงาน (y ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0  
สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์    
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(r = -. )  ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = -.338) 
ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=-. )  
ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x )  มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=-.407) ปัจจยัความเสียง
ดา้นวสัดุทรัพยากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=-.411) ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและ
วฒันธรรม (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = -.454)  ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลยี (x1) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=-.462)  ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r=-. ) ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r= -.513) และสุดทา้ย ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( 
r = -.  ) 

. ตวัแปรปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา (x  - x ) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นการออกกลางคนัของนกัเรียน (y4) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ระหวา่ง -.  ถึง . 78 ยกเวน้ ตวัแปรดา้นปัจจยั
ความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นการออกกลางคนัของนกัเรียน (y4) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0   สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี  ปัจจยัความเสียงดา้นปัญหาเศรษฐกิจ (x ) 
มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=-. ) ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมาย (x ) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = -. ) ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x )   มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์  (r=-.432) ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r =-. ) ปัจจยัความเสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ 
(r = -.485) ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย ี(x1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r =-.492)  ปัจจยัความ
เสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=-. ) ปัจจยัความเสียงดา้น
วสัดุทรัพยากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r = -.499) ความเสียงต่อผลผลิตและบริการ (x ) มี
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=-.541) และ ปัจจยัความเสียงดา้นบุคลากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ ( r = -.598) 
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8. ตวัแปรปัจจยัความเสียงในสถานศึกษา (x  - x ) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น คุณภาพโดยทวัไป (y5) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . ในตวั
แปรที  – ตวัแปรที  และอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .  ในตวัแปรที  ตวัแปรที  และตวัแปรที 
โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ระหวา่ง -.  ถึง .  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี ปัจจยัความ
เสียงดา้นบุคลากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r =. ) ปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพ
ทางการเงิน (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r =. ) ปัจจยัความเสียงต่อผลผลิตและบริการ(x ) มี
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r=. ) ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร (x ) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ์ (r=.382)  ปัจจยัความสียงดา้นการบริหารจดัการ (x )   มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์     
(r =.380) ปัจจยัความเสียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์        
(r =. ) ปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลย ี(x1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = . ) ปัจจยัความ
เสียงดา้นสังคมและวฒันธรรม (x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r =. ) ปัจจยัความเสียงดา้น
การเมืองและกฎหมาย(x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r =. ) และปัจจยัความเสียงดา้นปัญหา
เศรษฐกิจ(x ) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ( r = -. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

บทที  

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากเรือง “ปัจจัยความเสียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาทอ้งถิน ที  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดับปัจจยัความเสียงในสถานศึกษากับระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  และหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัความเสียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  กลุ่ม
ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือรองผูบ้ริหารสถานศึกษา ประธาน
กรรมการหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และครูหัวหนา้กลุ่มสาระของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  เครืองมือทีใชใ้นการจิวยัเป็นแบบสอบถามจาํนวน  ฉบบั การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติการวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ ( %)  ค่าเฉลียมชัฉิมเลขคณิต ( X ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (rxy) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางและรายละเอียด
ต่างๆ ของการวิจยัโดยมีวิธีดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น  ขนัตอน คือ . การวิเคราะห์เพือกาํหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั . การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัความเสียงและประสิทธิผลของสถานศึกษา และหา
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ขนัตอนที  การวิเคราะห์เพือกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ในขนัตอนนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพือกาํหนดกรอบแนวคิดดงันี . ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ
แนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัความเสียงและประสิทธิผลของสถานศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที    . ศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัความเสียง
และประสิทธิผลของสถานศึกษา  . ศึกษาวิเคราะห์เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ 
หนงัสือพิมพ ์บทความ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต งานวิจยัทงัในและต่างประเทศ เกียวกบัปัจจยัความ
เสียงและ ประสิทธิผลของสถานศึกษา เพือสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัแลว้นาํขอ้สรุปผลที
ไดม้าสังเคราะห์เป็นความรู้เกียวกบัปัจจยัความเสียงและประสิทธิผลของสถานศึกษา เพือนาํมาใช้
เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
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ขนัตอนที  การวิเคราะห์ปัจจยัความเสียงและประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 

ในขนัตอนนีผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขนัตอนดว้ยกนัคือ  . การวิเคราะห์ค่าความถี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลียมัชฉิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยความเสียงและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  . วิเคราะห์ระดบัความเสียงและประสิทธิผลของสถานศึกษาจาก
คะแนนเปอร์เซ็นไทล ์ 
 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัเป็นประเดน็สาํคญัดงันี 

 1. สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดย
ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ .  อาย ุ 1 ปีขึนไป ร้อยละ .  ระดบัการศึกษาปริญญาโท 
ร้อยละ .  และประสบการณ์การทาํงาน  ปีขึนไป ร้อยละ .  
 .  ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ในภาพรวมอยู่
ระดบัมาก ( X  = 3.62, S.D. = 0.78 ) และเมือพิจารณาแต่ละตวัแปรก็พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกตวั
แปร ยกเวน้ตวัแปรที  ปัจจยัความเสียงดา้นการเมืองและกฎหมายมีระดบัปัจจยัความเสียงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X  = 3.31, S.D. = 0.68 ) 
 . ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  พบว่าประสิทธิผล
ของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3. , S.D. = 0. 8 )  เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า คุณภาพโดยทวัไป  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน และ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนการขาดงาน และอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 .การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัในดา้นบวกอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ยกเวน้ ปัจจยัความเสียงด้านปัญหาเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กัน
ในทางลบ 

 

การอภิปรายผล  
  จากสรุปผลการวิจยัเรือง “ปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี  
  . ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความเสียงของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีวางไว ้ทงันีอาจเนืองมาจาก
การปฏิบติังานตามภารกิจของสถานศึกษาทีเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาและนโยบายดา้น
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การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองทอ้งถิน จากผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ตลอดจนครูและบุคลากรในสถานศึกษา ตอ้งปฏิบติัภาระหน้าทีการบริหาร
สถานศึกษา ใหค้าํแนะนาํบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา การจดัการเรียนการสอนทีตอ้งสอดคลอ้ง
กบันโยบายดา้นการศึกษาแห่งชาติและตรงตามหลกัสูตร  ซึงตอ้งปฏิบติัตามอยา่งระมดัระวงั เพือลด
ความเสียงต่างๆทีอาจจะเกิดขึน แต่จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัปัจจยัความเสียงอยาในระดบัมากนนั 
อาจเนืองมาจากการขาดความรู้ความเขา้ใจในการนาํเทคโนโลยมีาใชค้วบคู่กบัการเรียนการสอนใน
ยคุสมยัปัจจุบนั เนืองจากปัจจยัความเสียงดา้นเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัมาก และอาจเนืองมาจากการ
ขาดแคลนหรือมีใชไ้ม่พอเพียงในดา้นของวสัดุทรัพยากร  รวมไปถึงความตระหนักและคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของเครืองเล่นต่างๆทงัทีอยูใ่นหอ้งเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาของบุคลากร
ในสถานศึกษา เพราะพบวา่ ตวัแปรที  ปัจจยัความเสียงดา้นวสัดุทรัพยากร(x9) มีค่าปัจจยัความเสียง
อยูใ่นระดบัมากเป็นอนัอบัที  คือ ( X  = 3. , S.D. = 0. ) และพิจารณาตามขอ้ยอ่ยในตวัแปรที  
คือสถานศึกษาตอ้งใส่ใจและคาํนึงถึงความปลอดภยัของเครืองเล่นต่างๆทีอยู่ในห้องเรียนและ
บริเวณโดยรอบสถานศึกษา และยงัตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของอุปกรณ์การกีฬา วสัดุ ครุภณัฑ ์
ตอ้งไดรั้บการดูแลซ่อมบาํรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใชอ้ยู่เสมอ และตอ้งมีการสาํรวจความตอ้งการ
ดา้นวสัดุ ครุภณัฑ์ เพือดาํเนินการให้เหมาะสมเพียงพอ  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาริชาติ 
อุ่นเรือน ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในดา้น
การเงิน การบญัชี และการพสัดุของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต  
ผลการวิจยัพบวา่ ผลการปฏิบติังานตามาตรฐานระบบการควบคุมภายในดา้นการเงิน การบญัชี และ
ดา้นการพสัดุอยูใ่นระดบัมาก ( X  =3.86 ) มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบควบคุมภายในอยู่
ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจยัของวนิดา ปอน้อย ทีศึกษาวิจยัเรือง “การศึกษาความเสียง
เกียวกับการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ด้านการเงินและพสัดุ”  พบว่า ด้านกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัทางดา้นการเงินและพสัดุ  ทีใชอ้ยู่มีขนัตอนยุ่งยากซบัซอ้น ยากต่อการทาํความ
เขา้ใจ ตีความหมายไดห้ลากหลายและลา้สมยัไม่เหมาะกบัสภาพงานปัจจุบนัทงัหมดนีมีระดบัความ
เสียงมาก   สอดคลอ้งกบังานวิจยังาน ดวงใจ ช่วยตระกูล ไดว้ิจยัเรือง “การบริหารความเสียงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขนัพืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความเสียงในสถานศึกษาขนั
พืนฐานประกอบด้วย  องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน ด้านความมนัใจ
ทางการศึกษา ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั 
 บุคลากรในสถานศึกษาตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าทีต่างๆเพือบรรลุเป้าหมาย
เดียวกนั ผูบ้ริหารตอ้งมอบหมายภารกิจของสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคล และ
ตอ้งเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และ
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สถานศึกษาตอ้งมีระบบการสือสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ เนืองจาก
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความเสียงดา้นการบริหารการจดัการ (x10)  มีค่าระดบัปัจจยัความเสียงอยู่
ระดบัมาก เป็นอนัดบัทีสองซึงมีค่าระดบัปัจจยัความเสียงอยูที่ ( X = 3. ,S.D. = 0. ) สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ จินดารัตน์ วงศ์เงิน ทีศึกษาวิจยัเรือง “ การควบคุมภายในดา้นการประเมินความ
เสียงงานจดัซือจดัจา้ง” ซึงพบว่า งานจดัซือจดัจา้งมีปัจจยัความเสียงทีเกิดจากการดาํเนินงานและ
บุคลากร ซึงการดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารในด้านการกาํหนดความตอ้งการ 
วิธีการจดัซือจดัจา้งส่วนใหญ่ใชว้ิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา เพือเป็นการพฒันาและการสูญเสีย
ในการดาํเนินงานจดัซือจดัจา้ง องค์กรบริหารส่วนตาํบลควรพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ดา้นกฎ 
ระเบียบ และเสริมสร้างประสบการณ์เพือลดความเสียงในการจัดซือจัดจ้าง รวมทังนําหลัก           
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารการจัดซือจัดจ้างให้มีความถูกตอ้งโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 
สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้มีความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินตามโครงการต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ริหารมีความเห็นชอบแผนงาน
งบประมาณของสถานศึกษา มีความพอเพียงในการใชจ่้ายงบประมาณและผูบ้ริหารตอ้งจดัระบบ
การเบิกจ่ายเงินโดยคาํนึงถึงความคล่องตวัในการดาํเนินการเพือลดปัจจยัความเสียงทีอาจจะเกิดขึน
ในสถานศึกษาเพราะปัจจยัความเสียงดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (x8) มีระดบัความเสียงเป็น
อนัดบัทีสาม ( X = 3.71,S.D. = 0.92 ) จากผลการวิจยัยงัพบว่า อตัราการว่างงานของผูป้กครอง การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย การลงทุนต่างๆในสังคมแวดลอ้มส่งผลกระทบต่อผูป้กครอง 
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียนด้วย ดังนันบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านควรเอาใจใส่ในการติดตามสถานะภาพของ
นักเรียนและผูป้กครอง สนับสนุนและกําชับให้ครูเยียมบ้านนักเรียนหรือให้การสนับสนุน
ขอ้แนะนาํแก่ผูป้กครองและชุมชนใกลเ้คียงเพือลดปัจจยัความเสียง เนืองจากปัจจยัความเสียงดา้น
เศรษฐกิจ (x ) มีระดบัความเสียงเป็นอนัดบัทีสี     ( X = 3.67,S.D. = 0.72)  สถานศึกษาควรมีการจดั
โครงการกิจกรรมพฒันาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา สถานศึกษาตอ้งกาํหนดโครงสร้างของ
การบริหารทีชดัเจน มีการแต่งตงัคณะกรรมการเพือปฏิบติัภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาเพือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีการเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ที สถานศึกษา
ควรดาํเนินในการให้บริการทางการศึกษาอยา่งเต็มประสิทธิภาพและเตม็ความสารถและตอ้งสร้าง
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักเรียน ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษาร่วมพฒันา ซึง
การดาํเนินการต่างๆดงัทียกตวัอยา่งมาทงัหมดนนัสามารถลดปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาลงได ้
ซึงผลการวิจยัครังนีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิฑูรย ์สมโต ทีไดว้ิจยัเรืองการบริหารความ
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เสียงดา้นการปฏิบติัของธนาคารกรุงไทยในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่าธนาคารกรุงไทยมี
กระบวนการและวิธีการบริหารความเสียงอยู่ในระดบัเคร่งครัด ผลการวิจยัของ สุเมธ ทาวิชยั ได้
ศึกษาวิจยัเรืองการบริหารความเสียงของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตภาคเหนือ จากผลการศึกษา
พบว่า ธนาคารส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัการอยู่ในระดบัมาก ผลการวิจยัของ สาคร    ช่วยดาํรง  
ศึกษาวิจยัเรือง การควบคุมภายในทีส่งผลต่อความเสียงของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ผลการศึกษาพบว่า  มีระดบัความเสียงทงัโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ธารชุดา อมรเพชรสกุล ทีศึกษาการพฒันาระบบ
การบริหารความเสียงในส่วนการพสัดุสํานักบริหารแผนและการคลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พบว่า ความเสียงทีเกิดจากเจา้หนา้ทีทาํงานไม่ทนัและเจา้หนา้ทีทาํงานผิดพลาด จดัอยู่ในกลุ่มทีมี
ระดบัความเสียงสูงใน  อนัดบัแรกและสอดคลอ้งกบั ธร สุนทรายทุธ ทีกล่าวถึงการบริหารความ
เสียงทรัพยากรมนุษยว์า่ ในบรรดาทรัพยากรทงัหลายตอ้งถือวา่ ทรัพยากรมนุษยมี์ความสาํคญัสูงสุด
และถือวา่เสียงมากทีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวีณา ยตุานนท ์ทีไดก้ล่าวไวว้่า จิตสาํนึกในการ
ให้บริการเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักและเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบทีต้อง
ตอบสนองความตอ้งการขอลูกคา้ รวมทงัเป็นการแสดงความช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือแก่ลูกคา้ 
ซึงจดัเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึงทีนาํมาเป็นตวัชีวดัหรือประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนิดา ปอนอ้ย ทีศึกษาวิจยัเรือง “การศึกษาความเสียงเกียวกบัการปฏิบติั
ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ดา้นการเงินและพสัดุ”  ดา้น ที  ดา้นเจา้หน้าทีผูป้ฏิบติังาน 
พบวา่เจา้หนา้ทีขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในระเบียบทีใชใ้นการปฏิบติังานไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
ใหผู้เ้กียวขอ้งเขา้ใจได ้ซึงมีระดบัความเสียงมาก 
  . จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึงเป็นไปตามสมมุติฐานทีวางไว้ สาเหตุทีเป็นเช่นนี
เพราะว่าผูบ้ริหารของสถานศึกษาและบุคลากรทุกส่วนในสถานศึกษา ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนือง
ในทุกทุกดา้น และมีความเอาใจใส่ในประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นอย่างสูง ผลการเรียนของ
นักเรียนโดยเฉลียอยู่ในระดับทีพอใจ นักเรียนมีผลงานและเป็นทียอมรับและได้รางวัลจาก
หน่วยงานอืนทงัจากภาครัฐและเอกชน นกัเรียนสามารถสอบเขา้แข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดบัทีสูงขึน
ได ้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีสัมมาคาราวะ ทีเหมาะสมกบัวยั นักเรียนมีการพฒันาการ
ดา้นการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรคมี์กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึงทงัหมดนีพิจารณา
พิเคราะห์จากตวัแปรขอ้ทีหนึง ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน (y1) ซึงมีค่าเฉลียมชัฌิมเลข
คณิตเท่ากบั ( X = 3. ,S.D. = 0. 2) ซึงอยูใ่นระดบัมาก    สถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  มีการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาตลอดจนการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร
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ในสถานศึกษาดว้ย พฒันาคุณภาพของสถานศึกษาจนมีประสิทธิภาพสูงขึน ให้ความช่วยเหลือกนั
ในทุกเช่น ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากรและทรัพยากร และการจดัทาํโครงการเพือพฒันาสถานศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ การบริหารงานโดยใช้วิธีการบริหารสถานศึกษาเป็นฐาน การนํารูปแบบ
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานมาใช ้ การใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 
ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายสากลมาใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน 
แกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากร พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างค่านิยมและทศันคติที
ดี ต่อสถานศึกษา  การบริหารงานทีมีประสิทธิภาพของผู ้บ ริหารมีความเห็นอกเห็นใจ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นของผูอื้น และผูบ้ริหารสามารถครองคน ครองงานได้เป็นอยา่งดี 
จึงทาํใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการทาํงานสูง มาทาํงานอยา่งสมาํเสมอไม่
ขาดงาน พิจารณาจากตวัแปรตวัทีสาม การขาดงาน (y3) ซึงมีค่าเฉลียมชัฌิมเลขคณิตเท่ากบั ( X = 
1.98,S.D. = 0.61) ซึงอยู่ในระดบัน้อย กล่าวคือ สถานศึกษามีการสนับสนุนการทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของผูน้าํหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการจดับรรยากาศใหเ้อือต่อการทาํงาน มีทศันคติ
และสร้างแรงจูงใจทีดีในการทาํงาน บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน และบุคลากรในสถานศึกษามี
ภาระงานและปริมาณงานทีเหมาะสม จึงเป็นสาเหตุใหมี้การขาดงานอยูใ่นระดบันอ้ย และตวัแปรขอ้
ที  อตัราการออกกกลางคนัของนกัเรียน (y4) ซึงมีค่าเฉลียมชัฌิมเลขคณิตเท่ากบั ( X = 1.98 , S.D. 

= 0.61) ซึงอยูใ่นระดบันอ้ยทงันีเนืองจาก สถานศึกษามีเกณฑก์ารจบหลกัหลกัสูตร นกัเรียนมีเจคติที
ดีต่อสถานศึกษา นักเรียนมีความสมาํเสมอในการมาเรียน  สถานศึกษามีนโยบายในการติดตาม
สอบถามเมือมีนกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนัหลายวนั จาํนวนนกัเรียนทีเขา้เรียนกบัจาํนวนนกัเรียนที
จบการศึกษามีจาํนวนใกลเ้คียงกนั ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถินที  มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากนันยงัมาจากสาเหตุทีว่า ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงได ้มีความรู้ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาทีเกิดขึนในสถานศึกษาได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถานศึกษา และสามารถบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม
และถูกตอ้ง      และมีความสามารถร่วมกนัปรังปรุงพฒันาการปฏิบติังานตามหนา้ทีดว้ยนวตักรรม
ใหม่ๆพิจารณาจากตวัแปรตวัทีหา้ คุณภาพโดยทวัไป (y5) ซึงมีค่าเฉลียมชัฌิมเลขคณิตเท่ากบั ( X = 
4.17, S.D. = 0.45) ซึงอยูใ่นระดบัมาก  ซึงงานวิจยัครังนีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดใจ วิชยัทาํการ
วิจยัเรือง ระบบสงัคมในสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยพบว่า  ระบบสังคมในสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา โดย
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชษารัตน์    ธรรมะรัตน์จินดา ทาํการ
วิจัยเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรโรงการเรียนรู้กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
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สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  พบวา่ ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม
มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษามีค่าเฉลียอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหานอ้ยไดด้งันีคือ ความสามารถในการรักษา
แบบแผนทางวัฒนธรรม ความสามารถในการบรูณาการ ความสามารถในการปรับตัว และ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติมา ปรีดีดิลก กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีหนา้ทีในการบริหารจดัการรูปแบบต่างๆ เช่นการวางแผน การจดัการ
องคก์ร การควบคุมและจะตอ้งเป็นผูน้าํทางวิชาการและการสอนดว้ย ในเรืองนี เกือกลู แสงพริง ได้
ทาํการศึกษาความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า  ความเป็นผูน้ําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ประสิทธิผลมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเลก็ และความเป็นผูน้าํวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ขณะที ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้
แนวคิดว่า การปรับปรุงคุณภาพวิชาการและการเรียนการสอนเป็นเครืองมือชีวดัความสําเร็จของ
สถานศึกษา และถา้บุคลากรในสถานศึกษายดึถือปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
กบัผูเ้รียน ทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนเพิมสูงขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภิรมย ์
โชติแดง ทาํการวิจยัเรือง ปัจจยัการบริหารทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาโรงชาติ เขตการศึกษา  พบว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับสูง งานวิจัยของ ประทุมวดี หงส์ประชา ทาํการวิจัยเรือง 
องคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษามธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา เขตการศึกษา  พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา กับด้าน
ความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

  ผลการอภิปรายสรุปครังนียงัสอดคลอ้งงานวิจยัของพรสุณี หงส์ลอย ไดศึ้กษาการ
บริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจงัหวดันครปฐมพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม ทงัโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทยส่งผลต่อสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาทิตยา ศกุนะ
สิงห์ เรือง บทบาทผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถินที  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีค่าเฉลีย
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เรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การขาดงาน คุณภาพโดยทวัไป ความพึงพอใจในการทาํงาน อตัราการ
ลาออกจากการเรียนกลางคนั และผลสมัฤทธิทางการเรียนตามลาํดบั  

  สิงสาํคญัอีกประการหนึงทีทาํใหส้ถานศึกษาสังกดัเทศบาลทอ้งถิน กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  มีประสิทธิผลของการศึกษาในระดบัมากเป็นผลเนืองมาจากการปฏิรูปการศึกษาโดย
สาํนกัการศึกษา เทศบาลได้ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาและมีนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา
ในทุกสถานศึกษา โดยดาํเนินการจดัแบ่งสถานศึกษาให้มีการประกนัคุณภาพอย่างต่อเนืองเป็น
ระบบและจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานในทุกดา้น จาการดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาเทศบาลดงักล่าว ทาํให้สถานศึกษามีประสิทธิผลในการดาํเนินงาน ซึงสอดคลอ้งกบั 
ฉนัทนา จนัทร์บรรจง  ทีวิจยัการปฏิรูปการศึกษาของประเทศญีปุ่นพบวา่ ญีปุ่นประสบผลสาํเร็จจาก
การปฏิรูปการศึกษา เนืองจากการศึกษาขนัพืนฐาน ความเป็นสากล และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษามาใชใ้นการบริหารการศึกษาและจดัการสนบัสนุนงบประมาณในระดบัสูง 
มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา และพฒันาหลกัสูตร การกาํหนดนโยบายทีชดัเจน ปรับโครงสร้าง
องค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ เหตุผลอีกประการหนึงที
สถานศึกษาดาํเนินการจดัการศึกษาให้มีคุณค่าและเป็นทียอมรับจากผูป้กครองและชุมชน คือ การ
รับรองสิทธิและโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้การประกนัคุณภาพการศึกษา การพฒันา
เทคโนโลยีเพือการศึกษา การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถานศึกษา และกาํหนดวิธีการป้องกนั
และแกปั้ญหาในสถานศึกษา จากผลการดาํเนินการดงักล่าวทาํให้บุคลากรของสถานศึกษาทุ่มเท
ทาํงานร่วมกนัจนเกิดผลดีกบัตวันกัเรียนและสถานศึกษา 

  . จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยความเสียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลทอ้งถินกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั  ดา้น คือ 
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในการทาํงาน และคุณภาพโดยทวัไป จาก
ผลการวิจยัในครังนีกล่าวไดว้า่ เมือสถานศึกษาทราบถึงเหตุแห่งปัจจยัความเสียงทงั  ดา้น ทีอยูใ่น
ระดบัมากแลว้ บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ทีเพือให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาบรรลุตาม
วตัถุประสงคเ์พือลดและป้องกนัความเสียงทีอาจจะเกิดขึนไดใ้นอนาคต โดยการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพทาํให้ผลการเรียนของนกัเรียนโดยเฉลียอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ นกัเรียนมี
ผลงานและเป็นทียอมรับจากหน่วยอืนๆ สามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดับสูงขึนได้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสัมมาคารวะทีเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีกระบวนการการคิด
อย่างเป็นระบบ บุคลากรในสถานศึกษาทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานและภาระงานทีรับผิดชอบ พอใจในระบบบริหารนโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ
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ปฏิบติังานของสถานศึกษา มีความพอใจในผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง และสวสัดิการต่างๆ มีความ
พึงพอใจต่อเพือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความพอใจในการไดรั้บโอกาสในการ
เรียนรู้งาน การพฒันาวิชาชีพและการใช้ทกัษะทีหลากหลายในการปฏิบติังานและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรับผดิชอบและมาปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ  สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในสามดา้นทีกล่าวขอ้งตน้มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและมีความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกกบัปัจจยัความเสียงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กุลนนัท ์กวัพิสมยั ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการบริหารการควบคุมภายในของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอด็มีการบริหารการควบคุมภายในอยูใ่นระดบัมาก และงานวิจยั 
ดวงใจ ช่วยตระกลู ไดศึ้กษางานวิจยัเรือง ปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 
พบวา่มี  ปัจจยัความเสียงคือดา้นการเรียนการสอน ดา้นการเงิน ดา้นความมนัใจทางการศึกษา ดา้น
สิงแวดลอ้มและดา้นการบริหารจดัการความเสียง โดยผลการวิเคราะห์กลุ่มปัจจยัความเสียงของ
สถานศึกษาในภาพรวมและแบ่งเป็นกลุ่มตามลกัษณะพืนทีความเสียงตามภูมิภาค ในเมืองและนอก
เมือง พบว่า ภาพรวมมีระดบัความเสียงดา้นการเรียนการสอนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  และ
เมือแบ่งเป็นกลุ่มตามภูมิภาคพบวา่ในภาคเหนือปัจจยัความเสียงดา้นการเรียนการสอน มีระดบัความ
เสียงมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  ภาคตะวนัออกเหนือปัจจยัความเสียงดา้นสิงแวดลอ้มมีระดบั
ความเสียงมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  ภาคกลางปัจจยัความเสียงดา้นสิงแวดลอ้มมีระดบัความ
เสียงมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  ภาคใตปั้จจยัความเสียงดา้นการเรียนการสอน มีระดบัความเสียง
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  และภาคตะวนัออกปัจจยัความเสียงดา้นความมนัใจทางการศึกษามี
ระดบัความเสียงมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  สาํหรับสถานศึกษาทีตงัอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองปัจจยั
ความนอกในเขตอาํเภอเมืองปัจจยัความเสียงดา้นการเรียนการสอนมีระดบัความเสียงมากทีสุด คิด
เป็นร้อยละ .  

  ปัจจัยความเสียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลท้องถินกลุ่ม
การศึกษาท้องถินที   มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .  โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางลบหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีผกผนักนั ในสองตวัแปรคือ การ
ขาดงาน (y )  และการออกกลางคนัของนกัเรียน (y4) วิเคราะห์ไดด้งันีคือ การสนบัสนุนการทาํงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของผูน้ํา รวมไปถึงการจัดบรรยากาศให้เอือต่อการทาํงาน ทัศนคติและ
แรงจูงใจในการทาํงาน ความสุขในการทาํงานและภาระงานและปริมาณทีเหมาะสมมีความสัมพนัธ์
ทาํให้อตัราการขาดงานนอ้ยลงในขณะทีปัจจยัความเสียงในดา้นต่างๆยงัคงอยู่ในระดบัมาก  ส่วน
ดา้นตวัแปรทีสี อตัราการออกกลางคนัของนักเรียน (y4) สถานศึกษามีการกาํหนดเกณฑ์การจบ
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หลกัสูตร นกัเรียนมีเจตคติทีต่อสถานศึกษา นกัเรียนมีความสมาํเสมอในการมาเรียน สถานศึกษามี
นโยบายติดตามสอบถามเมือนักเรียนขาดเรียนหลายวนัและจาํนวนนักเรียนทีเขา้เรียนกบัจาํนวน
นกัเรียนทีจบการศึกษามีจาํนวนใกลเ้คียงกนั มีความสมัพนัธ์ในทางผกผนักนัเช่นกนั ผลการวิจยัครัง
นีแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นการขาดงานและการออกกลางคนัของนกัเรียน
ระดบัอยูใ่นระดบันอ้ยสวนทางกบั ปัจจยัความเสียงของสถานศึกษาซึงอยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง และผลการศึกษาปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางในปฏิบติั
เพือทราบและลดระดบัเหตุแห่งปัจจยัความเสียง และเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัครังต่อไป ดงันี 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานของสถานศึกษา ดงันี 

1. เพือใหส้ถานศึกษาตระหนกัถึงเหตุแห่งปัจจยัความเสียงทีอาจเกิดขึนสถานศึกษาตอ้งมี
บุคลากรทีสามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีการพัฒนา
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีอยู่เสมอ สามารถถ่ายทอดความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง 
สถานศึกษาควรสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทวัถึงและออกสํารวจสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน สอบถามข้อมูลสถานะทางครอบครัวของนักเรียน อาชีพและรายได้ของ
ผูป้กครองตลอดจนถึงปัญหาทางสังคมทีครอบครัวของนกัเรียนอาจจะประสบอยู ่จดัการศึกษาโดย
ควรคาํนึงถึงอิทธิพลของค่านิยม ความเชือทางศาสนาและวฒันธรรมต่างชาติ ควรกาํหนดโครงสร้าง
การบริหารทีชดัเจน ดาํเนินการใหมี้การแต่งตงัคณะกรรมการเพือปฏิบติัภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษาควรให้การสนบัสนุนการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของผูน้าํ ส่งเสริม
การจดับรรยากาศทีดีและเอืออาํนวยความสะดวกปลอดภยัต่อบุคลากรและนกัเรียน ส่งเสริมทศันคติ
และสร้างแรงจูงใจทีดีในการทาํงาน มอบหมายงานและภาระหน้าทีให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 
สถานศึกษาควรกาํหนดเกณฑ์การจบหลกัสูตร สร้างทศันคติทีดีต่อสถานศึกษาเพือให้นักเรียนมี
ความสนใจมาเรียนอย่างสมาํเสมอและตอ้งสนบัสนุนโยบายการติดตามสอบถามเมือนักเรียนขาด
เรียนหลายวนัเพือลดจาํนวนนกัเรียนออกกลางคนั สถานศึกษาควรส่งเสริมคุณภาพทวัไปในต่างๆ
ต่อไปนีคือ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์ที
เปลียนแปลงได ้สนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูเพิมความรู้โดยการจดัอบรมหรือสนับสนุนให้ศึกษา
ต่อในระดบัทีสูงขึน ส่งเสริมความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพือการศึกษา ส่งเสริมการทาํงาน
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อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาเพือร่วมกันปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานตาม
หนา้ทีดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ เพือประสิทธิผลทางการศึกษาและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ ส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนทีมีความสามารถให้เขา้แข่งขนัหรือแสดง
ผลงานต่อหน่วยงานอืนทงัภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
พฒันาการดา้นการเรียนรู้และใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  

 

ข้อเสนอแนะเพอืการวิจัยครังต่อไป 

1. ควรศึกษาเพิมเติมเกียวกบัปัจจยัความเสียงในสถานศึกษาและศึกษาถึงวิธีป้องกนัและ
ลดเหตุแห่งปัจจยัความเสียงอยา่งต่อเนือง 

. ควรศึกษาเพิมเติมเกียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เพือบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาและเพิมระดบัประสิทธิผลใหส้ถานศึกษา 

. ควรศึกษาเพิมเติมเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเสียงกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเพือเป็นแนวทางในการป้องกนัความเสียงหรือลดความเสียงของสถานศึกษาและเพือ
เพมิประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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รายการอ้างองิ 

 

ภาษาไทย 
กมล สุดประเสริฐ, “คุณภาพการศึกษา,” วทิยาจารย์ 76 (กรกฎาคม – กนัยายน2520): 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน, คู่มือแนวทางการพฒันา (สถานศึกษามาตรฐานคุณภาพ 
 ตวัอยา่ง) (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), . 
กรมส่งเสริมสหกรณ์, การบริหารความเสียง Accessed on  April , Available 

 from http//www. 

กรอบบริหารความเสียงขององคก์ร : Committee of Sponsoring Organization of The Tread 

 way Commission: COSO 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย.์  พระราชบัญญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ.  

กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน การสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจเกยีวกบั 

 
ทิศทางการกระจายอํานาจของรัฐบาลประจําปี  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์าสา
รักษาดินแดง, ), - . 

กระทรวงศึกษาธิการ.  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. รัฐธรรมนูญแห่งราช 

 อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  ( กรุงเทพ ฯ: การศาสนา, ) 
การวิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสียง ตามSP  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ,  

  accessed on th May . Available on http:// www. nidtep.go.th  

เกษม วฒันชยั, ศ. นพ. การพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย ( กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอรุณการ 

 พิมพ,์ ) 
คาํอธิบายตวัชีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารการจดัการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
จรัส  เปียวนอ้ย. “องคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษา สงักดั 

 

สาํนกังานการประถมศึกษา เขตการศึกษา .” วิทยา นิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ  ศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา  ลัย
ศิลปากร, . 

เจนเนตร มณีนาค และคณะ. การบริหารความเสียงระดับองค์กรจากหลกัการสู่ ภาคปฏิบัติ. 
 กรุงเทพฯ: บริษทัไฟนอล การพิมพ ์จาํกดั, ), . 
ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกลู. ปัญหาความไม่เสมอภาคในการไดรั้บบริการ ทางการศึกษา. 

 
Accessed rd March  .Available from http: // witayakorn club. 

wordpress.com   
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ชยัเสฎฐ ์พรหมศรี. การบริหารความเสียง. กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ท จาํกดั,  
ชาติชาย  พิมพิไสย. “การศึกษาการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานการศึกษาประถม 

 

ศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการ ศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหา วิทยาลยั ขอนแก่น
, )บทคดัยอ่ 

เดวิด แอพการ์ . รู้ทนัความเสียง. แปลโดย วีรวธุ มาฆะศิรานนท ์และ ณฐัยา สินตระการผล 

  (กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ท จาํกดั, ), :  

ธนรัตน์ แตว้ฒันา. การบริหารความเสียงปี  (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ) 
ธร สุนทรายทุธ. หลกัการและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา. ( กรุงเทพฯ : เนติกลุการพิมพ,์ ) 
_________ การบริหารจัดการความเสียงทางการศึกษา. (กรุงเทพฯ: บริษทั เนติกลุการพิมพ ์
 จาํกดั, ), . 
นงเยาว ์ บุญจนัทร์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.พทัลุง Accessed on 8 April 2011, 

 Available from http//www. udompanya.in.th. 

นฤมล สะอาดโฉม . การบริหารความเสียงองค์กร Accessed on 7 March 2011. Available 

 from http//www.auditddc.org/images/ 11488 85564/ RM.P.1 

___________ 
การบริหารความเสียงองค์กร (กรุงเทพมหานคร:บริษทั ฐานการพิมพ์ จาํกัด 
2550) 

นฤมล สะอาดโฉม, บุษกรวชัรศรีโรจน์ และวาสิตาบุญสาธร. CROต้องรู้คู่มือบริหารองค์กรยุคใหม่. 

 
(กรุงเทพฯ:บริษทั ฐานการพิมพ ์จาํกดั, 2551),102-104.แบบทดสอบวดัผล 
สัมฤทธิทางการเรียน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช2535),  

นุชนรา  รัตนศิระประภา. “องค์ประกอบสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษามัธยม 

 

ศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา5.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์  
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ  ศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร,2543. 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จาํกดั ( มหาชน ), สาํนกัตรวจสอบภายในและฝ่ายพฒันาบุคลากร 
 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั แอดวานซ์ อินโฟเซอร์ วิส จาํกดั, 2545), 3 

บุญกวา้ง  จอมแกว้. “ความเข้าใจและปฏิบัติตามระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการ 

 

ศึกษาภายในของสถานศึกษา จังหวัดนครปฐม .” สารนิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร,2546,89.  
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ประกอบ กลุเกลียง. “รูปแบบการบริหารความเสียงเพอืป้องกนัการคอรับชันในสถานศึกษาขนัพนื 
 ฐาน.” ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ,   (กนัยายน. ). 
ประทุมวดี  หงส์ประชา. “องค์ประกอบของการทาํงานเป็นทมีทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาน 

 

ศึกษามัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการ  ศึกษา .”วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร,  

แผนบริหารความเสียง ,สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ย โอกาสและ 

 ผูสู้งอาย ุ(สท.): กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์  

ภรณี กีร์ติบุตร. การประเมินประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, . 

ภรณี มหานนท.์ การประเมินประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , . 
มทันา วงัถนอมศกัดิ. “รูปแบบจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.” ดุษฎีนิพนธ์ สาขา วิชาการบริหาร 

 การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, , . 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช   

รุ่งแกว้แดง และชยัณรงค ์สุวรรณสาร. “แนวคดิเกยีวกบัประสิทธิผลและประสิทธิ ผลขององค์กร” 

 
ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการ ศึกษาหน่วยที 
9 -12, 169. 

วิจารณ์ พานิช. องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้. accessed 15 May 2011. 

 Available from http://www.nokkrob.org 

วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา. “ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กบัประสิทธิผลของ 

                                  โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.” วิทยานิพนธ์ 

                                  ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                                  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, . 
วิริยะ รัตนสุวรรณ . “ ลดความสูญเสียดว้ยการบริหารความเสียง.” วารสาร Productivity World 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , -  ( ):  
วิวรรธน์  โตเหมือน. “การทาํงานเป็นทมีทส่ีงผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพนื 

 

ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา  ลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, . 

สงบ ประเสริฐพนัธ์.  ร่วมกนัสร้างสรรค์คุณภาพสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน์,  
สงวน ชา้งฉตัร. การบริหารความเสียงของโครงการ. คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฎั 
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 พิบูลสงคราม ,   

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี  สถิติขอ้มูลทางการศึกษา สพฐ. ปีการศึกษา  

สัญญา สญัญาวิวฒัน์. “ทฤษฎีองค์กรประสิทธิภาพ.” ใน รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา  
วิทยาลยั, , . 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, “การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงสถาน 

                              ศึกษา,” หนังสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา อนัดับท ี  .กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, . 

สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพนืฐาน. การประเมินผลสัมฤทธินักเรียนระดับการศึกษาขนัพนื 

 ฐานปีการศึกษา . กรุงเทพฯ : สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, . 

 
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิผูเ้รียน ชันประถมศึกษาปีที  และ มธัยม 
ศึกษาปีที  ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.  ปีการศึกษา   

 __________.         สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา. แผนบริหารความเสียง.2549  

__________ .        สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัย การบริหารจัดการศึกษาของ   
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครืองมือวจัิย 

 

 ผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา จาํนวน  ท่าน เพือตรวจสอบความตรงตาม
เนือหา (content validity) โดยเทคนิค IOC ( Index of Item Objective Congruence ) ดงันี 

 
 .  ชือ – สกุล   ดร. จาตุรงค ์อินทร์รุ่ง 

      ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ ์
   ประภาคมอุปถมัภ"์ จงัหวดันครปฐม 
 

. ชือ – สกุล   ดร. พรรณมาศ พรมพิลา 
     ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล  วดัประสาท จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

.  ชือ – สกุล  ดร. รสพร ทองธรรมจินดา 
     ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล  วดัพระปฐมเจดีย ์ จ.นครปฐม 
 

 . ชือ- สุกล  นายศราวธุ  สุขจินดา 
      ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนกีฬานครปฐม   จ.นครปฐม 
 

 . ชือ- สกุล  นายรังสรรค ์เหมนัต ์

     ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาลวดัหว้ยพลู (โชติประนุเคราะห์)   
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                               Mean        Std Dev       Cases 

   1.     VAR00006          3.6667         1.1244        30.0 

   2.     VAR00007          3.7000         1.1188        30.0 

   3.     VAR00008          3.7333         1.0807        30.0 

   4.     VAR00009          3.7000         1.2077        30.0 

   5.     VAR00010          3.5333          .9732        30.0 

   6.     VAR00011          3.7000         1.2635        30.0 

   7.     VAR00012          3.7667         1.1943        30.0 

   8.     VAR00013          3.7333         1.2299        30.0 

   9.     VAR00014          3.5667         1.2507        30.0 

  10.     VAR00015          3.6000         1.0700        30.0 

  11.     VAR00016          3.1000         1.3222        30.0 

  12.     VAR00017          3.4000         1.1626        30.0 

  13.     VAR00018          3.5000         1.0748        30.0 

  14.     VAR00019          3.2667         1.3113        30.0 

  15.     VAR00020          3.4333          .8976        30.0 

  16.     VAR00021          3.3667         1.0334        30.0 

  17.     VAR00022          3.2333         1.3309        30.0 

  18.     VAR00023          3.5667         1.2507        30.0 

  19.     VAR00024          3.7667         1.2780        30.0 

  20.     VAR00025          3.3667         1.1592        30.0 

  21.     VAR00026          3.4667         1.3322        30.0 

  22.     VAR00027          2.4333         1.5241        30.0 

  23.     VAR00028          3.7333         1.3113        30.0 

  24.     VAR00029          3.8333         1.2058        30.0 

  25.     VAR00030          2.7333         1.4368        30.0 

  26.     VAR00031          3.5667         1.2780        30.0 

  27.     VAR00032          3.7333         1.2299        30.0 

  28.     VAR00033          3.8000         1.1861        30.0 
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  29.     VAR00034          3.7667         1.3047        30.0 

  30.     VAR00035          3.8000         1.2429        30.0 

  31.     VAR00036          4.0333         1.1592        30.0 

  32.     VAR00037          3.5333         1.1366        30.0 

  33.     VAR00038          3.7000         1.2077        30.0 

  34.     VAR00039          3.8333         1.4162        30.0 

  35.     VAR00040          3.8333         1.3153        30.0 

  36.     VAR00041          3.5333         1.1666        30.0 

  37.     VAR00042          3.6000          .9685        30.0 

  38.     VAR00043          3.8333         1.2617        30.0 

  39.     VAR00044          3.8667         1.3322        30.0 

  40.     VAR00045          3.8000         1.3746        30.0 

  41.     VAR00046          3.9000         1.3222        30.0 

  42.     VAR00047          3.8667         1.1958        30.0 

  43.     VAR00048          3.8667         1.1958        30.0 

  44.     VAR00049          3.5667         1.1043        30.0 

  45.     VAR00050          3.7333         1.0807        30.0 

  46.     VAR00051          3.9000         1.2134        30.0 

  47.     VAR00052          3.7667         1.1351        30.0 

  48.     VAR00053          3.8000         1.2429        30.0 

  49.     VAR00054          3.8333         1.1472        30.0 

  50.     VAR00055          3.9000          .6074        30.0 

  51.     VAR00056          4.0667          .6915        30.0 

  52.     VAR00057          3.9333          .7849        30.0 

  53.     VAR00058          4.1667          .7466        30.0 

  54.     VAR00059          4.0667          .6397        30.0 

  55.     VAR00060          3.9000          .6618        30.0 

  56.     VAR00061          4.0333          .6687        30.0 

  57.     VAR00062          4.1000          .6074        30.0 

  58.     VAR00063          4.0333          .6149        30.0 
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  59.     VAR00064          4.1333          .5713        30.0 

  60.     VAR00065          4.1333          .5713        30.0 

  61.     VAR00066          4.0333          .5561        30.0 

  62.     VAR00067          4.1000          .4807        30.0 

  63.     VAR00068          4.1333          .5713        30.0 

  64.     VAR00069          1.6667          .6609        30.0 

  65.     VAR00070          1.8667          .6814        30.0 

  66.     VAR00071          1.8667          .6814        30.0 

  67.     VAR00072          1.8000          .6644        30.0 

  68.     VAR00073          1.9667          .7184        30.0 

  69.     VAR00074          1.6333          .6687        30.0 

  70.     VAR00075          1.6667          .6065        30.0 

  71.     VAR00076          1.7333          .5833        30.0 

  72.     VAR00077          1.6333          .5561        30.0 

  73.     VAR00078          1.6667          .6065        30.0 

  74.     VAR00079          4.2667          .5208        30.0 

  75.     VAR00080          4.3333          .4795        30.0 

  76.     VAR00081          4.3667          .4901        30.0 

  77.     VAR00082          4.3000          .4661        30.0 

  78.     VAR00083          4.3000          .5350        30.0 

                                                                 N of 

Statistics for         Mean    Variance      Std Dev  Variables SCALE     

  273.1667   2422.6264      49.2202         78 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 78 

 

Alpha =    .9780 
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ภาคผนวก ง 

รายชือสถานศึกษากลุ่มการศึกษาท้องถินท ี  
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 รายชือสถานศึกษาลุ่มการศึกษาทอ้งถินที1 

 1. เทศบาลนครนนทบุรี มีสถานศึกษา 5 โรง 

  1.1 โรงเรียนนครนนทว์ิทยา 1 วดัทา้ยเมือง 

  1.2 โรงเรียนนครนนทว์ิทยา 2 วดัทินกรนิมิต 

  1.3 โรงเรียนนครนนทว์ิทยา 3 วดันครอินทร์ 

  1.4 โรงเรียนนครนนทว์ิทยา 4 วดับางแพรกเหนือ 

  1.5 โรงเรียนนครนนทว์ิทยา 5 ทานสมัฤทธิ 

 2. เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานศึกษา 2 โรง   

  2.1 โรงเรียนวดักู ้(นนัทาภิวฒัน์วิทยา) 
  2.2 โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) 
 3. เทศบาลเมืองบางบวัทอง มีสถานศึกษา 1 โรง  
  3.1 โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร 

 4. เทศบาลตาํบลปลายบาง มีสถานศึกษา 5 โรง  
  4.1 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัสิงห์ (แจ่มชืนวิทยาคม) 
  4.2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัสุนทรธรรมมิการาม 

  4.3 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัอุบลวนาราม 
  4.4 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัโคนอนราษฎร์บาํรุง   

  4.5 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัสม้เกลียง 
 5. เทศบาลนครนครปฐม มีสถานศึกษา 5 โรง 

  5.1 โรงเรียนเทศบาล 1วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
  5.2 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา(สมคัรพลผดุง) 
  5.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
  5.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
  5.5 โรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดีย ์

 6. เทศบาลเมืองสามพราน มีสถานศึกษา 1 โรง 

  6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นสามพราน 

 7. เทศบาลตาํบลหว้ยพลู มีสถานศึกษา 1 โรง   

  7.1 โรงเรียนเทศบาลหว้ยพลู(วดัหว้ยพลู) 
 8. เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีสถานศึกษา 1 โรง 

  8.1 โรงเรียนวดัเทียนดดั 
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 9. เทศบาลเมืองปทุมธานี มีสถานศึกษา   โรง 
  9.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

 10. เทศบาลเมืองท่าโขลง มีสถานศึกษา 1 โรง   

  10.1 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 

 11. เทศบาลนครสมุทรสาคร มีสถานศึกษา 5 โรง 

  11.1 โรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชยั (อนุกลูราษฎร์) 
  11.2 โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรามวิทยา) 
  11.3 โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 
  11.4 โรงเรียนเทศบาลวดัโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 
  11.  โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม (เปียมวิทยาคม) 
 12. เทศบาลมืองกระทุ่มแบน มีสถานศึกษา  2 โรง 

  12.1 โรงเรียนเทศบาลศรียาบุณยานุสรณ์ 

  12.2 โรงเรียนเทศบาลวดัดอนไก่ดี(สงัวรจนัทสรราษฎรวิทยา) 
 13. เทศบาลเมืองออ้มนอ้ย มีสถานศึกษา 1 โรง 
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