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The purposes of this research were to determine 1) the level purchase and employment 
quality conducted by the administrators of secondary schools under the Department of General 
Education Region 1, and 2) to compare purchase and employment quality conducted by the 
administrators of secondary schools under the Department of General Education Region 1 by the 
schools sizes. The Demming Cycle was used to assess the five methods on purchase and 
employment recommended in the 1992 regulations of the Prime Minister�s Office. The samples 
used in the study consisted of 79 secondary schools in different sizes. The respondents were three 
administrators form each school. They were the head administrator, the deputy administrator in 
business affairs, and the store head or the store officer. There were 237 respondents taking part in 
the study. The instrument used for data collection was a questionnaire on the conduction of five 
methods of purchase and employment. The statistics used for analysis were frequencies (f), 
percentage (%), mean ( X), standard deviation (S.D.), F-test and Scheffe. 
 The finding were as follows : 
 1. The purchase and employment quality conducted by the administrators of secondary 
schools were overall at the high level. When considering in each method, it was found that the price 
survey method and the offering of competing bid method were at the highest level and the other 
three methods in price negotiation method, special method, and specific case method were at the 
high level. The study revealed that the statistical means of Doing in each method employed was the 
highest. However, the means of Acting in every method was the lowest. 
 2. The comparison of the purchase and employment quality conducted the 
administrators of secondary schools with different sizes were significantly different at the .01 level in 
price survey method and price negotiation method. The statistical means of the quality management 
conducted by the large size schools was higher than of the smaller schools. However, the statistical 
means of the offering of competing bids method, the special method, and specific case method 
were not significantly different. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 การจัดการศึกษาของประเทศตาง ๆ โดยสวนใหญในระยะเร่ิมแรกมักจะจัดระบบ
บริหารการศึกษาไวที่สวนกลางในรูปของการรวมอํานาจการบริหาร ตอมาเม่ือประเทศมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น การศึกษาก็ขยายใหญมากยิ่งขึ้น ทั้งจํานวนนักเรียน ครูอาจารย โรงเรียน และ
วัสดุอุปกรณการศึกษา นอกจากนี้ดวยอิทธิพลของแนวความคิดเรื่องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่ขยายตัว และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แนวความคิดนี้มีจุดเนนที่คํานึงถึงสิทธิ
ของบุคคลและทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการปกครองและบริหารทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ ทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน แตละประเทศก็ลวนแลวแตมีนโยบาย และแนวทาง
ดําเนินงานกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปสูทองถิ่น ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ไดเห็น
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา จึงกําหนดแนวนโยบายที่แสดงใหเห็น
ถึงความพยายามที่จะดําเนินการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมา 
อันไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2535 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ฉบับที่ 7 (2535-2539) และฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
แนวนโยบายของรัฐบาลตั้งแต พ.ศ. 2502 จนถึงปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 กําหนดใหการจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมาตรา 289 กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
สิทธิที่จะจัดการศึกษา อบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายใน
ทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ และที่สําคัญพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา
ตามมาตรา 9 (2) และ (6) ไววา การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึด
หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 27 
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ   การ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (ประยูร  ศรีประสาธน 2543 : 41 – 46) 
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จะเห็นไดวาขอกําหนดตามแนวนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะขอกําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือวาเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของไทยฉบับแรก 
ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของสถานศึกษา 
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
บริหารงานใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ มีขั้นตอนการดําเนินงานอยางเครงครัดและรอบคอบ 
เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดตามเจตนารมณของนโยบาย          
การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา 
 การพัฒนาประเทศไปสูความเจริญและประสบผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงค ตองอาศัย
การพัฒนาจากหนวยงานหรือองคการที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ซึ่งสถานศึกษาเปรียบเสมือน
องคกรขนาดเล็กหรือหนวยงานระดับปฏิบัติที่จะตองดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และการบริหารจะมีประสิทธิภาพไดอาศัยปจจัยพ้ืนฐานของการบริหาร ดังที่เบเกอร
และนูเฮาเซอร (Baker and Nuhauser 1975 : 94) ไดอธิบายไววา ปจจัยพ้ืนฐานของการบริหาร    
ที่จะบริหารใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีอยู 4 ประการคือ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน 
การบริหารพัสดุ และการจัดการที่ดี  ซึ่งตรงกับณัฏฐพันธ  เขจรนันท (2542 : 2) ไดอธิบายไววา 
ทรัพยากรเปนปจจัยพ้ืนฐานที่ใชในการบริหารอันสําคัญคือ คน เงิน วิธีการจัดการ และวัสดุสิ่งของ 
แตสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือพัสดุ (material) พัสดุเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญยิ่งสําหรับ
การบริหารงานทุกประเภทใหประสบผลสําเร็จ การไดมาซึ่งพัสดุสวนใหญจะตองดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังน้ัน 
ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดพัสดุมาใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเกิดประโยชนสูงสุดกับ 
ผูเรียน  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 กรมสามัญศึกษา มีหนาที่ จัดและสงเสริมการมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือให
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน โดยมีกองการ
มัธยมศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งกระจายอยู  ทั่ว
ประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหบรรลุตามแนวนโยบายแหง
รัฐ (กรมสามัญศึกษา 2538 : 1) เพ่ือเปนการพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษากรม
สามัญศึกษาจึงปรับปรุงเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนโดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาของกรม
สามัญศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปนกรอบในการพิจารณาปรับปรุงและใหสามารถนําไปใชกับ
โรงเรียนไดทุกขนาด จึงกําหนดเกณฑมาตรฐานโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
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สามัญศึกษา นําไปปฏิบัติ 7 หมวด ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานธุรการ                 3) งาน
วิชาการ 4) งานปกครองนักเรียน 5) งานบริการ 6) งานโรงเรียนกับชุมชน และ           7) งาน
บริหารอาคารสถานที่ (กรมสามัญศึกษา 2539 : 1) การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดดีมากนอยเพียงใด ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอการบริหารงานของโรงเรียน ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา และริเร่ิมงานตาง ๆ ของ
โรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย และในฐานะที่เปนผูนําขององคการ ผูบริหารจึงจะตองสรางความ
รวมมือที่ ดีระหวางบุคลากรฝายตาง ๆ ขององคการ เพ่ือชวยกันทํางานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ ซึ่งจะเห็นไดวาบทบาทของผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จขององคการ (ธงชัย  สันติวงษ 2533 : 140) 
 การบริหารงานธุรการมีขอบขายงานเกี่ยวกับการวางแผนงานธุรการ การบริหารงาน
ธุรการ การบริหารงานสารบรรณ การบริหารงานการเงินและการบัญชี การบริหารงานพัสดุ  การ
บริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง และการประเมินผลงานธุรการ    (กรม
สามัญศึกษา 2539 : 8) ซึ่งนับเปนงานที่สําคัญยิ่งงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่       
ผูบริหารโรงเรียนจะตองทําและรับผิดชอบเพราะเปนงานที่เปรียบเสมือนแขนขาที่คอยบริการ
สนับสนุนใหงานดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยเปนปกติ และเปนงานที่ตองใชกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการประกอบในการบริหารงานเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ถาผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติไมถูกตอง ประมาทเลินเลอ อาจจะทํา  
ความเสียหายใหแกทางราชการและตัวผูบริหารเอง และเนื่องจากกฎและระเบียบบางอยาง
ผูบริหารศึกษาแลวไมเขาใจ จึงทําใหการปฏิบัติงานผิดพลาดอยูเสมอ จึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
จะตองขวนขวายศึกษาหาความรูในรูปแบบวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 2537 : 12-14) 
 การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเกี่ยวของกับการบริหารงานการเงิน
และการบัญชี วิธีการที่จะไดพัสดุมาก็โดยการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนหนวยงานยอยที่มีความจําเปน
ในเรื่องการจัดซื้อจัดจางเพื่อนํามาสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงาน
อ่ืน ๆ ในโรงเรียน ซึ่งในป 2539 อธิบดีกรมสามัญศึกษามอบอํานาจใหหัวหนาสถานศึกษา
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและอนุมัติการจายเงิน ตามคําสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 666/2539  ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2539 ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา 2544 : 76-79) 
 1. ผูอํานวยการโรงเรียน และอาจารยใหญ ซึ่งรับเงินเดือนตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป ใหมี
อํานาจเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติการจายเงินในสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 
  1.1 การสั่งซื้อหรือสั่งจางทุกวิธี ยกเวนวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งมีราคาไมเกิน 
40,000,000 บาท 
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   การซ้ือหรือการจางในวงเงินที่เกินกวา 40,000,000 บาท ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูดําเนินการ หากผลการประกวดราคาปรากฏวาวงเงินที่จะสั่งซ้ือหรือสั่งจางไมเกิน 
40,000,000 บาท ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางและทําสัญญา 
  1.2 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษ ครั้งหน่ึงมีราคาไมเกิน 20,000,000 บาท 
   การซ้ือหรือการจางในวงเงินที่เกินกวา 20,000,000 บาท ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูดําเนินการ หากผลการพิจารณาปรากฏวาวงเงินที่จะสั่งซ้ือหรือสั่งจางไมเกิน 
20,000,000 บาท ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางและทําสัญญา 
  1.3 การดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางตามขอ 1.1 วรรคหนึ่ง ขอ 1.2 
วรรคหนึ่ง และการดําเนินการอื่นทั้งปวงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ยกเวน
การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจายเงินลวงหนา ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ 68 (4) และ (5) 
  1.4  การมอบพัสดุในสถานศึกษาใหแกหนวยงานในสังกัดกรมสามัญศึกษา 
  1.5 การอนุมัติการจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณครั้งหน่ึงไมเกิน 
40,000,000 บาท ยกเวนเงินบํารุงการศึกษาและเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค 
 2. อาจารยใหญ ครูใหญ ซึ่งรับเงินเดือนตั้งแตระดับ 6 ลงมา และขาราชการตําแหนง
ตาง ๆ ซึ่งทําหนาที่หัวหนาสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาที่ประกาศจัดตั้งใหมใหมีอํานาจ
เกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติการจายเงินในสถานศึกษานั้น ดังตอไปน้ี 
  2.1 การสั่งซื้อหรือสั่งจางทุกวิธี ยกเวนวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งมีราคาไมเกิน 
30,000,000 บาท 
   การซ้ือหรือการจางในวงเงินที่เกินกวา 30,000,000 บาท ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูดําเนินการ หากผลการประกวดราคาปรากฏวาวงเงินที่จะสั่งซ้ือหรือสั่งจางไมเกิน 
30,000,000 บาท ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางและทําสัญญา 
  2.2 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษ ครั้งหน่ึงมีราคาไมเกิน 15,000,000 บาท 
   การซ้ือหรือการจางในวงเงินที่เกินกวา 15,000,000 บาท ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูดําเนินการ หากผลการพิจารณาปรากฏวาวงเงินที่จะสั่งซ้ือหรือสั่งจางไมเกิน 
15,000,000 บาท ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางและทําสัญญา 
  2.3 การดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางตามขอ 2.1 วรรคหนึ่ง ขอ 2.2 
วรรคหนึ่ง และการดําเนินการอื่นทั้งปวงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ยกเวน
การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจายเงินลวงหนา ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ 68 (4) และ (5) 
  2.4  การมอบพัสดุในสถานศึกษาใหแกหนวยงานในสังกัดกรมสามัญศึกษา 
  2.5 การอนุมัติการจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณครั้งหน่ึงไมเกิน 
40,000,000 บาท ยกเวนเงินบํารุงการศึกษาและเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค 
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 อํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติจายเงินของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามคําสั่งดังกลาวขางตน ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการ
อยางรอบคอบ มีขั้นตอน และเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงาน   
จัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตอไป 
  
ปญหาการวิจัย 
 

 การดําเนินการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งเปน
หนวยงานทางราชการ ที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และในขณะเดียวกันจะตองการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนระบบ
และมีขั้นตอน เพ่ือเปนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนแกทางราชการมากที่สุด ซึ่งเซนซ (Zenz) กลาวถึงนโยบายในการจัดหา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการจัดซื้อวาจะตองจัดซื้อใหดีที่สุด (best buy) ซึ่งจะตองจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติ
ถูกตอง ภายในระยะเวลาที่ถูกตอง ในราคาที่ถูกตอง จากผูขายที่ถูกตอง โดยนําสงยังสถานที่      
ที่ถูกตอง การดําเนินการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่จะตองบริหาร
การจัดซื้อจัดจางใหดีที่สุด แตในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ของหนวยงานราชการ มัก
พบปญหาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางหลายประการ ปญหาที่สําคัญในการบริหารพัสดุ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งประมวลจากขอเขียนของปรีชา  จําปารัตน และไพศาล  ชัยมงคล 
(2527 : 75-82, 286-287, 303-304) และวีระศักดิ์  เวียงชัย (2531 : 36) สรุปไดดังนี้ 
 1. ไมใชการจัดหาวิธีอ่ืนนอกจากการซื้อหรือการจาง การซื้อหรือการจางจะเปนวิธี
เดียวในการใหไดมาซึ่งพัสดุของหนวยงานตาง ๆ โดยไมใชการจัดหาในรูปแบบอ่ืนเลย  
 2. การซื้อและการจางไมไดคํานึงถึงชวงเวลาที่ตองการใชพัสดุ ไมไดคํานึงถึง
ระยะเวลาดําเนินการวาจะพอดีกับความตองการใชพัสดุหรือไม  
 3. การปฏิบัติงานธุรการในการจัดซื้อจัดจางลาชา โดยเฉพาะหนวยงานของทางราชการ 
เน่ืองจากมีความยุงยากเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติ ซึ่งมุงควบคุมในเรื่องการทุจริตเปนสําคัญ 
จนบางครั้งทําใหประสิทธิภาพในการบริหารลดลง 
 4. รูปแบบสัญญาที่ใชในการจัดซื้อจัดจางใชกันอยูเพียงแบบเดียว คือ สัญญาแบบ
ราคาคงที่แนนอน ซึ่งเม่ือทําสัญญาแลวหากมีวิกฤตการณทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น ก็ไมสามารถที่จะ
ยืดหยุนได ทําใหผูขายขาดทุน จึงตองหาทางหลีกเลี่ยงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมก็อาจจะ
หลบหนีหรือทิ้งงานไป 
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 5. การประกวดราคาหรือสืบราคาสวนมากจะยึดถือเอาราคาต่ําสุดเปนเกณฑในการ
พิจารณาจัดซื้อหรือจัดจาง โดยไมมีการสํารวจความสามารถของผูขายหรือตรวจสอบเทคนิคการ
ผลิต บางครั้งทําใหไดพัสดุคุณภาพต่ํา และมีปญหาไปถึงการบํารุงรักษาดวย การยึดถือราคา
ต่ําสุดเปนเกณฑนี้นําไปสูปญหาการรวมหัวกันในระหวางผูขายหรือที่เรียกกันวา “ฮ้ัว” ซึ่งเปน
ปญหาที่แกไขไดยาก และในบางครั้งเจาหนาที่ฝายจัดหาก็อาจจะรูเห็นเปนใจดวย 
 6. เจาหนาที่พัสดุยังขาดความรูความเขาใจในปรัชญาการบริหารพัสดุสมัยใหม สวนมาก
มักจะทํางานในหนาที่ดังกลาวมาเปนเวลานาน หรือไมก็ถูกสงตัวมาจาแผนกหรือกองอื่น ๆ 
เน่ืองจากไมสามารถจะทํางานในหนวยงานนั้น ๆ ได ดังน้ัน หนวยงานจัดหาจึงกลายเปนที่รวม
ของเจาหนาที่พัสดุที่มีคุณสมบัติหรือความรูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับเจาหนาที่ในหนวยงานอื่น ๆ 
ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวโยงไปถึงปญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางไดอีกดวย 
 7. ผูบริหารไมเขาใจระเบียบปฏิบัติงานดีพอ รวมทั้งการควบคุมพัสดุไมเปนปจจุบัน 
 นอกจากนี้สํานักงานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการจัดงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
2542 : 4) พบปญหาที่เกิดการสูญเสียเงินงบประมาณของระบบการจัดซื้อจัดจางไมมีมาตรฐาน
ไดแก 
 1. ความผิดพลาดของกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เชน ระบบการจัดซื้อจัดจางไมมี
มาตรฐาน การขาดประสิทธิภาพในการตอรอง ยังไมมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อจัดจาง      การ
อนุมัติที่ขาดการตรวจสอบอยางรอบคอบ ไมไดตรวจสอบสินคาคงเหลือ วิธีการและขั้นตอนของ
การคัดเลือกผูผลิต การจัดทําสัญญาและขั้นตอนวิธีการจายเงินไมเปนไปตามระเบียบ  ระบบการ
จัดซื้อจัดจางยังมีขั้นตอนไมรัดกุม ไมโปรงใส หนวยงานจัดซื้อจัดจางยังขาดความรับผิดชอบใน
ขั้นตอนและขบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีคุณภาพ ไมคํานึงถึงขบวนการพิจารณารายละเอียดใน
การจัดซื้อจัดจาง เชน คุณภาพของสินคา ระยะเวลาของการจัดซื้อ คุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ  ความ
เหมาะสมบริการหลังการขายและการรับประกัน ตลอดจนความโปรงใสของการตัดสินใจเรื่องการ
จัดซื้อจัดจาง 
 2. ความผิดพลาดของการทําสัญญา เน่ืองจากผูบริหารขาดความรูความเขาใจใน 
คุณลักษณะและคุณภาพของพัสดุซึ่งจะตองจัดซื้อจัดจางซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของสินคา 
ระยะเวลา จะเห็นไดวาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542       
กําหนดการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูรับผิดชอบโดยตรงจะตอง
มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของตนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  อันจะมี
ผลทําใหหนวยงานพัฒนาและไดชื่อวาเปนผูบริหารที่มีความสามารถ ในทํานองเดียวกัน สุรัฐ 
ศิลปอนันต กลาววาในการบริหารงานที่เกี่ยวของ กับการเงิน หากปฏิบัติไมถูกตองจะเกิด
ขอผิดพลาดไดงาย เชน ในป 2533 มีขาราชการครูถูกลงโทษทางวินัยรายแรงคิดเปนรอยละ 1 
ของขาราชการครูทั้งประเทศ  นั่นแสดงวาการปฏิบัติงานดานการเงินมีปญหาที่ใหขาราชการครู
ถูกลงโทษทางวินัย โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนที่ผูบริหารตองปฏิบัติมีวงเงินเพ่ิม
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สูงขึ้นและมีอํานาจในการบริหารการเงินคลองตัวมากกวาเดิม  ดังน้ัน กระบวนการดําเนินงานจึง
มีความสําคัญย่ิง หากเกิดความผิดพลาด  ผูบริหารโรงเรียน จําเปนตอง  
 จากปญหาการบริหารงานพัสดุเกี่ยวกับดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานทาง
ราชการดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาแมระยะเวลาจะผานมานานเทาใดก็ตามปญหาในการจัดซื้อ
จัดจางก็ยังคงเปนปญหาที่ไมแตกตางกัน ดังนั้น โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1 ก็เชนเดียวกัน จําเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนักถึงปญหาการดําเนินการจัดซื้อ      
จัดจางดังกลาว เพราะเน่ืองจากมีการมอบอํานาจใหผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติการจายเงินในวงเงินที่คอนขางสูง การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ก็จะตองดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาคุณภาพ การ
จัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยนําระบบการ
บริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming Cycle) มาใชกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 5 วิธี ไดแก วิธีตกลงราคา 
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ โดยหวังวาผลการวิจัยจะเปน
แนวทางในการบริหารงานการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด       กรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1 และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอการบริหารจัดการ
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการลงทุนโดยภาพรวม
ของประเทศ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 

 การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการยุงยาก แตก็มีวิธีการปฏิบัติไวอยาง
ละเอียดทุกขั้นตอน หากผูปฏิบัติไดบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพการดําเนินการจัดซื้อ   จัด
จางจะเกิดประสิทธิผล คือ สามารถจัดหาของที่มีคุณภาพไวใชในราชการ แตถาผูปฏิบัติไมมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีจะกอใหเกิดผลเสียทั้งตอผูปฏิบัติและความสูญเสียโดยภาพรวมของ
ประเทศ ดังที่กรมการปกครอง ไดเสนอแนวคิดไววา หากผูปฏิบัติงานไมทําตามแผนควบคุมการ
ปฏิบัติงานและมีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจทําใหโรงเรียนเสียประโยชนหรือไดรับ      ความ
เสียหาย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณภาพการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยนํากระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming Cycle) 
ไดแก การวางแผน (plan) การปฏิบัติตามแผน (do) การตรวจสอบ (check) และการปรับปรุง
แกไข (act) มาใชกับวิธีการจัดซื้อจัดจาง 5 วิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ
วิธีกรณีพิเศษ ซึ่งผลการวิจัยจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอยของ 
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กระบวนการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 วาใน
แตละวิธีซื้อและวิธีจางอยูในระดับใด แตละขั้นตอนของวิธีการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับใด และ
โรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีคุณภาพการจัดซื้อจัดจางแตกตางกันหรือไม ขอคนพบเหลานี้จะเปน
ประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 และหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะนําไป
บริหารจัดการและเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางของโรงเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎเกณฑที่ไดวางไว เพ่ือใหการจัดซื้อจัด
จางของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ จัดหาของไดตรงตามที่ตองการใช 
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่ตองการใช เบิกจายเงินไดรวดเร็ว และยังบริหาร
การใชพัสดุใหบังเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนบรรลุ
เปาหมาย ตลอดจนใชเงินงบประมาณของประเทศอยางประหยัด เม็ดเงินกระจายสูตลาดได
รวดเร็ว เสริมสรางสภาพคลองของการเงินของประเทศ ซึ่งจะชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศในปจจุบันไดในระดับหน่ึง (สงวนศรี วรรธนะภูมิ 2543 : 1) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการวิจัย
ไวสองประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ไดแก 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางคนหาคําตอบในการวิจัย
ไวสองประการ ดังนี้ 
 1. คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 อยูในระดับใด 
 2. คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ไดแก ขนาด
ใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  แตกตางกันหรือไม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 

 เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐาน ทาง
สถิติของการวิจัย ไวดังน้ีคือ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไดแก 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีของการวิจัย 
 

 การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหาร       
สถานศึกษา ใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น มีองคประกอบมากมายไมวาจะเปน
ปจจัยพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) การจัดการ 
(management) ซึ่งถือเปนทรัพยากรสําคัญ ถาผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารปจจัยที่มีอยู
อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดแลว ก็จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดซื้อ    
จัดจางก็เชนกัน ถาผูบริหารสถานศึกษามีการควบคุมคุณภาพของการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขั้นตอน จะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีคุณภาพ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ ตรงตามที่ตองการ มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ทันกําหนดระยะเวลา สามารถเบิกจายเงิน  
ไดรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย อีกทั้งยังใช        
งบประมาณไดอยางประหยัด ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ซึ่งจะชวยประหยัดงบประมาณของ
ประเทศ เปนการชวยประเทศในการแกไขปญหาเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่งดวย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนสถาบันสังคมที่สําคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศที่มี
ลักษณะการจัดการเชิงระบบ (system approach) (Katz and Kahn 1978 : 20) ประกอบดวย 1) 
ปจจัยนําเขา (inputs) 2) กระบวนการ (process)  3) ผลผลิต  (output) โดยมีสภาพแวดลอม
หรือปจจัยที่เปนบริบท (context) และขอมูลยอนกลับ (feedback) องคประกอบทั้งหมด         มี
ความสัมพันธกัน โดยผูบริหารสถานศึกษาตองบริหารปจจัยนําเขา (inputs) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ของการบริหาร ไดแก บุคลากร (man) งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ (material) การ
จัดการ (management) ฯลฯ ผานกระบวนการ (process) ที่มีประสิทธิภาพ การดําเนินงานการ
จัดซื้อจัดจางของสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการอยางมี   
ประสิทธิภาพเพื่อใหผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีคุณภาพ กระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ไดนําเอากระบวนการบริหารควบคุมคุณภาพตามทฤษฎีของเดมมิ่ง (Demming, อางถึงใน    วีร
พจน  ลือประเสริฐกุล 2540 : 211) เรียกวาวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวย 1) การวางแผน (plan) 
2) การปฏิบัติตามแผน (do)  3) การตรวจสอบ (check) และ 4) การปรับปรุงแกไข (act) มาใช
ควบคุมคุณภาพการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 5 วิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       วาดวย
การพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพ่ิมเติมรวมถึง ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2542  ไดแก  วิธีตกลงราคา  
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดทางทฤษฎีของการวิจัย 
ประยุกตมาจาก :  Deniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 
2nd ed. (New York : John Wiley & son, 1978), 20. 
   :  วีรพจน  ลือประสิทธิ์กุล, “แนวคิดการบริหารแบบทีคิวเอ็ม (ดําเนินการบริหาร
แบบ PDCA” (ม.ป.ท., 2540), 211-216. (อัดสําเนา) 
   :  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 (กรุงเทพมหานคร : ประชาชน, 2535), 18 -20. 
 

สภาพแวดลอม 

*  ทางสังคม 
*  เศรษฐกิจ 
*  การเมือง 
*  วัฒนธรรม 
*  การศึกษา 

ปจจัยนําเขา 
(input) 

กระบวนการ 
(process) 

ผลผลิต 
(output) 

*  บุคลากร 
*  งบประมาณ 
*  วัสดุอุปกรณ 
*  การจัดการ 

  ฯลฯ 

กระบวนการ 
ควบคุมคุณภาพ 

วิธีการ 
จัดซ้ือจัดจาง 

*  การวางแผน 
*  การปฏิบัติ 
*  การตรวจสอบ 
*  การปรับปรุง 
   แกไข 

*  วิธีตกลงราคา 
*  วิธีสอบราคา 
*  วิธีประกวดราคา 
*  วิธีพิเศษ 
*  วิธีกรณีพิเศษ 

*  ระบบมีมาตรฐาน 
*  รัดกุมโปรงใส 
*  ความรับผิดชอบ 
    ในข้ันตอนและ 
    ขององคกร 
*  มีการพิจารณา 
    รายละเอียด 
    คุณภาพ 
*  ระยะเวลา  
    คุณสมบัติพิเศษ 
    อื่น ๆ 
*  ความเหมาะสม  
    บริการหลัง 
    การขาย 
*  การรับประกัน มาตรฐานการจัดการดานการเงินในระบบจัดซื้อจัดจาง 
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วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ และจะไดผลผลิต (output)           ที่
เปนไปตามมาตรฐานการจัดการดานการเงินในระบบการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งสํานักงานบริหาร
โครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ สํานักงบประมาณ (2542 : 2) ไดกําหนด
มาตรฐานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางไววา ตองมีมาตรฐาน มีความรัดกุมโปรงใส              มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดทั้งภายในองคการและหนวยงานภายนอกอีกดวย         ซึ่ง
แสดงกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของผูบริหาร    
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยใชระบบบริหารคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Demming Cycle) ควบคุมการจัดซื้อจัดจาง 5 วิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่ม ดังนี้ 
 1. ระบบบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming Cycle) ไดแก 
  1.1  การวางแผน  (plan) 
  1.2 การปฏิบัติตามแผน  (do)  
  1.3 การตรวจสอบ (check)  
  1.4 การปรับปรุงแกไข (act) 
 2.  การจัดซื้อจัดจาง 5 วิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก 
  2.1 วิธีตกลงราคา  
  2.2 วิธีสอบราคา 
  2.3 วิธีประกวดราคา 
  2.4 วิธีพิเศษ  
  2.5 วิธีกรณีพิเศษ  
 จากแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาว ผูวิจัยนํามาประยุกตเปนขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ประยุกตมาจาก  :  วีรพจน  ลือประสิทธิ์กุล, “แนวคิดการบริหารแบบทีคิวเอ็ม (ดําเนินการบริหาร
แบบ PDCA” (ม.ป.ท., 2540), 211-216. (อัดสําเนา) 
   :  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 (กรุงเทพมหานคร : ประชาชน, 2535), 18 -20. 
  
ขอตกลงเบื้องตน 
 

 การวิ จัยครั้งนี้ผูวิ จัยมิไดคํานึงถึงองคประกอบอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบตอการ    
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง แตใหความสําคัญการจัดซื้อจัดจาง 5 วิธี ตามระเบียบสํานัก        
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ตามกระบวนการบริหาร      
คุณภาพของเดมมิ่ง โดยจัดเก็บขอมูลในปการศึกษา 2545 กับบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

การวางแผน 
(plan) 

• วิธีตกลงราคา 
• วิธีสอบราคา 
• วิธีประกวดราคา 
• วิธีพิเศษ 
• วิธีกรณีพิเศษ 

 

วิธีจัดซื้อจัดจาง 

การปฏิบัติ 
(do) 

การปรับปรุงแกไข 
(act) 

การตรวจสอบ 
(check) 
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สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 เทานั้น สําหรับบุคลากรที่ใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรียน ผูชวยผูบริหารฝายธุรการ และหัวหนางานพัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ โดยหัวหนาหนา
เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ หมายถึง บุคคลที่ไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
โรงเรียนใหรับผิดชอบดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาคุณภาพการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 แมวาผูวิจัยจะไดพิจารณาหรือเตรียมการเรื่องตาง ๆ 
อยางรอบคอบแลวก็ตาม แตยังปรากฏความไมสมบูรณอันเนื่องมาจากขอจํากัดที่ไมสามารถแกไข
ใหหมดสิ้นไปได กลาวคือ การควบคุมตัวแปรตาง ๆ ที่ไมไดศึกษา ดังเชน สภาพการคมนาคม
ของโรงเรียนที่แตกตางกัน ศักยภาพหรือความพรอมในดานประสบการณของผูบริหารและ
บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการไดรับจัดสรรงบประมาณที่แตกตางกันใน
โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน ซึ่งนับเปนขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้ 
 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพ่ือใหเกิดเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีตรงกัน ผูวิจัย
จึงไดกําหนดขอบเขตหรือความหมายของคําศัพทเฉพาะในการวิจัยไวดังนี้ 
 คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีซึ่งเปนที่ยอมรับและสรางความ พึง
พอใจใหกับผูรับผลแหงคุณภาพนั้น โดยนําระบบการบริหารคุณภาพตามทฤษฎีของเดมมิ่ง 
(Demming Cycle) มาใชกับการจัดซื้อจัดจางทุกวิธีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การไดมาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง และการ
จางเหมาบริการ ดวยวิธีการจัดซื้อหรือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองการมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 1 
 เขตการศึกษา 1 หมายถึง ทองที่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตราเปนพระราชกฤษฎีกา
แบงเปนเขตความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
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���������
�
��������������� 

������%��&��'�(���������)�����	� -���*-/7> 0.�. 2503 �7;�-���� ��������"��
*6"�7;��7��/�����"�����*��*��������� �������0��"(���������)�����	�����������*6"���
�7;��#��
���� �����������!����*����������������� *6"����76����*76�(���!�������
*��������	�*%/�=�-���,��7> 0.�. 2520 #�'%������ �����������!��-����76����*76��7 ��
*������������'%����������6,�������� �%6��*��*6"��������
/�%6��!�-�� �� ������%��
&��'�(�����������#��7;�-��������
��*����� #�������� ������� �"���� � �0,��'%����
 #�����������617�"!��8*6"�7;��7��/����7�"!�)�&�0 &��'�(��������"��%�
%��� 
!:�����	��7;����'%$/ ������8'%$/ %�,�����#��
���� �7;������������$=� ��!�����7�"�#�+���
� �*�/ ���������8��7@���-����7�"�#�'�(������� ��!�������������$=�6 %6������6��� !/
�
���!�����%�����,� !�������7���	� �=/� ��"�������-/�� 9 *6"!���� �7;�-�� ��%�����
'%��#�7���	�*�/%�
%���!:�����	� ����������(���������������=/
����'%$/ ���=/
�������8'%$/ 
*6"���=/
�����#��
���� +���#�%������7;����=/
��#��
� 1-4 �� *6�
*-/��� ���(����������� 9
����� ���8������%��(���������� -/�� 9 �7;� ����� (��6 )�(!&� 2525 : 78-79) 
 

*��&����� 3 ����� ���8������%��(���������� �6<� (1-8 %���)
���� : ��6 )�(!&�, I������%��(���������)�������*6"7�"��'�6������,J '� ���!��
���!��=1 
�=������ ���(���������)�����	� %�/
��� 1-7 !���
�=����	���!-�8
�%�
���6��!1(���)����)���= (��1��0�%���� : (��0��08�����-< (7� ��=���, 2525), 78. 
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- ��������!:���� - %�
 
�=�-/�� 9 - ����������*6" 
- ������	��
��76� &�� - ���%���!�1 *6"0�! 1 
- ����
��7�"0L-��������� - ���"�����*6"
� �6 - ���!������ 

- ���*�"*�
 - ����1�6��� 
- M6M - ���!:�-� 

*��&����� 4 ����� ���8������%��(���������� �6�� (27-41 %���)
���� : ��6 )�(!&�, I������%��(���������)�������*6"7�"��'�6������,J '� ���!��
���!��=1 
�=������ ���(���������)�����	� %�/
��� 1-7 !���
�=����	���!-�8
�%�
���6��!1(���)����)���= (��1��0�%���� : (��0��08�����-< (7� ��=���, 2525), 79. 
 

(������� 

%�
%���!:�����	� ��"�������-/�� 9 !���� 
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- %�
 
�=���� - ���������� - ���7���	�7�"�#�=��� - ���*�"*�
 
- ���%���!�1  - ���0�! 1 - ����
��1�*6" - ���0����6 
- ���(!-������	� - ���!������ �� ������/�
���� - ���7�"=�!��0��)8 
- ���"����� 
� �6 - ���"�����!:�-� - ���7���7�1�+/��*+� - ���(&=����� 
- �����������!��� - ����1�6��� �����!:���� - ���!
�! ���� 
%6��!�-� - ������0�%�" - ������������
�7 

- ���!��!��� - ������	� ��* � 
- �����������
�7 

*��&����� 5 ����� ���8������%��(���������� '%$/ (42 %�������������7)
���� : ��6 )�(!&�, I������%��(���������)�������*6"7�"��'�6������,J '� ���!��
���!��=1 
�=������ ���(���������)�����	� %�/
��� 1-7 !���
�=����	���!-�8
�%�
���6��!1(���)����)���= (��1��0�%���� : (��0��08�����-< (7� ��=���, 2525), 79. 
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 ��
��
������������������ 

������%��(�������'%�7�"!��6!#���<�-��
�-:17�"!��8���#�%�  ������%��(�������
�"-�������'�&�����*6"����/��������%��(������� �0,���"� �!����:
��*��������%�����
� ���/����7�"!�)�&�0 +������
�=����%6��/��� �'%�*�
�� �
� �����

&�$($ !�)� (2526 : 365-366) �6/�

/� ������%��(���������7�"!��
��!#���<� 
-������
��!����: 7 7�"��� � �*�/ 1) ������%�����
�=���� � �*�/ �����"-1��*6"*�"�#�
����7;�����1��6'%�#����!����/����7�"!�)�&�0 2) ������%������1��6 � �*�/ 
�
��!����:�� �"����� ����1*-/�-��� �#�%� %�����0�P���1��6*6"�#��1�!/��!���!�����
�$ 
3) ����������������������� 4) �
��!��0��)8���=1�=� � �*�/ �
��!����:!,���
������'�
����1��6'�=1�=� 5) ������%�����)1���� � �*�/ �
��!����:�� ��������
��������!:����
��0�8!��-/�� 9 ���(������� 6) ������%���������������
������������-/�� 9 *6" 7) ���
� 
*6"7�"�����6'� ������!�� +���!� �6�������1/� *��
* �, ��1�� !1&!1� *6"7��=� ���&��7���8 
(2527 : 28) ��� ��6/�

/�������%�����( ���
 9 �7 *�/�����7;� 6 7�"�& �,� 

1. ���
�=���� � �*�/ ��������������
��������������!�� !/
�'%$/�1/�������,���
%6��!�-� ����� (7�*��������������!�� ����� #�(������!�� ����-�������!�� 
!,�����!�� 
�)�!�� ������� -6� �����7�"�����6������������������� �7;�-�� 

2. ����1�6��� � �*�/ ��������������
������'=��1�6���'�(�������'%�7@���-����
��/����7�"!�)�&�0 �=/� ���0�P���1�6���'%��7;���������
������
��!����: !�����
�$*6"
�#�6��'� =/
��%6,�*�"�#� '%��
���7;�)���'����0�������
�� ��
��=�� �7;�-�� 

3. ���)1����������� � �*�/ ��������������
������!������ ���!:�-�*6"�����6 
���"����� ����� -�����7�"��� ����� +,���� ���� �7;�-�� 

4. ����������������� � �*�/ ��������� #�������������
����������� �=/� ���!#��
�
�#��
������������"��������� ������Q8����������������� ������
��� <���������� ���7.����� 
������%�� ���!1�&�0������ (��������%���6��
�� ���*�"*�
 �7;�-�� 

5. ��������!:���� � �*�/ ��������������
������
��*���
��-���������������� 
�����7�"��� ���-�*-/�!:���� ��� �*6���	����������� �����7�"��� ����
�(�������
-6� ����� �*6���	�+/��*+���1&��Q8���(������� �7;�-�� 

6. ����
��!��0��)8�"%
/��=1�=� � �*�/ �������������	����(������� !����
��	�8��/� !�������7�����*6"��� ���7�"=�!��0��)8'%�=1�=��������������(�������'%�
7�"=�=�'�=1�=�� ���������!/
��/
�'�����������(������� -6� �����������(��������"
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��������� %
� 0��)10��)8 (2528 : 40) � ��#�*��������%��(�����������7;� 5 
7�"�& � �*�/ 1) ������%�����
�=���� 2) ������%�����)1���� 3) ������%������1��6 
4) ������%������������������� *6"������%����� ����
��!��0��)8�"%
/��(����������
=1�=� 

�6/�
( �!�17 ������%��������(�������7�"��� �
����%6�� �,� ���
�=���� 
����1�6��� ����������������� ���)1����*6"������� ��������!:���� *6"���
�
��!��0��)8�"%
/��(����������=1�=� 

����!�
������������"�
��#$%
������ 

���)1����*6"������� �,� I��#����%6/�6,��J '�������%�� �0��"���)1����*6"
�������'�(������� �7;����7�"!���"%
/��%�/
�����/��-/�� 9 '�(�������'%� #������7 �
�
�
��!" 
� ����,�� ��������� �
 ��<
 *6"��7�"!�)�&�0 ���)1����*6"�������'�(�������
'�(���������)�� �#�*������ ��7;�!/
�'%$/ 9  ����� (��6 )�(!&� 2525  : 86-89) 
 1. ���!������ �,� ����������
�������%���!,���=���*6"���������=���'�
(����������%�  � �*�/ ����/��%���!,���=��� ���0��08%���!,���=��� ����!��%���!,�
��=��� ������%���!,���=��� �����<�*6"���%�%���!,���=��� 

2. ���"�����*6"���!��!��� �,� ���)1���������
����������� *6"�����6-/�� 9
�����
���(������� � �*�/ "������������� "�������� "�����0�! 1��1&��Q8 "������17���8
���!�� "��������0�%�" "������,�� 9 %6��.��-/�� 9 ����� �"��!��!���'�
(������� ���� �*�/ �����<������6 ����
��
������6 ���
�����"%8�����6 ����#��!�������6 
*6"���'=������6 �
������������������6 �
� ���-� -��*6"������ �����7@���-���=���
������ 

3. ����������*6"���0�! 1 
3.1  �������������(���������)�����	�*�/�����7;� 2 7�"�& �,� ����

��7�"���*�/� �� �7;���������.�� !��'%�7�"�#�7>��7�"��� *6"���������7�"���
*�/� �� � �*�/ �����#��1�������	� +����7;�������!:�����	��������<�������������7;��/��#��1�
������	�*6"�,�� 9 -�����#�%� �
�'��"�����
/� �
������<������#��1�������	�'�
!:�����	���"�
����	�)���� *6"�������� ��,�� +����7;������������������( ���
�-:17�"!��8��
*�/��������������<�-���"�����
/� �
�6���!,� ��-����� �1
��=�  *6"����#��0<$7�"(�=�8 
*6"���� �+����"����������"�
��"�1'%��7;��������� ��,�� 

3.2  ���0�! 1 �,� ����� +,�� �� ���� �� %� �� ��� �� !/� 
�! 1 ��1&��Q8 
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6�"�����0�! 1 ��������/��0�! 1�7'=�'������������!�� -6� ������#�%�/��0�! 1 �
� 
���0�! 1��6��	�"�7;�������%�� �
� �0��"-���7�"!������1��6%6��NO�� *6"-������
��� /
����/�!�� �0,��'%���-/������������!�� �1�6��������%�������������%��0�! 1-����7;�
�1��6������'��"�����*��*������=��������
���0�! 1*6"����� +,���� �����7;���/�� � -���
�7;���6"���� :��:�
��7;�0���	 ( ��R0�"7S��1���(�����������"-����� +,�� �� ���� �����
���

�! 1�17���8������ *6"-6� �
6� *6"�"-��� �*6���	�!���������,���'=�-/�� 9 +��������/
������'�(������� !����%6/�����7;�%�����������0�! 1���!���  ���������0�! 1����7;����7�"�&
!/��!������!��%�,�!���!�1����!�� �,� 0��������!����������'%�#�%�����������%�����
0�! 1���(�������*-/�0�����/��� ��
 

4. ����,�� 9 ����/���������� =�� ���'  9 ����� ����'�(�������*6"��/�����' 
����� =�� �"-����7;�%�����������)1��������� =����� �������0,����/'%���� �
���!��%��*�/
������%��(����������
/��"� ������0���������%����������'%�*�/%�/
�����/���,�� 9 �7 

�����������������
�=����%6��/��� ��#�%� ����/��������%�����)1����*6"
������� �
� ������,� &�$($ !�)� (2526 : 340) � ��6/�
:�����)1����*6"��������
�
/� 
���)1����*6"�������7�"��� �
� ���!������ ������������$=� 0�! 1 ��1&��Q8 
���0�%�" *6"���'%�������-/�� 9 *�/��� �������� ���7����� *6"7�"=�=� +���!� �6������ 
��-��� 7�� � �6� (2532 : 135) ���6/�
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� ���������-/�� 9 ��
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�=/
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/� ���
%���!,� �=/� ���(-�-�� ��<� ��� !/�%���!,���=��� ��<��
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'%���� �7;�-�� 

2. ���������� �7;������ ��������
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�#��1����	� ���+/��*+� ������	��
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�'��"�������� !/
��#�
/� I0�! 1J %����
��
/� 
�! 1 ��1&��Q8 �� ��
*6"!����/�!���� ���#�%� �
�'�%���!,�����#�*��7�"�&����/��-����7�"������!#����
��7�"���%�,�����#�*��7�"�&����/��-��!�$$�����������-/��7�"�� (!#������� 
76� !#����������.��-�� 2535 : 2) *6"�0,��'%���� �
������'��
��%���������0�! 1*6"
0�! 1 ����#��!���
��%��� ��*��&����� 6
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���0�! 1 

����� #���� ���+,�� ������� ���������7���	� ����������*�� 

��������
��1���� ���*6��76���� ����=/� ����
��1� ����#�%�/�� 

0�! 1 


�! 1 ��1&��Q8 �� ��*6"!����/�!���� 

*��&����� 6 *! ��
��%������ I���0�! 1J *6" I0�! 1J
���� :  !#�������76� !#����������.��-��, �"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535
(��1��0�%���� : 7�"=�=�, 2535), 2. 
 
����*+���2������-�*�" 

-��%6��������%��!��6�����������
�7
/� ������%�����0�! 1�7;����,����,� 
���!#���$��/���������"#�'%�������%�����1�7�"�&7�"!��6!#���<� ������%�����%6��
(��������/!����:���61�6!#���<�-���7U�%�����
���
� �������/�'%���� �
��!����76,��'�
 ����#�6���� �#�6����0�����,�� 9 ��,��������������%�����0�! 1�����/�����7���7�1�*����
'%�:��-���-����-�.��!��6 (�1Q��0�8 6������� 2523 : 406) +���!� �6������!1�0��)8 ����� 
���6/�

/� ���0�! 1���
��!��0��)8������1�7�"�& �0��"'���� #��������-/�� 9 -�����

�! 1�17���8 ���,����,����,���'=� +����#��7;�-���������� %����0,���#��
��
��!" 
�'����
 #�������� ���0�! 1���
��!#���$-/�(�������*6"%�/
����-/�� 9 �7;����,����,�!#���$���"#�
'%�������%�����1�7�"�&7�"!��6!#���<� ������%�����0�! 1����7�"!�)�&�0�"
7�"%�� �
6�'���� #�������� 6 7S$%������
�����7�"��� *6"��������0�! 16�� ���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

����!����
��-�*�" 

�"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 (!#�������76� !#����
������.��-�� 2535 : 1-70) �#�%� ����/��������0�! 1
/�� �*�/ ����������
�������
�)� 
���+,�� ������� ���+/��*6"�#��1����	� ����� #���� ���*6��76���� ����=/� ����
��1� 
*6"��� #���������,�� 9 �����
���0�! 1 ��1&��Q8 �� ��*6"!����/�!�����������=��� ( ������
#���������
���0�! 1�#��7;�-�������'�����/��������0�! 1  �����

1. 
�! 1 *��-��6��	�"� � 2 7�"�& 
1.1 
�! 1!����76,�� 
1.2 
�! 1����7 +�����������/���� 5,000 �� 

2. ��1&��Q8 �7;�
�! 1����7+���������-���*-/ 5,000 �������7 
3. �� ��*6"!����/�!���� -���"�����%����
��
/����� ��� �
�������7�"���

%�,�( ���������� 
!���76��!���� %���:�� �����*6"!����/�!������!��������'�����=0�! 1  �������� �� 

����"�
� �
� ���-/�� 9 � ���:,�
/��7;�����=0�! 1 �
� 
���7@���-���������
������0�! 1 -������
������
������'�*6"7@���-�� �:��-���-��

�V%��� �"����� �#�!��� *6"�-���"��.��-���������
���� �����
/�!#���$����,��"�����!#����
������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 +���:,�� �
/��7;�*�/�'����7@���-���������
���
0�! 1 

����������
�����&'(�������� 

�
��%���������+,��*6"������� -���"�����!#����������.��-��
/� �
����
0�! 1 0.�. 2535 � ��#�%� �
�'���� 5  �����

I���+,��J %����
��
/� ���+,��
�! 11�=�� ����������-� -���  6�� *6"������ 
�������
��,����,�� 9 *-/��/�
�:������� %�0�! 1'�6��	�"������� 

I�������J '%�%����
���
�:���������#����*6"��������-��7�"�
6�V%���
*0/�*6"0���=�8 *6"��������%�������� *-/��/�
�:���������6���������!/
���=���-��
�"����������"�
�����6�� ��������'����� �����7��=���-���V%���
/� �
�
�/�'=��/��'����� �����7��=��� ���������7���	� ����������*��*6"�
��1���� *6"
�������*�����-��7�"�
6�V%���*0/�*6"0���=�8 

�6/�
( �!�17 ����� +,���� ���� %���:�� ���� ���+���
�! 1 ��1&��Q8 �� �� 
!����/�!����  *6"��������%��������  �
�
�)����+,��%�,��������-���"�����!#����
������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-�� 
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����*+���2���
�����&'(�������� 

����� +,���� �����7;�!/
�%����������0�! 1 -���"�����!#����������.��-�� 

/� �
����0�! 1 0.�. 2535 ���0�! 1���
��!#���$-/�(�������*6"%�/
����-/�� 9 �7;�
���,����,�!#���$���"#�'%�������%�����1�7�"�&7�"!��6!#���<� ������%�����0�! 1����
7�"!�)�&�0 �"7�"%�� �
6�'���� #�������� ��,�����7@���-����0�! 1�7;��7-���"����� 
�"6 7S$%������
�����7�"��� ��"�
����	�)����� ��#�%� ���Q8��-�.��(�������
7�":����	� �����
���������%������������ ��$=�*6"0�! 1��/���7;��"���7;�7S��1���*6"��
7�"!�)�&�0��,��-/������������!�� (�������-/�� 9 �"-��� #��������0�! 1'%�� �-�����Q8
��-�.������"�
��#�%�  ��,�����!���$���	�� ���"����#��������� +,���� ����'%�
������%��(��������0,�������������"����#����-��0�"��=��$$�-�������	�*%/�=�-� 0.�.
2542 ����7;�&�����%��������������%��(������� !���� ���!���$���	�  ���������������� ��$=� 
0�! 1 ����7;�&�����%������������%��(��������"-���7@���-�*6" #��������0�P���
���/�70���� 
9 ���&������,�� 9 *��'��" ��7�"��+�����!����������%�����0�! 1*%/�7�"����� �'%�
�
��!#���$( ������ �6,��������%��0�! 1 �� /� �0,�����/�� �=� =������-��1����7�"�����=�0
 ������0�! 1��#��1�7�"(�=�8'%�*�/����=��� 

����
�������-�*�" 

��� #���������� %�0�! 1 ����%�����-���7@���-�-��*�� #���������� %���
���
�
��/�����/����  :��-���-���"������������=��� �������0,��'%������ %�0�! 1���61�7U�%���
��
���
�-��*�� #���������� %� +�������� +,��*6"����� �������!/
���=��� :,�7@���-�-��
�"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-�� ( ��#�%� 

�)����+,��*6"��������7;� 5 
�)��,� 1) 
�)�-�6����� 2) 
�)�!������ 3) 
�)�7�"�
 ���� 
4) 
�)�0���	 *6" 5) 
�)�����0���	 !#�%���%6�����Q8'����0������
/��
� #��������+,��%�,�
�������( �
�)�'  '=�
������7;�%6��'����0������  ������,� 

1. ���+,��%�,��������( �
�)�-�6����� 
�������/���� 100,000 �� 
2. ���+,��%�,��������( �
�)�!������ 
��������� 100,000 *-/��/���� 2,000,000 �� 
3. ���+,��%�,��������( �
�)�7�"�
 ���� 
��������� 2,000,000 �������7 
4. ( �
�)�����0���	 *�/�����7;� 2 ����  �����

4.1 ���+,��( �
�)�0���	 � �*�/ ���+,�������%�������������� 100,000 �� +���
��"#�� ��R0�"����%��������'  ��-/��7��� 1) �7;�
�! 1���"���� -6� ( �!/
���=��� 
%�/
����-���V%���
/� �
��"��������%����=���!/
����:��� %�/
�����,��+������V%���
��$$�-�'%���.��"�7;���=������%��!/
����:��� ��.
�!�%��� ���8����"%
/��7�"�� %�,�
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%�/
�������-/��7�"�� 2) �7;�0�! 1��-���+,����/� /
� %��6/�=������"�!��%��*�/��=��� 
3) �7;�0�! 1�0,��'=���=���6�� 4) �7;�0�! 1�����
��-������'=��0�������'�!:������8���#��7;� 
%�,���/� /
� %�,��0,��7�"(�=�8���!/
���=��� *6"�#��7;�-���+,���0��� (repeat order) 5) �7;�
0�! 1���#��7;�-���+,��( �-�����-/��7�"�� %�,� #��������( ��/�����8����"%
/��7�"�� 
6) �7;�0�! 1��( �6��	�"������'=���� %�,�������#��� ����������#��7;�-����"�1���%�� 
�7;�����R0�" +���%����
���
�:���"�%6/�:7�"�#�-#�*%�/�%�,������	�(������/-����� +,��
-��=,��!���$'���$=���%6��*%/�=�-�-����� 60 7) �7;�0�! 1���7;��� ��*6"!����/�!���� 
+����#��7;�-���+,���R0�"*%/� *6" 8) �7;�0�! 1��� � #���������� +,��( �
�)��,��*6�
��/� ��6 � 

4.2 �������( �
�)�0���	 � �*�/ ������������%����+������������� 100,000 �� 
'%���"#�� ��R0�"����%��������'  ��-/��7��� 1) �7;������-�������=/�������N>�,�( ��R0�" 
%�,�������
��=#���$�7;�0���	 2) �7;��������+/��0�! 1���#��7;�-���:� -�
�'%���� 
�
��=#��1 �!��%���/������"7�"����/�+/��� � �=/� �������+/�����,������� ���,����,��6 
���,�����-8 ���,����^^U� %�,����,������6<������!8 �7;�-�� 3) �7;������-�����"#�( ���/� /
� 
%��6/�=������"�!��%��*�/����=��� 4) �7;������-���7�7_ �7;��
��6���������=��� 
5) �7;���� ���#��7;� -�����������0���'�!:������8���#��7;� %�,���/� /
� %�,��0,��7�"(�=�8
���!/
���=��� *6"�#��7;�-��������0��� (repeat order) 6) �7;������� � #������������( �
�)�
�,��*6�
��/� ��6 � 

5. ���+,��%�,�����( �
�)�����0���	 � �*�/ ���+,��%�,��������!/
���=���
%�/
����-���V%���
/� �
��"��������%����=���!/
����:��� %�/
�����,��+������V%���
��$$�-�'%���.��"�7;���=������%��!/
����:���%�,���.
�!�%���'����� ��-/��7��� 1) �7;�����6�-
0�! 1������� *6"������.��-����1��-�'%�+,��%�,����� 2) ���V%���%�,��-���"��.��-���#�%�  
'%�+,��%�,�����*6"�������'%��
�:��%�/
�����,�����V%���%�,��-���"��.��-���#�%�  �
� 

��(�)��
���+�����
��&'(�/����������)
$����� 

���+,��%�,��������( �
�)�-�6����� � �*�/ ���+,��%�,�������������%����+���������
��/���� 100,000 �� ������-��'���� #��������( �!�17 �����

1. -�
�!��*�� #���������� %�
/� ��������' �� #��������( �
�)�-�6�����
�0,�� #��������-������-��*6"�"�"�
6����#�%� �
�'�*�� 

2. 7�"!��������%�/
�����������
�����0,�������6"���� �1�6��	�"�R0�"
��7*���0,���-�������7@���-���� (�����������/� ����) '�����#�%� �1�6��	�"�R0�"'%�:,�
7@���-�-���"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 16 
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����� =,��0�! 1-�����#�%� '�6��	�"�R0�"-���-�����=,����7���@'�*�����
 #��������+���-��������!����7�"��� 

3. ��,��� �������6"���� �1�6��	�"�R0�"%�,���7*��*6�
  #������������1��-�
����7�"�#��
 %�,������,���������
���� (�����������/� ����) '��������1��-�����7�"�#��
  
=,��0�! 1��������7�"�#��
 -���-�����=,������1�6��	�"�R0�" +���-�����*����� #��������
*6"���!����7�"��� 

4. ��������+,��������-�����6"���� '��"�����!#����������.��-��
/� �
� 
���0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 27 �!��������#����'%��
���%<�=�� 

5. ��,��������#�����%<�=��'%� #��������*6�
 '%�����%�����0�! 1-� -/�-�6��������
������( �-��%�,�����������( �-�� -������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�.
2535 *6"��*�����0����-����� 39 
 6. '%�������%�,�����������#�'��!������ (:���#��7;�)

7. ����%�����0�! 1#���$=��������� (:����)
8. ����%�����0�! 1!�17�
���%<�0�����%-1�6-/�������#����0�����������������

&��'�
�������7�"���������
���%<�=�����������#���� 0�����!��*-/�-�����"�������
-�
����0�! 1�������/����
��1� *6�
*-/���� 

������������
�������7�"������ �����
���%<�=�� '%�������-/�������#����
0������������� ��,��������#�����%<�=��� ��������*6�
 7�"!��������%�/
�����������
���� 
�0,����������7�"����0����-�� 

9. ��,��� ����*�����1��-�����7�"�#��
 *6"��7�"����0����-��*6�
 (������� 8 

��� 2) �� #�'�!���+,��%�,�!�������*6�
*-/���� -������"�����!#����������.��-��
/� �
� 
���0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-�� ��� 132, ��� 133 (1) �!��������#����6���� 

%��!/
���=���7�"!��8�"#�!�$$� -������"�����!#����������.��-�� 

/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 132 '%�7@���-��=/�� ��
������ #��������
( �'=�
�)�!��������� 11 
 '���������� %�+�����������/���� 10,000 �� %�,�'��������+,��%�,�������� 
+���'=�
�)� #��������-����� 39 
���!�� �"��/#����-�6��7;�%���!,��
�-/�����<� � 

!�$$�%�,����-�6��7;�%���!,���� �6����*6�
�"*�����76����*76���� ����
��
�0,��7�"(�=�8�������=��� '%����/'��#�������%�
%���!/
���=������"0��������1��-� 
'%�*�����76����*76� ������-������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 
*6"��*�����0����-����� 136 
 10. ���-� -��*6"����
��1���� 

10.1 -� -���6��� #��������'%��7;��7-��*����� #�������� 
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10.2 -� -��'%�������%�,�����������7@���-�-�����-�6� 
10.3 -� -������
��1��������'%�7@���-�-���"�����!#����������.��-��
/�

 �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 73 
 11. ��,��������%�,�����������!/����%�,��������*�����"�������-�
����
 #��������-�
���� -������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��
*�����0����-�� ��� 71, 72 -��-�
��/��*��'�-�
����0�! 1 

12. ��,����"�������-�
�������������*6�
 �� #����!�������/������!/�
%�/
����������� =��'���������/������-���"�������"�
�����6��  ���� 20 ������+,��/
�������( �
�)�7�"�
 ���� 

13. ������������/!����:!/����%�,��������� �&��'��#�%�  '%����*�����������
�/�7���-��!�$$�%�,����-�6�*6"��,����/!�$$�!/����0�! 1 '%����*���!�
�!�)��������� 
�/�7���'���"��������0�! 1���� -���"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 
*6"��*�����0����-����� 134 
 '������ �/�7��� '%��� ����#�%� �����
������7���-�����#�%� �
�'��"�����
!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 134 +����"�1�
�'�
!�$$�%�,�'�!���+,��/!������� �
� 

14. ������ 13 ��,��������%�,�����������!/����%�,����*6�
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!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 139 
 16. ���������%-1����=,��� �
/�������%�,�������������/!����:!/����%�,�#����'%�*6�
�!�<�
&��'��"�"�
6����#�%� � � '%��!��%�
%���!/
���=�������6��!�$$� %�,����-�6�� � 
'��������7;�7�"(�=�8*�/����=��� -������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 
0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 137, 138 
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17. ��,��������%�,������������ �!/����%�,�!/�������������*6�
 -� -��'%�������%�,� 
����������7@���-�-����,�����'�!�$$� �=/� ������7�"����
��=#��1 ��0��� ���'%�������
%6�������� M6M 

18. ��,��������%�,������������ �7@���-�-����,�����'�!�$$�-����� 13 ���������*6�
 
�,�%6��7�"���!�$$� ( �7@���-�-���"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0 .� .2538 
*6"��*�����0����-����� 144 (2) 
 19. !/����!����� #�����������%� ��<�������8���!�� �0,���7;�%6��.��7�"���
'�����������'�(���!-/��7 

��(�)��
���+�����
��&'(�/
������������
�	�-���� 

���+,��%�,��������( �
�)�0���	 � �*�/ ���+,��%�,�����������!/
���=��� 
%�/
����-���V%���
/� �
��"��������%����=���!/
����:��� %�/
�����,�� +������V%���
��$$�-� '%���.��"�7;���=������%��!/
����:��� %�,���.
�!�%��� '����� ��-/��7���

1. �7;�����6�-0�! 1 %�,�#��������������� *6"������.��-��'%�+,��%�,����� 
2. ���V%���%�,��-���"��.��-���#�%� '%�+,��%�,����� *6"�������'%��
�:��

%�/
�����,�������V%���%�,��-���"��.��-���#�%�  �
� ������-������"�����!#�������� 
��.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 26 ������-��'���� #�������� 
( �!�17 �����

2.1 7�"!��������%�/
�����������
�����0,�������6"���� �1�6��	�"�R0�" 
��7*�� �0,���-�������7@���-���� (�����������/� ����)

����� =,��0�! 1-�����#�%� '��1�6��	�"�R0�" -���-�����=,����7���@
'�*����� #�������� +���-��������!����7�"��� 

2.2 ��,��� �������6"���� �1�6��	�"�R0�" %�,���7*��*6�
 #����������
��1��-�����7�"�#��
 %�,������,���������
���� (�����������/� ����)

'��������1��-�����7�"�#��
  =,��0�! 1��������7�"�#��
  -���-�����=,��
����1�6��	�"�R0�" +���-�����*����� #��������*6"���!����7�"��� 

3. ���������+,�������� -�����6"���� '��"�����!#����������.��-��
/� �
�
���0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 27 %�,���� 28 *6�
*-/���� 0�����!��*-/�-���
��"�������-�
����

4. ��,��������#�����%<�=��'%� #��������*6�
'%�����%�����0�! 1-� -/����������%�,� 
����������-������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-��
��� 26 �0,��'%�������%�,������������!������ 
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5. ��,��� ����*�����1��-�����7�"�#��
  �� #�'�!���+,��%�,�!�������*6�
*-/���� -�����
�"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 ��� 132 ��� 133 (1) �!��������#����
6���� 

%��!/
���=���7�"!��8�"#�!�$$� -������"�����!#����������.��-�� 

/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 132 '%�7@���-��=/�� ��
������ #�������� 
( �'=�
�)�!��������� 11 
 !�$$�%�,����-�6��7;�%���!,���� �6����*6�
 �"*�����76����*76���� � 
���
���0,��7�"(�=�8�������=��� '%����/'��#�������%�
%���!/
���=��� ���"0������
��1��-�'%�*�����76����*76� ������-������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�.
2535 *6" ��*�����0����-����� 136 
 6. ���-� -���6*6"����
��1���� 

6.1 -� -���6��� #�������� '%��7;��7-��*����� #�������� 
6.2 -� -��'%�������%�,�����������7@���-�-�����-�6� 
6.3 ����
��1��������'%�7@���-�-���"�����!#����������.��-��
/� �
� 

���0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 73 
 7. ��,��������%�,����������� !/���%�,�������� *�����"�������-�
����
 #��������-�
���� -������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6" 
��*�����0����-����� 71, 72 ( �'=�*��'�-�
����0�! 1 

8. ��,����"�������-�
�������������*6�
 �� #����!�������/������!/�
%�/
����������� =��'���������/������ 

9. ������������/!����:!/����%�,����� �&��'��#�%�  '%����*�����������
�/�7���-��!�$$�%�,����-�6�*6"��,����/!�$$�!/����0�! 1 '%����*���!�
�!�)���������
�/�7��� '���"��������0�! 1���� �
� -������"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 
0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 134 
 '������ �/�7��� '%��� ����#�%� �����
������7���-�����#�%� �
�'��"�����
!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 134 +����"�1�
�'�
!�$$�%�,�'�!���+,��/!������� �
� 

10. ��,��������%�,����������� !/����%�,��������*6�
  #��������-����� 7 *6" 8 
( ��� �/�7��� �
� 

���� � %�,�6 �/�7��� %�,������
6�#����-��!�$$�'%� #��������-��
�"�����!#����������.��-��
/� �
����0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 139 
 11. ���������%-1����=,��� �
/�������%�,����������� ��/!����:!/����%�,�#���� 
'%�*6�
�!�<�&��'��"�"�
6����#�%� � � '%��!��%�
%���!/
���=�������6��!�$$� %�,�
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���-�6� � �'��������7;�7�"(�=�8*�/����=��� -������"�����!#����������.��-��
/� �
�
���0�! 1 0.�. 2535 *6"��*�����0����-����� 137, 138 
 12. ��,��������%�,������������ �!/����%�,�!/�������������*6�
 -� -��'%�������%�,� 
����������7@���-�-����,�����'�!�$$� �=/� ������7�"����
��=#��1 ��0�/�� ���'%�������
%6�������� M6M 

13. !/����!����� #�����������%�  ��<����!���0,���7;�%6��.��7�"���'����
�������'�(���!-/��7 

#�����5�
������������!�����"	 �- 

��/
/��"�7;�%�/
���������.%�,����=�������%�����'%����1�&�0�7;��7-��
�"���������-�� ������������/�����1�&�0�/�'%���� 7�"!�)�&�0'�������%�����'�
%�/
�������� 9 (���������)�����	� !���� ���!���$���	���-������	� 1 �<�=/���� '����
�� +,���� ����:��� �7@���-�-���"���������-����/�����1�&�0�"�/�'%���� ���'=���0������/����
7�"!�)�&�0 7�"%�� ��7�"��� � �7�"(�=�8!��!1  -/����'=������� #�'%������7�"!�)�&�0 
 ����������#��7;����"-����6/�
:�����6"���� -/��7���

�"	 �-#$%
�����������������"	 �- 

����76����*76����8��� ���0�P�����8��� ���0�P��������%�� -6� ��
*�
�� ������%���0,������76����*76� 6�
���!��%-1������
��0��������"!����!���8 
'%����8���!����:���"�, %�� ���/� �'�!������/������*�<� ����"!/��66�6���7���!��=�����
���8��� ���'�!/
����7;��1�&�0'����#����*6"�1�&�0=�
�-����1�6��� '%������#����
*6"��*�����'�'����#������ �+����6��� �����"�����6���7�����8��� #�'%����7@���-����-��
&��������61�1 7�"!��8��-����
� ���*! �'%��%<�:���" ���1�&�0'�*-/6"���8���������� +���'�
7S��1��������"*!�
���76����*76�'�!��������� ����1���"!&�0���*�/�����"%
/�����8���
'�!�����7;��7��/���1�*�� ������%�����8���'  9 �<-��%����
�!�����8 (vision) ��!����:
���-������7'�����-� �
/�!&�0���*�/�����"%
/�����8����"�1�*������ *6"�0,����� #���
���/��/�����������'�7S��1���*6"����-������8��� ������%��*-/6"���8����"-���!��%�
�)����
���"#�'%����8������-� �7;����8��������1�&�0 !����:���"-��!����
��-���������
!����� ���/�����1�&�0 ���#�'%����8��������� 0��������6/�!6��*6"!����:�,�%�� ���/'�
!����� ���/������*�<�*6"������ 
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��� �--'(�,������"	 �- 

�#�
/� I�1�&�0 (quality)J �7;��#������
��%���'�6��	�"���7;����)���'=�� �
������
�-:1*6"�1��6 +����<'%��
��%�����=� �����/*-�-/����� � ������'%��
��%����#�
/� 
�1�&�0�
�%6��/��'�%6�� 9 �1���� %6�� 9 *�
��  +������ �T���
��
�� � �����
�76,��� � ��� � �'%��
��%���
/� �1�&�0 %���:�� 6��	�"7�"�#��1��6%�,�!������ 
��"�������8 )�����-�8 � ��!��
/� �1�&�0 �7;�6��	�"� /���*-�-/������7'� ���
�1�!���-� ��/'=/�� ���7�����%�,��#��
� *-/ ���
��8 � :6�� (������) � ��6/�

/�
�1�&�0�7;��/��������������/����
��%
�� +����76����*76����/-6� �
6�-��!��%-17S���� 
�1�&�0��"��������� 20 7>����%����<-���*-�-/����� �1�&�0
� � �����6�6�-��������	� 
'�0����1���������  � �'%�������
�
/� �1�&�0 '��
��%��� ��� ���,� �1�!���-� 
�1�6��	�"7�"�#�-�
*6"�1�6��	�"0���	���
�-:1%�,��1��6 �=/� ��7�/�� ���  %�,�
-#�*%�/�%�����+����#��7;�*6"0��0���'�����#�%� ����1��6���� '����*�
��%���� � ���� �T 
0�	80���6��� �T � �'%��
��%���
/� �7;��" �����#�%� �
��7;���-�.�� +���!����: 
*��*�
�
���� ����7;�!��*�
�� �,� *�
�
���� !�����/� �7;�*�
�
���� ����� ����'�
!���7@�
�-��1-!�%���� ��:��!���!�����(6��������!�� +���%���:���" �����6�6�-� �-��
��-�.�� +�������6�-��� ��#����:���
��0��0�'����������(&� *-/�"�� :,��6�-&��Q8���6�-� �
�"-���� ���-�.��-�����#�%�  *-/*�
�
���� !���'%�/ �1�&�0%���:�� �
��0��0�'� 
(satisfaction) ������'=�%�,��
���%��"���" (fitness) !#�%������'%�����!��������!�� 
01/�!��  �7;��7-��*�
�
���� !���'%�/�,� �1�6��	�"%�,��1�!���-��� �����1��6���7;���
������*6"0��0�'�'�!����
/��"#�'%��1��6����7@���-����'�%�������/����7�"!�)��6-��
�7U�%��� '���,���� ��
������ 7�"�!��. ������1��6 � ��6/�
:���
��%�������1�&�0 
( �����������0����1���&�	�����L	 +���'%�������
�!���
��%����,� �1�6��	�"%�,�
�1�!���-� 6��	�")���=�-� %�,�6��	�"���#��7;����!���-/�� 9 �" ���
���7;��6�� *6"
-#�*%�/��" ��!����!����  ������ �
��%�������1�&�0������%������� +,���� �������
(���������)�����	� !���� ���!���$���	� ��-������	� 1 �������
��%������
�1�&�0 ����� �����:����*6�
����-�� ����������'%��
��%���*6"����������
����1�&�0��� 
%6��/�� *6"������ ��
��
��
��%�������#�
/��1�&�0������%�����,� 
��0��8 6,��7�"!�)�!�16 
+���� ��
��
��
��%��� ����� -6� ��'%�*�
�� �����
����#�
/��1�&�0�
�'����*�/�1�%���� 
+�������,��%�!��"!#���$0�!�17� �
/� �
��%������ I�1�&�0J �76����*76���,�����-���1�!���
������� �-��:��7S��1��� +����6/�
( ��
��� 9 � �
/� *-/� �� I�1�&�0J ���
��%����0���
�1�!���-������&�0�/����� *6�
�/�� 9 
�
�P��������
��%����
����
���������� ��:��
7S��1��� I�1�&�0J ���
��%��������61��7:���
��-������%�,��
���� %
�� %�,��
��
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0��0�'����6����� ���!�17����-��!� �6���������!����-������
�=����%6��/�� �
���� 
 ��*�� (William L. Duncan) +���� �*��
�)���� '%��#�������
��%�������#�
/� I�1�&�0J 
����7;�!���61/�'%$/ �61/�*�������
/� I��
�6<�J (the little q) '=�������*! �:������#�%� ���
�6�-&��Q8�����"�
���� *6"����61/�%���������
/� I��
'%$/J (the big Q) '=�'��������7;�
*�
�� *6"�7U�%��� ���������%�� �#����������1�&�0'�������� I��
�6<�J � ������'%� 
�#�������
�%6��/�� ����� ��6���8 (Harold Gilmore) '%�������
�
/� I�1�&�0�,��" ����
�/����
/��6�-&��Q8����!� �6����������#�%� %�,���/J ��� (Robert A. Broth) �6/�

/� 
�1�&�0�,� �" �����/�����
���7;��6��'����� ��������� �J ����� (Joseph W. Juran) � �'%�
�������R��*�
*6"�7;��1 �����-��*%/�*�
�� �����
����1�&�0!���'%�/
/� Iquality is fitness 
for useJ �1�&�0�,� �
���%��"���"!#�%������'=�!�� �6/�
( �!�17 I��
�6<�J (q) %�,�
�1�6��	�"�=���1�&�0 (quality characteristic)J %���:�� �1�!���-������&�0���
�6�-&��Q8  
�! 1  ��"�
����  *6"����������� �%��"!�!#�%������'=�!��  ��� 
�
��*�<�*��/� �
���/���1/� �
���%���
 ���  �
��!
���� �
�����  ������ 
�
��%�������1�&�0����� +,���� �������(���������)�����	� !���� ���!���$���	� 
��-������	� 1 !����:!�17� �
/� �7;��1�!���-��� ������&�0����6�-&��Q8��� 
+���7�"����7 �
� 
�! 1�17���8 ��"�
���� #�������� �"�����
�)���� �
�:����������� 
-/�� 9 �=/� ������%6�������� �
���%��"!� �
��*�<�*����� �7;�-�� 

�#����������1�&�0'����������
'%$/ (Q) �����'%��#�������
�%6��/���=/���� 
�,� � ����� (W.E.Deming) �6/�

/� I�1�&�0%���:����"�
�����0,��=/
��0����
��
!��#��!������6�-&��Q8 6 �
���� 06� *6"���+/��*+�*���� 6 ���!�$�!�����*����� 

�! 1*6"���,������� #�'%�!����:�0����6�6�-� � �
����6�1�������6�J ���!��� (Philip B. 
Crosby) � �'%��#����������1�&�0
/� Iquality is conformance to requirementJ %�,��
��
!� �6������!�����-������ ��!�6(6 (Robert Costello) �����
/� �1�&�0�,������ %
��
���6����� ^>����(�� (A.V.Feigenbaum) � �'%��#������
/� �1�&�0%���:��!����� � 9 ��!1 
!#�%�����,��������6����� (���'=����*6"����)  ��*�� (William L. Duncan) � �'%������
/� 
I�1�&�0�,���6�/������'%�*�/6�����J *-/���	� �
!-��� ���!8 (Westing House) � ������
�
��%�������1�&�0!#�%���'=�&��'����	�
/� I�1�&�0�,� !���:�"'����!���-��
�
��-���������6����� �
����#�'�!�����6�����-������'%�:��-����!��*-/�����*��J ���	� ���*�� 8� 
(AT&T) ����
/� I�1�&�0 �,����!����
���� %
�����6����� ��"�
����7���7�1��1�&�0�,� 
=1 ���%6����� �(���� (���!���� *6"7@���-���� ��� ����������*���������0,��7���7�1�
7�"!�)�&�0*6"7�"!�)��6*%/�
�:�=�
�-��������/��-/���,���J (
��0��8 6,�7�"!�)�!�16 
2540 : 81-84) 
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��!-������8 (������� ��(� =�
$��71O� � �*! ��
��!��0��)8�"%
/�� I�1�!���-�
�����&�0���!�����%�,�������J ��� I�
��0��0�'����6�����J ( �*�/��
��!��0��)8
 ���6/�
����7;�!��*�� ����� *��*�� �7;��
��!��0��)8*��0,�� 9 7�"�& I�#��7;�-����� 
(must-be) �=/� �:��-8-�����!��6�� 0� 6�-���7����
����<
� �!���" �� !����%6/����*���"��
7������������ �<��/#�'%�6�������� �
��0��0�'���������/��%�/��� *����!�� �7;�
�
��!��0��)8*���=���!�� �6/�
�,� ����������/�' �<�0����
��0��0�'����6������ ����
�/����� �=/� ��� �����(����8  ��������� '%$/6������<��� �=�� *����!�� �7;�
�
��!��0��)8*�� �� � '� �6/�
�,� *�����1�!���-��0��������0����6<������<!�����
��0��0�'�
'%�*�/6������ ��7;�
���� �=/� (����8����!����,�� 30 7>��*6�
 
��1'%�/ 9 !����*�� �� � '����
���+,��� ������/������ �1�&�0*����!����� ��� ��������
���� !����!���8��*76�'%�/ ��
��6�/��0���!��'��"�"���-�
�6�-&��Q8'%�/ 9 *-/6"�/�� 9 �6���7;��1�&�0�����
��!��0��)8
*���=���!�� ��,���1�&�0�/���7*6"�6���7;�*��-�����'���!1  (-��*��&����� 4) 
 ������ 
�0��8 6,�7�"!�)�!�16 �"� �����
��
��%��� ���������#�
/��1�&�0
�
�������*6�
���� �'%��#��������� I�1�&�0J �
�!��� 9 *-/���
��%����/�������"
�����61�
/� I�1�&�0�,��
��0��0�'����6�����J *6"������%���1�&�0���6������<�,�
�7U�7�"!��8������� �/��%������%6��7> !�1��� �T �����1��6 (2529 : 4) � ��6/�
:���
��%���
����#�
/��1�&�0�
�( �6"���� 
/� %���:�� I�
��0��0�'����6�������+,��!����� *6"�
��
0��0�'����%�/
����  �������#�-������
��%���%�,��#��#��� �
������#�
/��1�&�0
���!�1��� �T �����1��6 !����:���"*������7;����6"���� � � ������,� (1) *�
�
����  
 ���� �� (classical) 
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�
���� %
��������'=� 

I0��0�'�J 

 �� � '� ��-�%����=���
I��/�0���0�J I�0���0�J 

!:��"�����&�0 !�����-����7;�

I��/0��0�'�J 

*��&����� 7 �
��!��0��)8�"%
/���6�-&��Q8����
��0��0�'����6����� 
���� :  N. Kano, IBusiness Strategies for the 21st Century and Attative Quality Creation,J
in Proceedings of the International Conference on Quality (Hokohama : JUSE,     
1996), 11. 
 
�1�&�0�,����#���� '%�� �-����-�.�����#�%�  (specification) %�,�!������6�-� �-��
��-�.�����#�%�  (2) �
���� !���'%�/ (modern) �1�&�0�,��
��0��0�'� (satisfaction) 
������'=� *6"�
���%��"���" (fines) !#�%������'=� (3) �
���� ���� (enlarged) %���:�� 
�1�&�0������*-/6"��� (job) ��7@���-�'�%�/
� �=/� ������ ����6�- ������%�� �7;�-�� 
���*�
�� *6"�
��%�������#�
/� I�1�&�0J  ����� �*! ���*6�
����-�� ����"!�17 
�#��#��� �
��( ��
�'����
������������� �
/� I�1�&�0%���:�� �1�6��	�"%�,��1�!���-��� � 
+����7;���������*6"!�����
��0��0�'�'%�����������6*%/��1�&�0������� 


������"��"	 �-#$%
���������"	 �- 

�"����-�.���1-!�%����$��71O���1��� ��!+8 8101 (JISZ 8101) � �'%��#������
����#�
/� I����
��1��1�&�0J �
� ������,� IQuality control is a System of means for 
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economically producing products of service processing the qualities that meet the 
purchase requirements.J +���*76� ��
��
/� �7;��"��*%/�
�)�������7
����#���'=��0,�����
�6�-!�����*6"������ +������1�&�0-��-�������+,��-������ (
��0��8 6,�7�"!�)�T!�16 2540 : 95)  
!#���������-�.���6�-&��Q8�1-!�%���� ��"�
��1-!�%����7�"���� � �'%��#������
����#�
/� ����
��1��1�&�0�
�
/� %���:�� �������*6"�6
�)����7@���-��0,��!����
��
-������ ����1�&�0 ��(-=� ����" +����7;���	�8��!#���$��� ��(��1 ��=���
/� �� �*%/����
���%���1�&�0*��$��71O�� �'%�*�
�� !#���$ ������,� ���8�������=�
�-=�
����� ��� ����1 �����-��
���'��6��*-/�"-��������!/
���� 9 ����-/�� 9 ��� ��%�,��
/�����
��1��1�&�0�7;�
!/
�%�������������%��)1����*�� ���� �� *-/'��
���7;�����*6�
����
��1��1�&�0�"�7;�
*�
������7�"!�)�&�0-/����#�'%�������%��)1����
�
�P�8���� ����
�������%��)1����*6"
����
��1��1�&�0���� �
��������"#�'%�������%��)1�����7;����������� ��,����������
��1�
�1�&�0!���'%�/ (modern quality management)  +���'=����'�-/��7�"��7S��1���!����:��
�"�#�*������7;�!��*�
���,� *�
����%�����7;�*�
������ :,����'=���-�.�� 
(standards) �7;����,����,�'�������%���1�&�0������7@���-���� (standards-based quality 
moment) *�
����!���7;�*�
����:,����7;�����8�6������"���1�&�0 *6"��1��-����
�
��1����#�%� '����!����-�.�� (people-center at quality management) (
��0��8 
6,�7�"!�)�T!�16 2540 : 87) 
 '�!/
����������%���1�&�0���� ��(-=� ����" � �*! ����"�
�
/� I������%��
�1�&�0�"��/!����:���61�6��/��*������ ��0����"������!(�����0�� (ISO-9000) ������'=� 
�0��"
/� ����� ��-�-�������7@���-� �����
����"%��1���"��--/�����
��1��1�&�0 
'%� ��������/�!�� ����7;�7S������!#���$��/������'��"�����%���1�&�0 ������"*6" 
!��*�
��'�����
��1��1�&�0��� ����"  �����6/�
����-�� 
��0��8 6,�7�"!�)�T!�16 � �-���
���!����-� � ������,� *�
��������%���1�&�0���!������� ��� *����7;�7�7S�	8-/���� 
-��������� ����#��0���*�
��' *�
��%�����7'=��/����/�7;�
�)���R6�  �"�����%��
�1�&�0�� ����-����������!��!�� ���!��*�
������ �
���� ������%��( �'=���-�.�� 
(management by standards) �7;�0,��.����,���-��������7���7�1��������-/�� 9 &��'�
���8����������
��������1�&�0 �"���1�&�0����/����-�.���"��/!����: #������/� ���� 
*6"�"��/!����:7���7�1�� � �
� '�!/
������-�.������ ( �-�
�����������/� �#�'%���� 
���7���7�1�*-/��/��'  ���7���7�1��"��� ����� ��<-/���,�����7@���-�������
��'!/'�-/�7S$%� 
���/-6� �
6� ����-'�����/%�1 ���� ���
����"-,��,����*6"-���'�-/����7���7�1� �
��
��
�1-!�%" +���!&�0 ���6/�
�"��� ����� ����%�,������0���' �������/�����-�-�������7@���-���� 
+����"-���� �������!/��!���'%���!/
��/
�'��������������%�����8�����/�������� �����,� *�

��������%����:,�
/��7;����7;�����8�6��������� *�
��������%���1�&�0( �'=�
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��-�.�� (standard-based quality management) ����7�"��� �
� %6��7@���-�!��7�"���
�,� ���!�����"���1�&�0-����-�.��*6"��� #��������'�����
��1��1�&�0'%��7;��7
-����-�.�� %6�����7@���-�7�"���*���,� ���!�����"���1�&�0'%��7;��7-�����!��
��-�.�� �����-���*-/��������6#� ������-����� #�������� '%��7;�6��6��	�8���	�*���/��
*6"N������'%����7@���-�������
������
������'� *6"7@���-�-����� #��������'�����-���"#�
'%���� �
��=� ���-/��1 7�"!��8�������-��-/�� 9 '���"�
����7@���-���� +����7;�
&�0�
�������7@���-�����/�� 9 ������7@���-�*-/6"�� '�!/
�����1 7�"!��8'����
7@���-���� �" ���
��-������'��6������7@���-���� *6"���7@���-����*-/6"���"7@���-�-��
%�����'  '�*-/6"����-�������"�
����7@���-� %6��7@���-�7�"�����!���7;�����
��1�
�#���� �*6 *6"-�
�!��
/����7@���-�������0������� ��7;��7-������#�%� '����!��
��-�.��%�,���/�0���'  �6������7@���-�������/'��" ��' +���%�����7@���-������/�7;��7
-�����#�%� '����!����-�.���<�"-���*����7���7�1���� *6"��"#��7���
/�
��"�
����'����7@���-���� *6"�6������7@���-�����7;��7-������#�%� ������!��
��-�.������ #�����*6"!����#��7;�-���7@���-��<�,� �
�*! �'%��%<�:����"�
����7@���-����
*6"�6'���7��������������
�)����7@���-������!#���$-� �
�'����%<�� �=� ��� %�,���� 
� ������7;�����������
���,�%���%�,��6������7@���-���� �7;�7�"�#�
��%�,��7;��"�"
'���7�������^ *6"-� ���8 �
�'���!����:����%<�� ��/��-6� �
6� �0,���
��!" 
�'����
-�
�!�����7@���-�������/�!�� 

#�����
���������"	 �-#��)!�� :

������%���1�&�0�����/ �
����%6��7�"�&��!����:#�'%����8���0�P��� �
��/����7�"!�)�&�0 ����=/� ������%���1�&�0( ��� ���7;�����8�6�� ������%���1�&�0
*��$��71O� ���
��*���0,��!/��!����1�&�0*6"�,�� 9 ��������� !���!#���$'�������%��
�1�&�0�%6/�������� ��/� ��,� ���
��*�� ���-�
�!�� *6"���-� -���6  ���"�6/�

-/��7���

������%���1�&�0( ��� ���7;�����8�6�� *�
��������%���1�&�0*�
��
����1/���,��%�*6"'%��
��!#���$'����!������-!#����'%�����1�6���1��" ��'����8��� -���*-/
�" ��������%����:���" �����7@���-�����0,��'%��%<��
��!#���$����1�&�0 
/��7;�!��������
��
�#��7;�*6"���
��!#���$-/�6������/� 9 ��������
��!#���$-/��1�6������ *�
�����%�����
*�
����� ����� :,�%6�����������%���1�&�0-�����!����-�.�����/�=/�� �� *-/�0����-��
%�,��!��� �
����!��������-�����1�6�����'=���/���-<��� �0,��%�*�
��!����!���8*6"
7���7�1��6�6�-*6"���'%�����������1�6���*-/6"�� '%����1�&�0 �������������
/����"'%�
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�
��!#���$-/����!����-�.���0���7�"���� ��
 ������*�
��'�������%���1�&�0���
!��*�
�����*6�
 ��(-=� ����" ���� �*! �'%��%<�:���
��*-�-/���"%
/������
��1��1�&�0
*��-"
��-��������
��1��1�&�0*��$��71O��
�
/� ����
��1��1�&�0*��-"
��-�����
�1/�����������
��1��1�&�0 *-/����
��1��1�&�0*��$��71O��1/��������7���7�1��1�&�0
��/���7;��"��*6"���
��-/���,������/-6� �
6� 

������%���1�&�0*��$��71O� ���*�
�� �������" +���'%��
���%<������
���*�

��������%���1�&�0*��$��71O��
� ���6/�
��*6�
����-�� 
��0��8 6,�7�"!�)�T!�16 (2540 : 
87) � ��6/�
:��6��	�"0���	���������%���1�&�0*��$��71O��
�!��7�"��� ������,� 

6��	�"0���	��%���� �7U�%������������%���1�&�0*��$��71O����/���
�� 
0��0�'����6�����%�,����'=������� �"�%<�� �
/� �6�-&��Q8$��71O����� �������"������:�� 
��� *6"��7�"(�=�8'=�!����%6��%6��*6�
 ���������%6������������7;���:��'����
6�������� �
� �"�����%���1�&�0*��$��71O������.�����/���
��0��0�'����6����� �����6/�

��*6�
 ������%��%�,�������%��$��71O����0������� ���!����!���8 
�)����-/�� 9 '�1�����-��
�������6�- -���*-/��������-�� �
�������	�*6"���#�
���� �0,��'%����:���
��-���������
6����� ������������� �%�
�)����7���7�1�7�"!�)�&�0'�����6�- �0,��'%���-��1�����6�- 
�#��
� *6"�
6�'�����6�-*6"�!��� �
����'%�������%6�������� !����%6/����� ��� #�������
�0,��#�'%�6�������� �
��0��0�'�������� *6"������-����7U�%������/���
��0��0�'����
6����� ���6/�
 !/��6'%��"�����%���1�&�0*��$��71O�� ���� 7��=$�%�,�*�
��'����
���%���1�&�0�������!��6��	�"�,� ���0�P�����,����,�'�������%���1�&�0���-���� 
*6"���76��NS���-!#����-/��1�&�0'%��1�6��� 

6��	�"0���	��!�� ���0�P�����,����,�'�������%���1�&�0���-���� +���� �
�����-������%6�����!���!1 !�����(6��������!�� &��'-����'%��#�7���	�*�"�#���� � �����*6" 
����� � ��/�����6���� 6��:�� *6"6��61��61��6�����7;��
6���,��������-
��	 � �!"!�
������-/�� 9 ���7�"!�����8*6"�#���0�P���7;������
�)���� '�������%���1�&�0
*��$��71O� +����7;�*����/��'%�����1-!�%������
(6�� �����%<�
/�������%���1�&�0���� 
��
�)������/���� (know-how) 
 ���,����,�'�������%���1�&�0*��$��71O��%6/������<�,� �����-/�� 9 �����������'�
=,�����%����! (5S) %�,� 5 !, ��
+�+� (QCC) %�,�
����61/��1�&�0 ���,����,���< =�� �����
+� 
(QC) +���7�"��� �
� ���^ '�-�
�!��*��&���0���(- *��&�������76� *��&�����"��� 
*��&�����!(-*��� *6"*��&����
��1� ���������������"�����%���(���� (policy 
management) ������%����"�
���� (process management) ������%������!����� 
(cross management) �7;�-�� !����%6/����6�
��7;����,����,����"!/��!��� ������%������ :,���
�7;��1 ����8�6���������������7
� �������
�����������
��1��1�&�0 
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6��	�"0���	��!�� ���76��NS���-!#����-/��1�&�0'%�*�/�1�6��� *�
��
���%����:,�
/����7;��1 ����8�6������"���1�&�0�7;��1 �#���� *%/�06����� ����/������%� 
!���������7@���-������-� ��
1)��7S$$�*6"����-'-�!#����-/����!�����1�&�0 +��������<
%���:�� I��-!#�������1/�����'����!�����
��0��0�'�'%�*�/6��������/-6� �
6��������J 

�6/�
( �!�17 �"��������%���1�&�0*��$��71O��7;��"�����%��+�������'%�
�1�6���1���1�&��"���'����8����7;�������
��!#���$*6"��!/
��/
���/��*�<����'����
!����!���8�1�&�0 *6"��� #��������7���7�1��1�&�0'%�!������%�,��/�'%���� �
��0��0�'�
*�/6�����%�,����'=���������/��-/���,���  �
�
�)����+����7;��"�������6��	�8'�-�
��� =�
$��71O�
������"�����%�����
/� ���
+� (TQC %�,� Total Quality Control) '���"��=�
-"
��-�%�,�
=�
�����������'���� ���
��<� (TQM %�,� Total Quality Management) ������� 

���0�P���1�&�0���(6�'=��
6������
���*6"�7;���,������/�!�'� ����%6��
����0�P���1�&�0'%����
%���*6"�7;��������������/��*0�/%6�� !/
�'%$/�����!%��.%�,�
$��71O� +���0��� �61/�*6"�7���������
���� �%<������
������ #��������� �-�������6-/��7���

-������ 1 �(�&�0-/�� 9 �����
������0�P���1�&�0��� 

6;��+������"	 �- 6$������*+���2 
�^�� ��� ��6��8 
(Frederick W. Taylor) 
(1856-1915) 

�� �*6"��������%���!,� IThe Principles of Scientific ManagementJ
�7;����'=�*�
��'%�/'����7���7�1��
��!����:'�����6�-
���������1-!�%�������� ��	" *�����
��*�� (�����
������	"���������7@���-���������������� ��	") +���
������#���7@���-�'=�'����8���7S��1���-/��7 


�6�-��8 =��8
(Walter A. Shewart) 
Z1891-1967) 

�7;����!:�-�*6"��������%���!,���,��� IThe Economic Control of 
Quality of Manufacture ProductsJ �7;����0�P�� Icontrol 
chartsJ *6"����#�������,����,���!:�-���'=��0,���
��1��
��
���*7�'���"�
�����6�- 

 ���6�
 ��< �
��8 ! � �����
(Dr.W.Edwards 
Deming) 
(1900-1993) 

���0�P��%6����� ����� ��� : Deadly Diseases and 14 
points �=,��
/�����6" 85 ���7S$%���,����1�&�0��� �������
�"��%�,������ ��� ��/� � �7;��6����������"#����
��#���� �7;���������%���!,� IOut of CrisisJ *6"�7;����
N������'%�=�
$��71O� %6�����!�����(6�������� 2 *6"'=�
*��&��� IPDCAJ (Plan, Do, Check, Act) ��0�P��( � 
Shewart. 
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-������ 1 (-/�)

6;��+������"	 �- 6$������*+���2 
(��+^ ��*�� 
(Dr.Joseph M. Juran) 
(1904-present) 

�7;���������%���!,� IThe Quality Control HandbookJ �7;�
���0�P��%���!,�=1 ��,�����"�
������ ��� ���
��*����,���
�1�&�0 ����
��1��1�&�0 *6"���7���7�1��1�&�0 *6"
=/
��%6,�=�
$��71O�'�����#���"�
������ �����7@���-� 

��=���
/� ��(��1 
(Karou Ishikawa) 
1915-1989) 

�7;����0�P�� IQCC Quality Control CircleJ *6"�7;���������
%���!,� IWhat is Total Quality Control? ���
���=,��
/�1��� 
��!/
������ =��'���,�������1�&�0 ��������������7;�
���0�P���
��%������6�����&��'�*6"6�����&����� ����
�
��!#���$��� I�1�����
����J �7;�����#��#� IFishbone or 
Cause and Effect DiagramJ �0,��
�����"%8!��%-1���7S$%� 
� �������
�6 Deming Prize '�7> 1952 

���8���-8 �^��<���� 
(Dr.Armand B. 
Fiegenbaum) 
(1920-present) 

�7;����0�P���#��#��� �
����,��� ICost of QualityJ ( �'=��7;�
�%-1�6'�����������
��!#���$��,����1�&�0 �7;���������
%���!,� ITotal Quality ControlJ ���
���=,��
/�6������7;����
�#�%� �1�&�0��-������ ��������������7;�����=���
=�$�" ��
*�
%���������	� General Electric *6"�7;�����/�-��� General 
Systems 

^_66�7 ���!���
(Philip B. Crosy) 
(1926-present) 

�7;����0�P��
�)������ �����,����1�&�0 14 ��� (����-�����
7@���-� �7;���������%���!,� Iquality is FreeJ �#�����"��
�1�&�0����" ��6/���7!�/�" ��������%�� �7;����-���!(6*���������
����*0�/%6�� IDo it right the first timeJ ���
���=,��
/� Izero 
defectsJ (����!���7;�����8) ����!����:#�'%����61-��!#���<�� �
( ���/-����#����:���
���=,���� ���!:�-� 

��<���=� ��1=� 
(Genichi Taguchi) 
(1960-present) 

�7;����0�P�� ILoss FunctionJ +���*! �'%��%<�:��!�-�'����
�#�%� �/�'=��/����,����1�&�0 �7;�������
��!����:�� ���
������	� �
��!����:�����"�
�����6�- *6"������*��
��� 6��� �������
�6 Deming Prize '�7> �.�.1960 
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��/�����<-���������,�����-����#����:��!#�%�������#� ����1�&�0�,� ���7���7�1�
��/��-/���,��� :��*��
/��"��*�
��'�����#��!����*-�-/����� ���'�*�/�1���-����������*6"
���7�"�1�-8'=��<-�� *-/�1 7�"!��8�����%�,����� �,����7���7�1��6�6�-��/��-/���,��� ��/
/�
�"�7;��6�-&��Q8%�,������� �
�����#��� �
�����*7�-/�� 9 ����/-����������7 *6"
7���7�1���"�
����#����'%���7�"!�)�&�0 


�����#6��-'��*!��*���
���������"	 �- 

'����7���7�1�*6"���0�P��%�/
����%�,����8������� �"-��������
��*�����
!/��!���������%���1�&�0 �����
��!� �6���������*���"�"��
������8��� �
� *6"�0,��
�"!/��!���'%�������%���1�&�0�7;��7��/����7�"!�)�&�0 ������
���#��7;����"-����� 
��

�)������=� ���
/� �������������%���1�&�0������8����"� �������0�P������'���7*��' 
*6"�"�7;��7'�*�
��'  �0,��*! �'%��%<�:��!:��&�0������8��� '��1�������
!/
�7�"������!:��"'�������%���1�&�0������8������� 9 ( ���%�
���%6�� 9 '����
0������ �����

*<�� �-5�����)!�� : �������
���������"	 �- 

!:��&�0'����8���������7S������!/��6-/�7�"!�)�&�0'�������%���1�&�0
� �*�/ ������%���" ��-/�� 9 �=/� ������%���" ��!�� �" ���6�� *6"�" ��-�#� �����������%�����-�
%�,����-� !����/�������� ������/'-���������$=��#��7;�-���7@���-�-���0,��'%�!� �6������
�(���� %�,��#�!�����������%���#�%� �
�  ������ !:��&�0������%��-/�� 9 �%6/�����#��7;� 
��-���'%��
��!#���$*6"���	���/��:/��*��0,�����7@���-����� ���/��:��-��� 

������%���" ��!���"-����7;���������
������
��!����: -6� �����
���R6��
R6�  
��7�"!�����8 *6"���
��%�$�6��'����-� !��'�-���*-/%�����������7 ������%���" ���6�� 
�"-������
��!����:'����%�������:��7�"(�=�8'�������"'%��1�6���'��" ��7@���-����� �'=�
�
������
��!����:'=��
���� !����!���8� � �
�-���� -6� ������'�'�!:������8*6"
������'�!������#��7;�-���#� !����:���"*�/��
6�!#�%���������	�*6"���N������� � 
��������� �"-���'%��
��!#���$�"%
/���66�0)8*6"��"�
����7@���-��/�������� *6"
�1�6����" ��7@���-���� �"-�����*�����'�*6"�#�6��'����"7������'�&��������-� -6� ��
�
���=,������'��1�&�0����6�-&��Q8*6"���'%�������������8���%�/
�������-�
/�
!����:���"*�/����'��" ��(6�� � 
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*�
�� �����
����1��/���� I�1�&�0J ( ���
�7*6�
�1�6���'����8���1��� 
1��" �� -�������'�:���
��!#���$*6"�
���#��7;�'����!�����1�&�0 +�����-/��
�����/�� 
*6"����$�-��(-���%�/
���� �0,��'%����7@���-�'����!/��!���������%���1�&�0�7;��7
��/����7�"!�)�&�0 %�/
����%�,����8����
������7@���-�-��
�)�����
��1��1�&�0-��
*�
������
��1��1�&�0���
��� � ����� %�,�
���0� �+��� (PDCA) ( �!���$!#���� 
������7_ ����1 �/��*6"7S$%����-���� �����*�/�*���
������� =�������/��=� ��� 
������� 6#� ���
��!#���$���!������"-���7@���-�'%��7;��7-������<����� *6"�����!����-'�
*-/6"�1 ������#����1��1 ��/���"�� �"
��-6� �
6� �6/�
�,�1���'����8�����%�����
'����7@���-��������%�,�������%���1�&�0�/
���� ����6/�
� �
/� I�1�&�0�0,���
���7;��6��J 
�"��� '����8����<-/���,��1����� I��-!#����'��
��!#���$����1�&�0J ( ��/
����7@���-�
��������0,���1�&�0������8���������� (!1���� �T �����1��6 2529 : 20) 
 

���
��*����/�����1�&�0 P=Plan 
 D=Do 
 C=Check 
 A=Action 
 

������%���1�&�0 ��-!#����'��1�&�0 
Quality Management        ������8��� 

CWQC/TQC 
 TQM/TQS 
 

�1�&�0-���!����� � 
'�1�����-����� �" ���(���� MgtTEAM 

 ��"�
�����6�- ��-!#����*%/� �" ��������%�� QCTEAM 
 �1�&�0 �" ��0������ QCC 
 
*��&����� 8 �
��!��0��)8����������%�,��1�&�0�" ��-/�� 9 ���"�/�'%���� ������%�� 

�1�&�0������8��� 
���� : !1���� �T �����1��6, TQC ������%���1�&�0��
������8���'�!%��.�������*6"��
(��1��0�%���� : !����!/��!�����(�(6����-$��71O�, 2529), 21. 
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����-�����
���� �����%�,�
���0� �+��� (PDCA) 
�)����+����#���'=�'�����
��1�
�1�&�0+���� ���������������/��*0�/%6��
/���7�"!�)�&�0
�)�%�����<�,� ����#�
���� �����
%�,�
���0� �+��� (PDCA) ���7;����,����,�'�����
��1��1�&�0 +������6"���� �� ����� 
���
� �����7�"��� �
�����-��%6��!������-���,� ����-����%���� P �7;�-�
�/���� Plan  +���
%���:�� ���
��*���/�����6��,�7@���-� ����-����!�� D �7;�-�
�/���� Do +���%���:�� 
���6��,�7@���-�-��*��*����
���
�*6�
 ����-����!�� C �7;�-�
�/���� Check +���%���:�� 
���-�
�!��
/����7@���-���������7;��7-��*��*����
���
�%�,���/�0���'  ����-����!�� A 
�7;�-�
�/���� Act +���%���:�� ���-�����-�.��!#�%���&����� +���7@���-�-��*����
���
�*6"
7�"!��
��!#���<� *6"%�����7@���-�'����������/!#���<�-��*��*�������
���
��<�"-���
*����7���7�1�'%��7;��7-��*��*��'%�� � 

Plan     Do 
 

0������1��� 
1��" �� �
�����
%���

1�%�/
���� 

Act    Check 
 

*��&����� 9 
���� �����
���� : 
��0��8 6,�7�"!�)��16, I*�
�� ������%��*�����
��<� ( #�����������%��*�� PDCA)J
(�.7.., 2540), 213. (�� !#����). 
 

*�
�� ���
���� �����%�,�
���0� �+��� (PDCA) ��������0�P�������7;���*���,� 

�6�-��8 �� +��8 '�7> �.�. 1939 ( ��)�����
�'�%���!,�!"*--�!-����6 ��)�  ^��� � �" 

�
0��8 ��^ �
�6�-�� ���(�6 (Statistical Method from the Viewpoint of Quality 
Control) *6" ��< �
��8  � ����� �7;�����#������*0�/'�$��71O� �7;���*��'�7> 1950 ���#�'%� 
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�����������=,�������� ����
���� ����� *6"
��� 0� �+��� (PDCA) (
��0��8 6,�7�"!�)�!�16 
2540 : 211) ���������������%���1�&�0����=,���!������$��71O�� �'%��
��%������
��� 
� ����� �
����%6���� ������,� (������� ��(�/ �6/�

/� I0� �+��� (PDCA) �,�
�@����*%/����
���%��J ��(-+� ����" �6/�

/� I#�'%���/�0���*-/�1 �1/�%�����*����������-�.����-����
� 
'%��6�������/'����Q8�/����� *-/�/�'%���� ���7���7�1� �
����7U�������'%���� 7S$%��������
0����������" ����-�.��'%�!������'�*-/6"������ PDCA ��/��-/���,��� ��/���7;��"��
*6"��/�������
��*��J ��(��1 ��=���
/� � ��#�*��
�@����0� �+��� (PDCA) ��/��6"���� �7;�
*7 ����-���0,���
������'����/������ *6"!����:�#��7'=�'����*��7S$%�*6"���7���7�1�
�1�&�0� �( �!" 
� ������,� 

Plan 
 1.  �#�%� %�
�������7U�%���*6"�/�����7U�%��� 

2.  �#�%� ����-��
�)�������#��7;��0,��������61�7U�%�������
Do 

 3.  ���	�%��
������������
�������&�����*6"�7U�%���-��*�����#�%� �
� 
4.   #��������-��*����
���
� 

Check 
 5. ���-� -��7�"�����6 %����/��7S$%�'%������6���7����-����!���,����
 #��������-��*����
���
� 

Act 
 6.  *������������7S$%��7;������/� /
��R0�"%���

7.  �� %�!��%-1���7S$%�*6"*������!��%-1�0,��7U����������� 7S$%�����
8.  -�
�!��
/�*��7S$%�� ��6%�,���/ 
!#�%���'��"�����%��-��*�
��������%���1�&�0*�����
��<����� 
��0��8 

6,�7�"!�)�T!�16 (2540 : 213)  � ��)�����
��%������
���� ����� �
�
/� %���:�� 
���%�1�
�@����� ����� (Demming Cycle) +����<�,� ��� #������������%�1��
���'%������� 
!������-�� ��-/��7��� (1) �� #�*6"
��*�� (plan)  (1.1) #��
������'��1 7�"!��8'%�=� ���
*6"�#�%� %�
����
��1� (control items) +���7�-�� �*�/ QCDSME (quality, cost, delivery, 
safety, morale, environment) (1.2) �#�%� �/��7U�%�����-���������61'%�*�/%�
����
��1�
*-/6"��� (1.3) �#�%� 
�)���� #���������0,��'%����61�7U�%��� (2) 7@���-�-��*�� (do)  
(2.1) %��
����������
���
�)���� #������������ �
����N������%�,����	� �
�-���� (2.2) 
 #��������-��
�)�������#�%�  (2.3) ��<��
��
�����������6�������
����*6"�66�0)8���
%�
����
��1� (3)  -� -��7�"�����6 (check) (3.1) -�
�!��
/����7@���-�����7;��7-��

�)����#����-����-�.��%�,���/ (3.2) -�
�!���/����-�
*7�+��������
�������� �
�
/����/'�
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���Q8��-�.��%�,���/ (3.3) -�
�!���#����%�
����
��1�� �-���7U�%�����
���
�%�,���/ 
(4) �#�%� ��-����*����7S$%� *6"�17!�����#�'%���/�7;��7-��*�� (act)  (4.1) %�����
7@���-������/�7;��7-��
�)����#������-�.���<%���-����*���� (4.2) %���66�0)8��� ���/
�7;��7-������ %
�� �<���%�!��%-1*6"*������-��-�%�,���'%� ��� 7S$%�+�#�������� 
(4.3) 7���7�1��"�����#����*6"���!��
�)����#������-�.�� 

�������
��+��������
�������
���� �����%�,�0� �+��� (PDCA) '����8���*�� 
���
��<� ��6��	�"0���	�,� -���#����1���������8���-6� �
6�-���*-/���7@���-���� 
7�"�#�
���7��:�� #�����-��*���"�"��
%6�� 9 7> �����7���7�1���/��-/���,����0,���1/��7!�/
�������#�%� �
� '�
�!�����8*6"*���1)��!-�8������8��� 

�����������
������� 

���������	�����
�����!�����
����0����
�����������
�������������%�����
0�! 1(�������*6"���
�����������
���� �0,���7;�*�
��'����
����  ��-/��7���

�1Q��0�8 6������� (2523 : 8) � �#�������	��������+,��*6"��������R0�" 

�)�7�"�
 �����������0�� ( �
���������6�� ������!��%6��.�� !��&�	�8����%�����
�������
����+����7;�������
������
��=#���$�����L	V�*6"���7@���-� �6������	�0�
/� 
7S$%�*6"�17!�����#�'%���� #���������� 7�"!�)�&�0 �� ���7�"%��  �/�'%���� �
��
��/�1-�)��� ��� �
����/+,��!�-�8 1���-%�,��� �
������� =��'�%����� ( ���/!����:
 #��������'%��7;��7-��
�-:17�"!��8� ��/����
� ��,��� �
�7S����!#���$ 3 7�"��� �,� 
1) 7S���������
����"������� %��������0�� �=/� �"�"�
6�6/
�%���'���� #�������� 
*��)����������'=�'������ %� �
�
�)�7�"�
 ���� ����� %�/
���7�"��� 2) 7S���� 
�����
����1�6��� �=/� �����������$=� ���'-���������$=� ����%�����+,��*6"���� 0/���� *6" 
3) 7S�����������
���!���*
 6����,�� 9 �=/� !&�
"-6�  �1��6�,������/��!/
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาระดับคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา        
เขตการศึกษา 1 และศึกษาความแตกตางระหวางคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก โดยใชโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูชวย
ผูบริหารฝายธุรการ และหัวหนางานพัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด        
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 การวิจัยและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้ 
 

ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 
 

 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่วางไว ผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไวสามขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ 
ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพ่ือขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงการวิจัย ตลอดจนนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ แลวนําเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนการพัฒนาเครื่องมือโดยความ
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และเก็บ
รวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ แปรผลการวิเคราะห
ขอมูล และจัดทําสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะผลการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนการรางรายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการ
ผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ แลวจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวจิัย 
 

 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาคุณภาพการบริหาร   
การจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จึงได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบ    
การวิจัยในลักษณะของตัวอยางกลุมเดียว ตรวจสอบสภาพความเปนจริงโดยไมมีการทดลอง 
(the one – shot, non experimental case studies) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เม่ือ      R   หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
             X   หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
             O   หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา กองการมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 104 โรงเรียน โดยแบง
ขนาดโรงเรียนเปนสามขนาดตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539      
(กรมสามัญศึกษา 2539 : 1) ดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 2,500 คนขึ้นไป 
 โรงเรียนขนาดใหญ ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,500 – 2499 คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 500 – 1,499 คน 
 โรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 500 คน 
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สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยปรับจากสี่ขนาดดังกลาวมาเปนสามขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดใหญ ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป 
 โรงเรียนขนาดกลาง ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 500 – 1,499 คน 
 โรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรยีนนอยกวา 500 คน 
ซึ่งจะมีโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 42 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 40 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 22 โรงเรียน (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล 
 

ประชากร กลุมตวัอยาง ผูใหขอมูล 
จังหวัด ขนาด

ใหญ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

นครปฐม 9 12 9 7 9 7 21 27 21 
นนทบุร ี 10 6 3 8 5 2 24 15 6 
ปทุมธาน ี 7 10 5 6 8 4 18 24 12 
สมุทรปราการ 12 7 3 9 6 2 27 18 6 
สมุทรสาคร 4 5 2 3 4 2 9 12 6 

รวม 42 40 22 33 32 17 99 96 51 
รวมทั้งสิ้น 104 82 246 

 
กลุมตัวอยาง 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตาราง
สําเร็จรูปของเครซซี่และมอรแกน (Krejcie and Mogan) (อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน 2540 : 
303)     ไดกลุมตัวอยางจํานวน 82 โรงเรียน ใชวิธีการสุมแบงชั้น (stratified random 
sampling)    (พวงรัตน  ทวีรัตน 2540 : 87) ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 2) 
 ข้ันที่ 1 กําหนดจังหวัดในเขตการศึกษา 1 ไดแก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 ข้ันที่ 2 สุมโรงเรียนในแตละจังหวัดตามขนาดโรงเรียน ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก โดยใชการสุมตามระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (proportional stratified random 
sampling) ไดตัวอยางเปนโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 33 โรงเรียน ขนาดกลาง จํานวน 32 
โรงเรียน และขนาดเล็ก จํานวน 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 82 โรงเรียน โดยแตละขนาดใช
วิธี    การสุมอยางงาย (simple random sampling) 
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 ผูใหขอมูล จากโรงเรียนกลุมตัวอยางที่สุมได ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ  
3 คน ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน 1 คน  ผูชวยผูบริหารฝายธุรการ 1 คน  และหัวหนางาน
พัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ 1 คน รวมผูใหขอมูลเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 82 คน ผูชวย 
ผูบริหารฝายธุรการ จํานวน 82 คน และหัวหนางานพัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ 82 คน รวมผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 246 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง ไดแก 
วิธีการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารคุณภาพ ดังนี้ 
  2.1 วิธีการจัดซื้อจัดจาง 5 วิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย 
   2.1.1 วิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 
100,000 บาท 
   2.1.2 วิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 
100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
   2.1.3 วิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 
2,000,000 บาท 
   2.1.4  วิธีพิเศษ จําแนกเปนดังนี้ 
    2.1.4.1 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 
100,000 บาท ซึ่งกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปน้ี 
     (1) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของ
ตางประเทศ 
     (2)  เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแก
ราชการ 
     (3)  เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ 
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     (4) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่จําเปน
หรือเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองซื้อเพ่ิม (repeat order) 
     (5) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือ
ดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ 
     (6) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัด
ทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนกรณีเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหลรถประจํา
ตําแหนงหรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติตามขอ 60 
     (7) เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อ
เฉพาะแหง 
     (8) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
    2.1.4.2 การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 
100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปน้ี 
     (1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความ
ชํานาญเปนพิเศษ 
     (2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบ
ความชํารุดเสียหายกอนจึงประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล 
เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็คทรอนิคส เปนตน 
     (3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหาย
แกทางราชการ 
     (4) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
     (5) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน 
หรือเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนของสวนราชการและจําเปนตองจางเพ่ิม (repeat order)  
     (6) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
   2.1.5 วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปน้ี 
    2.1.5.1 เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรี
อนุมัติใหซื้อหรือจาง 
    2.1.5.2 มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจางและ
กรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย  
  2.2  ระบบบริหารคุณภาพตามทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Demming Cycle) ซึง่เปน
การดําเนินการหมุนเวียนครบสี่ขั้นตอน คือ 
   2.2.1 การวางแผน  (plan) มีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้ 
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    2.2.1.1 ทําความเขาใจวัตถุประสงคใหชัดเจน และกําหนดหัวขอควบคุม 
(control items)  
    2.2.1.2 กําหนดคาเปาหมายที่ตองการบรรลุใหแกหัวขอควบคุมแตละขอ 
    2.2.1.3 กําหนดวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
   2.2.2 การปฏิบัติตามแผน  (do) มีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้ 
    2.2.2.1 หาความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการนั้นดวยการฝกอบรม หรือ
ศึกษาดวยตนเอง 
    2.2.2.2  ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด 
    2.2.2.3 เก็บรวบรวมบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ และผลลัพธของหัวขอ
ควบคุม 
   2.2.3 การตรวจสอบ (check) มีกิจกรรมการดําเนินงานดังนี้ 
    2.2.3.1 ตรวจสอบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามวิธีการทํางานตาม
มาตรฐานหรือไม 
    2.2.3.2 ตรวจสอบคาที่วัดได (ของตัวแปรที่เกี่ยวของ) อยูในเกณฑ
มาตรฐานหรือไม 
    2.2.3.3 ตรวจสอบคาของหัวขอควบคุมวาไดตามเปาหมายที่วางไว
หรือไม 
   2.2.4 การปรับปรุงแกไข (act) มีกิจกรรมดําเนินการดังนี้ 
    2.2.4.1 ถาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามวิธีการทํางานมาตรฐาน ก็หา
มาตรการแกไข 
    2.2.4.2 ถาผลลัพธที่ไดไมเปนไปตามที่คาดหวัง ก็คนหาสาเหตุและ
แกไขที่ตนตอ เพ่ือมิใหเกิดปญหาซ้ําขึ้นอีก 
    2.2.4.3 ปรับปรุงระบบการทํางานและเอกสารวิธีการทํางานมาตรฐาน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย
จํานวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจากโรงเรียนกลุมตัวอยางโรงเรียนละ  
3 คน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารฝายธุรการ และหัวหนางานพัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน แบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบกําหนดใหเลือก (forced choice) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 70

 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม 5 วิธี ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก วิธีตกลงราคา    
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ โดยนํากระบวนการบริหารคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (Demming Cycle) 4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (plan) การปฏิบัติตามแผน (do) 
การตรวจสอบ (check) และการปรับปรุงแกไข (act) มาใชกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน 
แตละวิธี โดยแบบสอบถามมีขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 104 ขอ จําแนกเปนวิธีตกลงราคา 16 ขอ 
วิธีสอบราคา 26 ขอ วิธีประกวดราคา 27 ขอ วิธีพิเศษ 18 ขอ และวิธีกรณีพิเศษ 17 ขอ 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ ไลเคิรท (Likert’s rating 
scale) (อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2540 : 98-99) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 

 5 หมายถึง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับนอยที่สุด 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการสรางและพัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ศึกษารูปแบบและลักษณะของแบบสอบถาม ระเบียบ ทฤษฎี แนวคิด  
หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปนพื้นฐานในการสราง
แบบสอบถาม 
 ข้ันที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของ 
แบบสอบถาม และขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ข้ันที่ 3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา และนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(content validity) แลวดําเนินการแกไข 
 ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี จํานวน 10 โรงเรียน (ภาคผนวก ข) ผูให
ขอมูลโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
 ข้ันที่ 5 นําแบบสอบถามที่ไปทดลองใชและไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน 
(reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - coefficient) ของครอนบาช (Cronbach 1974 : 161) 
ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เทากับ .9943  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง
ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดทุกจังหวัดในเขตการศึกษา 1 เพ่ือขอความรวมมือ ชวยเหลือ 
และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือใหผูใหขอมูลตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดําเนินการจัดสงและ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 3. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ถึงวันที่   
4 มกราคม 2546 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา มาดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows โดยกําหนดขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา จากโรงเรยีนกลุมตวัอยาง
ที่สงไป จํานวน 82 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ฉบับ รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 246 ฉบับ ไดรับ 
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 79 โรงเรียน เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณสามารถนํามาใช
วิเคราะห รวมทั้งสิ้น 237 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.34 (รายละเอียดตามตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง แบบสอบถามที่สงไปและที่ไดรับกลับคืนมา จําแนกตาม 
 ขนาดโรงเรียน 
 

แบบสอบถามที่สงไป แบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห 
ผูใหขอมูล ผูใหขอมูล ขนาด 

โรงเรียน กลุม 
ตัวอยาง ผูบริหาร 

ผูชวย 
ธุรการ 

จนท.
พัสดุ 

รวม 
กลุม 
ตัวอยาง ผูบริหาร 

ผูชวย 
ธุรการ 

จนท.
พัสดุ 

รวม 

ขนาดใหญ 33 33 33 33 99 31 31 31 31 93 
คิดเปนรอยละ 93.94 

ขนาดกลาง 32 32 32 32 96 31 31 31 31 93 
คิดเปนรอยละ 93.94 

ขนาดเล็ก 17 17 17 17 51 17 17 17 17 51 
คิดเปนรอยละ 100.00 

รวม 82 82 82 82 246 79 79 79 79 237 
คิดเปนรอยละ 96.34 
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 2. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม มาแจกแจงความถี่ (frequency) และคํานวณหาคารอยละ (%) จําแนกตามขนาด
โรงเรียน แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
 3. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาตรวจนับคะแนนแตละขอ หาคาความถี่ (frequency)  
คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแบบสอบถามเปนรายขอและรายขั้นตอนในแตละ 
วิธีจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามขนาดโรงเรียน แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 ระดับคุณภาพการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง กําหนดคาน้ําหนักคะแนนจากระดับการ
ปฏิบัติตามคําตอบของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 ระดับการปฏิบัติ   5   คาน้ําหนักคะแนน     5 คะแนน  
 ระดับการปฏิบัติ   4   คาน้ําหนักคะแนน     4 คะแนน  
 ระดับการปฏิบัติ   3   คาน้ําหนักคะแนน     3 คะแนน  
 ระดับการปฏิบัติ   2   คาน้ําหนักคะแนน     2 คะแนน  
 ระดับการปฏิบัติ   1   คาน้ําหนักคะแนน     1 คะแนน  
 ในการวิเคราะหครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X) จาก
ระดับการปฏิบัติที่ไดจากแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับใด หมายความวา 
คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับน้ัน โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตาม
แนวคิดของเบสท (Best 1970 : 190) ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  แสดงวา  คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
       ของโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  แสดงวา  คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
       ของโรงเรียนอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  แสดงวา  คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
       ของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  แสดงวา  คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
       ของโรงเรียนอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  แสดงวา  คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
       ของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
 4. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไดแก ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test, one way 
analysis of variance) และเม่ือพบความแตกตางใชการทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
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สรุปยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาระดับคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1 และศึกษาความแตกตางระหวางคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก โดยใชโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 เปนหนวย 
วิเคราะห (unit of analysis) มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยกําหนดแผนแบบของการ
วิจัยในลักษณะกลุมเดียว ตรวจสอบตามสภาพที่เปนจริง ไมมีการทดลอง ประชากรที่ใชในการ
วิจัย ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จํานวน 104 
โรงเรียน กําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครซซี่และมอรแกน (Krejcie and Mogan) 
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 82 โรงเรียน เปนโรงเรียนขาดใหญ 33 โรงเรียน ขนาดกลาง 32 
โรงเรียน และขนาดเล็ก 17 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 246 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน 82 คน ผูชวยฝายธุรการ 82 คน และหัวหนางานพัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ   
82 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 79 โรงเรียน แบบสอบถาม 237 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
96.34 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน เปนสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม และตัวแปรที่ศึกษา เปนคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2545 
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2546 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (frequency) รอยละ (%) 
คาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test,      
one way ANOVA) ประกอบกับการทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’s method)  
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อ    
จัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 82 โรงเรียน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 79 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 96.34 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน    
ผูชวยผูบริหารฝายธุรการ และหัวหนางานพัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย โดยนําเสนอ 3 ตอน ตามลําดับดังนี้ 
 

 ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 
 ตอนที่ 3  ความแตกตางระหวางระดับการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง 
  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 
  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
ตอนที่ 1   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนการวิเคราะหขอมูล
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยฝายธุรการ และหัวหนางาน
พัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุ โดยหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (%) รายละเอียด        
ในตารางที่ 4 
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ตารางที่  4  คาความถี่ และคารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดใหญ  
(n = 93) 

ขนาดกลาง 
(n = 93) 

ขนาดเล็ก 
(n = 51) 

รวม 
(n = 237) สถานภาพ 

ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ 
เพศ         
 1.  ชาย 64 68.82 48 51.61 32 62.75 144 60.76 
 2. หญิง 29 31.18 45 48.39 19 37.25 93 39.24 

รวม 93 100.00 93 100.00 51 100.00 237 100.00 
อายุ         
 1. ไมเกิน 25  ป 2 2.15 0 0.00 0 0.00 2 0.85 
 2. 26 – 35  ป 2 2.15 10 10.75 5 9.80 17 7.17 
 3. 36 – 45  ป 21 22.58 24 25.81 23 45.10 68 28.69 
 4. 46  ปขึ้นไป 68 73.12 59 63.44 23 45.10 150 63.29 

รวม 93 100.00 93 100.00 51 100.00 237 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด         
 1. ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
2 2.15 0 0.00 0 0.00 2 0.84 

 2. ปริญญาตรี 68 73.12 73 78.49 42 82.35 183 77.22 
 3. สูงกวา

ปริญญาตรี 
23 24.73 20 21.51 9 17.65 52 21.94 

รวม 93 100.00 93 100.00 51 100.00 237 100.00 

ตําแหนงหนาที่         
 1. ผูบริหาร

โรงเรียน 
31 33.33 31 33.33 17 33.33 79 33.33 

 2. ผูชวย 
ฝายธุรการ 

31 33.33 31 33.33 17 33.33 79 33.33 

 3. หัวหนา 
งานพัสดุ/
เจาหนาที่
พัสดุ 

31 33.34 31 33.34 17 33.34 79 33.34 

รวม 93 100.00 93 100.00 51 100.00 237 100.00 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ  
(n = 93) 

ขนาดกลาง 
(n = 93) 

ขนาดเล็ก 
(n = 51) 

รวม 
(n = 237) สถานภาพ 

ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ 
ประสบการณในการ
ทํางาน 

        

 1. ไมเกิน 5  ป 33 35.48 32 34.41 13 25.49 78 32.91 
 2. 6 – 10  ป 15 16.13 20 21.51 12 23.53 47 19.83 
 3. 11 – 15  ป 11 11.83 14 15.05 8 15.69 33 13.92 
 4. 16 – 20 ป 6 6.45 11 11.83 7 13.72 24 10.13 
 5. 20  ปขึ้นไป 28 30.11 16 17.20 11 21.57 55 23.21 

รวม 93 100.00 93 100.00 51 100.00 237 100.00 

 
 ตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 
144 คน คิดเปนรอยละ 60.76 เพศหญิง จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 39.24 มีอายุ 46 ปขึ้นไป
มากที่สุด จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 63.29 และอายุไมเกิน 25 ป นอยที่สุด จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 0.85 ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญปริญญาตรี จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 
77.22 รองลงมา ไดแก สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 21.94 และต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.84 ตําแหนงหนาที่ เปนผูบริหารโรงเรียน ผูชวยฝาย
ธุรการ และหัวหนางานพัสดุ/ครูผูปฏิบัติงานพัสดุ มีเทากัน รอยละ 33.33 สําหรับประสบการณ
ในการทํางาน สวนใหญไมเกิน 5 ป และนอยที่สุด ไดแก 16-20 ป และเม่ือพิจารณาสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถามตามขนาดโรงเรียนเปนดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดใหญ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 
68.82 เพศหญิง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 31.18 อายุ 46 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 73.12 อายุไมเกิน 25 ป และ 26-35 ป นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
2.15 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 73.12 และต่ํากวา
ปริญญาตรี นอยที่สุด 2 คน คิดเปนรอยละ 2.15 ตําแหนงหนาที่การงานแตละกลุมเทากัน คือ 
31 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ประสบการณการทํางานสวนใหญ ไมเกิน 5 ป จํานวน 33 คน  
คิดเปนรอยละ 35.48 และ 16-20 ป นอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.45 
 โรงเรียนขนาดกลาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 
51.61 เพศหญิง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 48.39 อายุ 46 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 63.44 อายุไมเกิน 26-35 ป นอยที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.15  
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ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 78.49 และต่ํากวาปริญญา
ตรีไมมี ตําแหนงหนาที่การงานแตละกลุมเทากัน คือ 31 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
ประสบการณการทํางานสวนใหญ ไมเกิน 5 ป จํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 34.41 และ    
16-20 ป นอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.83 
 โรงเรียนขนาดเล็ก พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
62.75 เพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 37.25 อายุ 36-45 ป และ 46 ปขึ้นไป มากที่สุด 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 45.10 อายุไมเกิน 25 ป ไมมี และ 26-35 ป นอยที่สุด จํานวน   
5 คน คิดเปนรอยละ 9.80 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
82.35 และต่ํากวาปริญญาตรีไมมี ตําแหนงหนาที่การงานแตละกลุมเทากัน คือ 17 คน คิดเปน
รอยละ 33.33 ประสบการณการทํางานสวนใหญ ไมเกิน 5 ป จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 
25.49 และ 16-20 ป นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.72 
 
ตอนที่ 2  คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
 กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 
 
 การวิเคราะหการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด     
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 เปนการวิเคราะหคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยใช
ระบบบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming Cycle) ตามวิธีการซื้อหรือการจางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิม โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (X)  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายวิธีการจัดซื้อจัดจาง 5 วิธี จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยภาพรวม และตามขั้นตอนการบริหารคุณภาพ รายละเอียดในตารางที่ 5-10 
 
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ลําดับที่ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตาม 
 ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและวิธีการจัดซื้อจัดจาง 
 

ขนาดโรงเรียน วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.53 4.29 4.18 4.36 
S.D. 0.38 0.52 0.51 0.49 
ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก 

วิธตีกลงราคา 

ลําดับที่ 3 4 3 3 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

ขนาดโรงเรียน วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.61 4.63 4.37 4.57 
S.D. 0.47 0.38 0.51 0.45 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

วิธีสอบราคา 

ลําดับที่ 1 1 2 1 
X 4.59 4.61 4.44 4.56 
S.D. 0.56 0.50 0.59 0.54 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

วิธีประกวดราคา 

ลําดับที่ 2 2 1 2 
X 4.44 4.34 4.16 4.34 
S.D. 0.78 0.84 0.94 0.84 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

วิธีพิเศษ 

ลําดับที่ 4 3 5 4 
X 4.41 4.26 4.18 4.30 
S.D. 0.79 0.88 0.93 0.86 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

วิธีกรณีพิเศษ 

ลําดับที่ 5 5 4 5 
X 4.52 4.42 4.27 4.43 
S.D. 0.59 0.62 0.70 0.64 รวม 
ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.64)  
เม่ือพิจารณาเปนรายวิธี พบวา อยูในระดับมากที่สุดสองวิธี ไดแก วิธีสอบราคา ( X = 4.57, 
S.D. = 0.45) และวิธีประกวดราคา ( X = 4.57, S.D. = 0.54) ตามลําดับสวนอีกสามวิธีอยูใน
ระดับมาก ไดแก วิธีตกลงราคา (X = 4.36, S.D. = 0.49) วิธีพิเศษ (X = 4.34, S.D. = 0.84) และ 
วิธีกรณีพิเศษ ( X = 4.30, S.D. = 0.86) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน เปนดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับมากที่สุด    
สามวิธี ไดแก วิธีสอบราคา (X = 4.61, S.D. = 0.47) วิธีประกวดราคา (X = 4.59, S.D. = 0.56) 
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และวิธีตกลงราคา ( X = 4.53, S.D. = 0.38) ตามลําดับ สวนอีกสองวิธีอยูในระดับมาก ไดแก 
วิธีพิเศษ ( X = 4.44, S.D. = 0.78) และวิธีกรณีพิเศษ ( X = 4.41, S.D. = 0.79) ตามลําดับ  
 โรงเรียนขนาดกลาง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับมากที่สุด    
สองวิธี ไดแก วิธีสอบราคา (X = 4.63, S.D. = 0.38) และวิธีประกวดราคา (X = 4.61, S.D. = 0.50) 
ตามลําดับ สวนอีกสามวิธีอยูในระดับมาก ไดแก วิธีพิเศษ ( X = 4.34, S.D. = 0.84) วิธีตกลง
ราคา ( X = 4.29, S.D. = 0.52) และวิธีกรณีพิเศษ ( X = 4.26, S.D. = 0.88) ตามลําดับ  
 โรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยูในระดับมากทุกวิธี              
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี วิธีประกวดราคา ( X = 4.44, S.D. = 0.59)      
วิธีสอบราคา ( X = 4.37, S.D. = 0.51) วิธีตกลงราคา ( X = 4.18, S.D. = 0.51) วิธีกรณีพิเศษ 
( X = 4.18, S.D. = 0.93) และวิธีพิเศษ ( X = 4.16, S.D. = 0.94) ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน   
ทั้งสามขนาด ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบ
ราคา และวิธีประกวดราคา มากที่สุด เปนลําดับแรกและลําดับที่สอง สวนวิธีกรณีพิเศษ      
เปนลําดับสุดทาย 
 
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
 โดยวิธีตกลงราคา จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และเปนรายขั้นตอน  
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.49 4.19 4.19 4.31 
S.D. 0.54 0.64 0.72 0.63 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การวางแผน (plan) 

ลําดับที่ 3 3 3 3 
X 4.76 4.53 4.50 4.61 
S.D. 0.43 0.56 0.49 0.51 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

การปฏิบตัิ (do) 

ลําดับที่ 1 1 1 1 
X 4.57 4.35 4.25 4.41 
S.D. 0.46 0.61 0.61 0.57 
ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก 

การตรวจสอบ (check) 

ลําดับที่ 2 2 2 2 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.24 4.02 3.68 4.03 
S.D. 0.57 0.69 0.83 0.71 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การปรับปรุงแกไข (act) 

ลําดับที่ 4 4 4 4 
X 4.53 4.29 4.18 4.36 
S.D. 0.38 0.52 0.51 0.49 
ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก 

รวม 

ลําดับที่ - - - - 
 
 ตารางที่ 6 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36, 
S.D. = 0.49) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.61,   
S.D. = 0.51) สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.41, S.D. = 0.57)   
ขั้นการวางแผน ( X = 4.31, S.D. = 0.63) และขั้นการปรับปรุงแกไข (X = 4.03, S.D. = 0.71) 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา 
 โรงเรียนขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา       
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.38) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.76, S.D. = 0.43) และขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.57, 
S.D. = 0.46) ตามลําดับ สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก ขั้นการวางแผน ( X = 4.49,      
S.D. = 0.54) และขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.24, S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดกลาง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา      
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.52) โดยข้ันที่ดําเนินงานอยูในระดับ     
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.53, S.D. = 0.56) สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก     
ขั้นการตรวจสอบ  ( X = 4.35, S.D. = 0.61) ขั้นการวางแผน ( X = 4.19, S.D. = 0.64) และ
ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.02, S.D. = 0.69) ตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา        
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.51) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ      
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.50, S.D. = 0.49) สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก    
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ขั้นการตรวจสอบ  ( X = 4.25, S.D. = 0.61) ขั้นการวางแผน ( X = 4.19, S.D. = 0.72) และ
ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 3.68, S.D. = 0.83) ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา พบวา 
โรงเรียนทั้งสามขนาด ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริหารการจัดซื้อจัดจาง      
ขั้นการปฏิบัติ เปนลําดับแรก ขั้นการตรวจสอบ เปนลําดับที่สอง ขั้นการวางแผน เปนลําดับ    
ที่สาม สวนขั้นการปรับปรุงแกไข เปนลําดับสุดทาย 
 
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
 โดยวิธีสอบราคา จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และเปนรายขั้นตอน  
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.65 4.42 4.27 4.48 
S.D. 0.47 0.60 0.56 0.56 
ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก 

การวางแผน (plan) 

ลําดับที่ 2 3 2 3 
X 4.70 4.80 4.63 4.73 
S.D. 0.47 0.37 0.51 0.45 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

การปฏิบตัิ (do) 

ลําดับที่ 1 1 1 1 
X 4.60 4.57 4.23 4.51 
S.D. 0.54 0.54 0.68 0.59 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

การตรวจสอบ (check) 

ลําดับที่ 3 2 3 2 
X 4.26 4.30 3.85 4.19 
S.D. 0.67 0.64 0.84 0.72 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การปรับปรุงแกไข (act) 

ลําดับที่ 4 4 4 4 
X 4.61 4.63 4.37 4.57 
S.D. 0.47 0.38 0.51 0.45 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

รวม 

ลําดับที่ - - - - 
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 ตารางที่ 7 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบลงราคาของ   
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ      
มากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.45) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ขั้นการ
ปฏิบัติ ( X = 4.73, S.D. = 0.45) และขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.51, S.D. = 0.59) ตามลําดับ 
สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก ขั้นการวางแผน ( X = 4.48, S.D. = 0.56) และขั้นการปรับปรุง
แกไข ( X = 4.19, S.D. = 0.72) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา 
 โรงเรียนขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา        
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.47) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.70, S.D. = 0.47) ขั้นการวางแผน ( X = 4.65,       
S.D. = 0.47) และขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.60, S.D. = 0.54) ตามลําดับ สวนขั้นที่อยูในระดับ
มาก ไดแก ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.26, S.D. = 0.67) 
 โรงเรียนขนาดกลาง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา       
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.38) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.80, S.D. = 0.37) และขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.57, 
S.D. = 0.54) ตามลําดับ สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก ขั้นการวางแผน ( X = 4.42,       
S.D. = 0.60) และขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.30, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา         
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.51) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ     
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.63, S.D. = 0.51) สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก     
ขั้นการวางแผน ( X = 4.27, S.D. = 0.56) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.23, S.D. = 0.68) และ 
ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 3.85, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา พบวา โรงเรียน
ทั้งสามขนาด ไดแก  ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริหารการจัดซื้อจัดจางขั้นการ
ปฏิบัติ เปนลําดับแรก ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการวางแผน เปนลําดับที่สองและสาม สวนขั้น
การปรับปรุงแกไข เปนลําดับสุดทาย 
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
 โดยวิธีประกวดราคา จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และเปนรายขั้นตอน  
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.56 4.56 4.46 4.54 
S.D. 0.60 0.58 0.57 0.59 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

การวางแผน (plan) 

ลําดับที่ 3 3 2 3 
X 4.66 4.69 4.52 4.64 
S.D. 0.59 0.50 0.57 0.55 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

การปฏิบตัิ (do) 

ลําดับที่ 1 1 1 1 
X 4.61 4.59 4.39 4.55 
S.D. 0.58 0.59 0.69 0.61 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

การตรวจสอบ (check) 

ลําดับที่ 2 2 3 2 
X 4.29 4.32 4.20 4.28 
S.D. 0.68 0.73 0.75 0.71 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การปรับปรุงแกไข (act) 

ลําดับที่ 4 4 4 4 
X 4.59 4.61 4.44 4.56 
S.D. 0.56 0.50 0.59 0.54 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

รวม 

ลําดับที่ - - - - 
 
 ตารางที่ 8 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ      
มากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.54) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ขั้นการ
ปฏิบัติ ( X = 4.64, S.D. = 0.55) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.55, S.D. = 0.61) และขั้น       
การวางแผน ( X = 4.54, S.D. = 0.59) ตามลําดับ สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก ขั้นการ
ปรับปรุงแกไข ( X = 4.28, S.D. = 0.71) และเม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา 
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 โรงเรียนขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา    
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.56) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.66, S.D. = 0.59) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.61,     
S.D. = 0.58) และขั้นการวางแผน ( X = 4.56, S.D. = 0.60) ตามลําดับ สวนขั้นที่อยูในระดับ
มาก ไดแก ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.29, S.D. = 0.68) 
 โรงเรียนขนาดกลาง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา   
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.50) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.69, S.D. = 0.50) และขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.59, 
S.D. = 0.59) และ ขั้นการวางแผน ( X = 4.56, S.D. = 0.58) ตามลําดับ สวนขั้นที่อยูในระดับ
มาก ไดแก และขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.32, S.D. = 0.73) 
 โรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.59) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ     
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.52, S.D. = 0.57) สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก    
ขั้นการวางแผน ( X = 4.46, S.D. = 0.57) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.39, S.D. = 0.69) และ 
ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.20, S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา พบวา 
โรงเรียนทั้งสามขนาด ไดแก  ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริหารการจัดซื้อจัดจาง
ขั้นการปฏิบัติ เปนลําดับแรก ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการวางแผน เปนลําดับที่สองและสาม 
สวนขั้นการปรับปรุงแกไข เปนลําดับสุดทาย 
 
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
 โดยวิธีพิเศษ จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และเปนรายขั้นตอน  
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.43 4.35 4.20 4.35 
S.D. 0.85 0.89 0.91 0.88 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การวางแผน (plan) 

ลําดับที่ 3 2 2 2 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.60 4.45 4.26 4.47 
S.D. 0.82 0.87 ๑.01 0.89 
ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก 

การปฏิบตัิ (do) 

ลําดับที่ 1 1 1 1 
X 4.48 4.32 4.18 4.35 
S.D. 0.84 0.88 1.01 0.90 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การตรวจสอบ (check) 

ลําดับที่ 2 3 3 3 
X 4.11 4.18 3.93 4.10 
S.D. 0.89 0.89 1.00 0.92 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การปรับปรุงแกไข (act) 

ลําดับที่ 4 4 4 4 
X 4.44 4.34 4.16 4.34 
S.D. 0.78 0.84 0.94 0.84 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

รวม 

ลําดับที่ - - - - 
 
 ตารางที่ 9 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34, 
S.D. = 0.84) และทุกขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย ดังน้ี ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.47, S.D. = 0.89) ขั้นการวางแผน ( X = 4.35,          
S.D. = 0.88) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.35, S.D. = 0.90) และขั้นการปรับปรุงแกไข           
( X = 4.10, S.D. = 0.92)  ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา 
 โรงเรียนขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.78) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก   
ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.60, S.D. = 0.82) สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก ขั้นการตรวจสอบ  
( X = 4.48, S.D. = 0.84) ขั้นการวางแผน ( X = 4.43, S.D. = 0.85) และขั้นการปรับปรุงแกไข 
( X = 4.11, S.D. = 0.89) ตามลําดับ 
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 โรงเรียนขนาดกลาง  คุณภาพการบริหารการจัดซื้อ จัดจางโดยวิธี พิ เศษ            
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.84) และทุกขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังน้ี ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.45, S.D. = 0.87) ขั้นการ
วางแผน ( X = 4.35, S.D. = 0.89) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.32, S.D. = 0.88) และขั้นการ
ปรับปรุงแกไข ( X = 4.18, S.D. = 0.89) ตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.94) และทุกขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมากเชนกัน          
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังน้ี ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.26, S.D. = 1.01) ขั้นการ
วางแผน ( X = 4.20, S.D. = 0.91) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.18, S.D. = 1.01) และขั้นการ
ปรับปรุงแกไข ( X = 3.93, S.D. = 1.00) ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ พบวา โรงเรียน
ทั้งสามขนาด ไดแก  ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริหารการจัดซื้อจัดจางขั้นการ
ปฏิบัติ เปนลําดับแรก ขั้นการวางแผน และข้ันการตรวจสอบ เปนลําดับที่สองและสาม สวนขั้น
การปรับปรุงแกไข เปนลําดับสุดทาย 
 
ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจาง 
  โดยวิธีกรณีพิเศษ จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และเปนรายขั้นตอน  
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.47 4.28 4.25 4.35 
S.D. 0.89 0.91 1.00 0.92 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การวางแผน (plan) 

ลําดับที่ 2 2 2 2 
X 4.50 4.36 4.33 4.41 
S.D. 0.89 0.92 0.96 0.92 
ระดับ มากที่สุด มาก มาก มาก 

การปฏิบตัิ (do) 

ลําดับที่ 1 1 1 1 
X 4.44 4.25 4.18 4.31 
S.D. 0.85 0.93 0.96 0.91 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การตรวจสอบ (check) 

ลําดับที่ 3 3 3 3 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหารการดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง ใหญ กลาง เล็ก 

รวม 

X 4.18 4.11 3.93 4.10 
S.D. 0.84 0.90 0.99 0.90 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

การปรับปรุงแกไข (act) 

ลําดับที่ 4 4 4 4 
X 4.41 4.26 4.18 4.30 
S.D. 0.79 0.88 0.93 0.86 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 

รวม 

ลําดับที่ - - - - 
 
 ตารางที่ 10 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ       
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.30, S.D. = 0.86) และทุกขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับ      
คาเฉลี่ยจากมาก ไปนอย ดังน้ี ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.41, S.D. = 0.92) ขั้นการวางแผน      
( X = 4.35, S.D. = 0.92) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.31, S.D. = 0.91) และขั้นการปรับปรุงแกไข 
( X = 4.10, S.D. = 0.90) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา 
 โรงเรียนขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ       
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.79) โดยขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับ     
มากที่สุด ไดแก ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.50, S.D. = 0.89) สวนขั้นที่อยูในระดับมาก ไดแก       
ขั้นการวางแผน ( X = 4.47, S.D. = 0.89) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.44, S.D. = 0.85) และ 
ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 4.18, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดกลาง คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ      
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.88) และทุกขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมาก            
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังน้ี ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.36, S.D. = 0.92) ขั้นการ
วางแผน ( X = 4.28, S.D. = 0.91) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.25, S.D. = 0.93) และขั้นการ
ปรับปรุงแกไข ( X = 4.11, S.D. = 0.90) ตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ        
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.93) และทุกขั้นที่ดําเนินงานอยูในระดับมาก
เชนกัน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังน้ี ขั้นการปฏิบัติ ( X = 4.33, S.D. = 0.96) 
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ขั้นการวางแผน ( X = 4.25, S.D. = 1.00) ขั้นการตรวจสอบ ( X = 4.18, S.D. = 0.96) และ 
ขั้นการปรับปรุงแกไข ( X = 3.93, S.D. = 0.99) ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ พบวา    
โรงเรียนทั้งสามขนาด ไดแก  ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริหารการจัดซื้อจัดจาง
ขั้นการปฏิบัติ เปนลําดับแรก ขั้นการวางแผน เปนลําดับที่สอง ขั้นการตรวจสอบ เปนลําดับ    
ที่สาม สวนขั้นการปรับปรุงแกไข เปนลําดับสุดทาย 
 
ตอนที่ 3 ความแตกตางระหวางคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตาม 
 ขนาดโรงเรียน 
 

 การวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน     
เปนการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนทางเดียว (F-test, one way analysis of variance)   
และเมื่อพบความแตกตางใชการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Schffe’s 
method) โดยภาพรวมและตามขั้นตอนการบริหารคุณภาพ วาโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน   
มีการบริหารการจัดซื้อจัดจางแตกตางกันหรือไม ตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 
รายละเอียดในตารางที่ 11-17 
 
ตารางที่ 11  คาความแปรปรวนของคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยวิธีตกลงราคา  
  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 5.171 2.586 6.752** 
ภายในกลุม 234 89.598 0.383  การวางแผน (plan) 

รวม 236 94.769   
ระหวางกลุม 2 3.274 1.637 6.608** 
ภายในกลุม 234 57.973 0.248  การปฏิบตัิ (do) 

รวม 236 61.247   
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 3.978 1.989 6.480** 
ภายในกลุม 234 71.836 0.307  การตรวจสอบ (check) 

รวม 236 75.814   
ระหวางกลุม 2 10.238 5.119 11.048** 
ภายในกลุม 234 108.424 0.463  การปรับปรุงแกไข (act) 

รวม 236 118.662   
ระหวางกลุม 2 4.741 2.371 10.902** 
ภายในกลุม 234 50.885 0.217  ภาพรวม 

รวม 236 55.626   
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 11 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา        
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน 
โดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนการบริหารคุณภาพ พบวา ทุกขั้นตอน ไดแก ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการ
ตรวจสอบ และขั้นการปรับปรุงแกไข มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เชนกัน และเม่ือนํามาทดสอบความ แตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’s method) ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  คาความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยวิธีตกลงราคา  
  จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และตามขั้นตอนการบริหารคุณภาพ 
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง 

ขนาด
โรงเรียน 

คาเฉลีย่ 
(X ) ใหญ กลาง เล็ก 

ใหญ 4.49 - .30** .30* 
กลาง 4.19  - .00 การวางแผน (plan) 
เล็ก 4.19   - 
ใหญ 4.76 - .23** .26* 
กลาง 4.53  - .03 การปฏิบตัิ (do) 
เล็ก 4.50   - 
ใหญ 4.57 - .22* .32** 
กลาง 4.35  - .10 การตรวจสอบ (check) 
เล็ก 4.25   - 
ใหญ 4.24 - .22 .56** 
กลาง 4.02  - .34* การปรับปรุงแกไข (act) 
เล็ก 3.68   - 
ใหญ 4.53 - .24** .35** 
กลาง 4.29  - .11 ภาพรวม 
เล็ก 4.18   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 12 พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลง
ราคา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่มีขนาดแตกตางกัน     
โดยภาพรวม โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของโรงเรียน      
ขนาดใหญสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียน  
ขนาดเล็กแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาความแตกตางตามขั้นตอน   
การบริหาร เปนดังนี้ 
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 ขั้นการวางแผน พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ในโรงเรียนขนาดใหญกับ
โรงเรียนขนาดกลางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโรงเรียนขนาดใหญ
กับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของ
โรงเรียนขนาดใหญสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดกลางกับ
โรงเรียนขนาดเล็กไมแตกตางกัน 
 ขั้นการปฏิบัติ พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ในโรงเรียนขนาดใหญกับ
โรงเรียนขนาดกลางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโรงเรียนขนาดใหญ
กับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของ
โรงเรียนขนาดใหญสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดกลางกับ
โรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขั้นการตรวจสอบ พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ในโรงเรียนขนาดใหญกับ 
โรงเรียนขนาดกลางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโรงเรียนขนาดใหญ
กับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของโรงเรียน
ขนาดใหญสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
เล็กแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขั้นการปรับปรุงแกไข พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ตกลงราคา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ในโรงเรียน
ขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ย
ของโรงเรียนขนาดใหญสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียน     
ขนาดเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของโรงเรียน       
ขนาดกลางสูงกวาขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ความแตกตางระหวางคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่คนพบ จะเห็นไดวาโรงเรียน
ขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจัดจางโดยวิธีตกลงราคา แตกตางกัน กับโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งโดยภาพรวมและทุกขั้นตอนการบริหารคุณภาพ ยกเวนขั้น     
ปรับปรุงแกไข ที่พบวา โรงเรียนขนาดใหญ กับโรงเรียนขนาดกลาง แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 13  คาความแปรปรวนคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยวิธีสอบราคา จําแนกตาม 
  ขนาดโรงเรียน 
 

ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 5.167 2.583 8.726** 
ภายในกลุม 234 69.273 0.296  การวางแผน (plan) 

รวม 236 74.440   
ระหวางกลุม 2 1.058 0.529 2.653 
ภายในกลุม 234 46.659 0.199  การปฏิบตัิ (do) 

รวม 236 47.717   
ระหวางกลุม 2 5.174 2.587 7.894** 
ภายในกลุม 234 76.684 0.328  การตรวจสอบ (check) 

รวม 236 81.858   
ระหวางกลุม 2 7.483 3.742 7.643** 
ภายในกลุม 234 114.557 0.490  การปรับปรุงแกไข (act) 

รวม 236 122.040   
ระหวางกลุม 2 2.433 1.217 6.156** 
ภายในกลุม 234 46.244 0.198  ภาพรวม 

รวม 236 48.677   
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 13 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน   
โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาตาม 
ขั้นตอนการบริหารคุณภาพ พบวา ขั้นการวางแผน ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการปรับปรุงแกไข      
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนขั้นการปฏิบัติแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือนํามาทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe’s method) ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14  คาความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยวิธีสอบราคา  
  จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และตามขั้นตอนบริหารคุณภาพ 
 

ขนาดโรงเรียน ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง 

ขนาด
โรงเรียน 

คาเฉลีย่ 
(X ) ใหญ กลาง เล็ก 

ใหญ 4.65 - .23* .38** 
กลาง 4.42  - .15 การวางแผน (plan) 
เล็ก 4.27   - 
ใหญ 4.70 - .10 .07 
กลาง 4.80  - .17 การปฏิบตัิ (do) 
เล็ก 4.63   - 
ใหญ 4.60 - .03 .37** 
กลาง 4.57  - .34** การตรวจสอบ (check) 
เล็ก 4.23   - 
ใหญ 4.26 - .04 .41** 
กลาง 4.30  - .45** การปรับปรุงแกไข (act) 
เล็ก 3.85   - 
ใหญ 4.61 - .02 .24* 
กลาง 4.63  - .26** ภาพรวม 
เล็ก 4.37   - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 14 พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี     
สอบราคา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่มีขนาดแตกตางกัน 
โดยภาพรวม โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดใหญสูงกวาโรงเรียนเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง
กับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของโรงเรียน
ขนาดกลางสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาความแตกตางตามขั้นตอนการบริหาร เปนดังนี้ 
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 ขั้นการวางแผน พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี     
สอบราคา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ในโรงเรียน  
ขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโรงเรียน
ขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ย
ของโรงเรียนขนาดใหญสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดกลางกับ
โรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขั้นการปฏิบัติ พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ทุกขนาดแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขั้นการตรวจสอบ พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี   
สอบราคา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ในโรงเรียน   
ขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดใหญสูงกวาโรงเรียน  
ขนาดเล็ก และคาเฉลี่ยโรงเรียนขนาดกลางสูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดใหญ
กับโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขั้นการปรับปรุงแกไข พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
สอบราคา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ในโรงเรียน   
ขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง     
สูงกวาโรงเรียนขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลางแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 ความแตกตางระหวางคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่คนพบ จะเห็นไดวาโรงเรียน
ขนาดใหญ คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจัดจางโดยวิธีตกลงราคา แตกตางกัน กับขนาดเล็ก
ทั้งโดยภาพรวมและเกือบทุกขั้นตอนการบริหารคุณภาพ ยกเวนขั้นการปฏิบัติแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 15  คาความแปรปรวนคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยวิธีประกวดราคา จําแนกตาม 
  ขนาดโรงเรียน 
 

ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 0.43 0.21 0.62 
ภายในกลุม 234 81.13 0.35  การวางแผน (plan) 

รวม 236 81.56   
ระหวางกลุม 2 1.04 0.52 1.72 
ภายในกลุม 234 70.62 0.30  การปฏิบตัิ do) 

รวม 236 71.66   
ระหวางกลุม 2 1.67 0.84 2.26 
ภายในกลุม 234 86.52 0.37  การตรวจสอบ (check) 

รวม 236 88.19   
ระหวางกลุม 2 0.49 0.24 0.47 
ภายในกลุม 234 119.95 0.51  การปรับปรุงแกไข (act) 

รวม 236 120.43   
ระหวางกลุม 2 1.02 0.51 1.73 
ภายในกลุม 234 68.80 0.29  ภาพรวม 

รวม 236 69.81   
 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 15 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา        
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน 
โดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาตามขั้นตอน 
การบริหารคุณภาพ พบวา ทุกขั้นตอนมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96 

 

ตารางที่ 16  คาความแปรปรวนคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยวิธีพิเศษ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 1.861 0.931 1.203 
ภายในกลุม 234 181.060 0.774  การวางแผน (plan) 

รวม 236 182.921   
ระหวางกลุม 2 3.779 1.889 2.426 
ภายในกลุม 234 182.234 0.779  การปฏิบตัิ (do) 

รวม 236 186.013   
ระหวางกลุม 2 3.060 1.530 1.914 
ภายในกลุม 234 187.078 0.799  การตรวจสอบ (check) 

รวม 236 190.138   
ระหวางกลุม 2 2.101 1.051 1.253 
ภายในกลุม 234 196.268 0.839  การปรับปรุงแกไข (act) 

รวม 236 198.369   
ระหวางกลุม 2 2.560 1.280 1.821 
ภายในกลุม 234 164.507 0.703  ภาพรวม 

รวม 236 167.067   
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 16 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน โดยภาพรวม 
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาตามขั้นตอน การบริหาร   
คุณภาพ พบวา ทุกขั้นตอนมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
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ตารางที่ 17  คาความแปรปรวนคุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 โดยวิธีกรณีพิเศษ จําแนกตาม 
  ขนาดโรงเรียน 
 

ขั้นตอนการบริหาร 
การดําเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจาง 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 2.191 1.096 1.292 
ภายในกลุม 234 198.429 0.848  การวางแผน (plan) 

รวม 236 200.620   
ระหวางกลุม 2 1.329 0.665 0.790 
ภายในกลุม 234 196.953 0.842  การปฏิบตัิ (do) 

รวม 236 198.282   
ระหวางกลุม 2 3.229 1.615 1.810 
ภายในกลุม 234 208.703 0.892  การตรวจสอบ (check) 

รวม 236 211.932   
ระหวางกลุม 2 2.815 1.408 1.719 
ภายในกลุม 234 191.645 0.819  การปรับปรุงแกไข (act) 

รวม 236 194.460   
ระหวางกลุม 2 2.048 1.024 1.270 
ภายในกลุม 234 188.720 0.806  ภาพรวม 

รวม 236 190.768   
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 17 พบวา คุณภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ        
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน 
โดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาตามขั้นตอน 
การบริหารคุณภาพ พบวา ทุกขั้นตอนมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
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ตารางที่ 20  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา จําแนกตามขั้นตอน 
  และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การวางแผน 4.49 0.54 มาก 4.19 0.64 มาก 4.19 0.72 มาก 4.31 0.63 มาก 

1. มีการศึกษาความตองการพัสดุ เพื่อกําหนด
แผนการดําเนินการจัดหา ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการดําเนินงานจัดซื้อหรือ
จัดจางโดยวิธีตกลงราคา 

4.43 0.62 มาก 4.22 0.67 มาก 4.04 0.87 มาก 4.26 0.71 มาก 

2. มีการศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
รูปแบบรายการพัสดุ โดยประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.49 0.58 มาก 4.19 0.73 มาก 4.24 0.76 มาก 4.32 0.69 มาก 

3. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
เงินประจํางวดหรือเงินอื่นตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
รูปแบบรายการพัสดุ 

4.55 0.60 มาก
ที่สุด 

4.17 0.76 มาก 4.29 0.76 มาก 4.35 0.72 มาก 

การปฏิบัติ 4.76 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.53 0.56 
มาก
ที่สุด 

4.50 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.61 0.51 
มาก
ที่สุด 

4. เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอจดัซื้อหรือ
จัดจางตามรายละเอียดในระเบียบฯ เสนอ
ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ 

4.85 0.39 มาก
ที่สุด 

4.71 0.50 มาก
ที่สุด 

4.49 0.64 มาก 4.72 0.51 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

5. เจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับ
ผูขายหรือผูรับจางโดยตรง เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ พรอมทั้งให
ผูขายหรือผูรับจาง  จัดทําใบเสนอราคา
พัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจาง 

4.66 0.62 มาก
ที่สุด 

4.39 0.74 มาก 4.45 0.67 มาก 4.51 0.69 มาก
ที่สุด 

6. เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบราคาตาม 
ใบเสนอราคา แลวจัดทําใบสั่งซื้อ 
หรือใบสั่งจาง ใหผูมีอํานาจลงนามตาม
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ 

4.77 0.51 มาก
ที่สุด 

4.51 0.69 มาก
ที่สุด 

4.55 0.54 มาก
ที่สุด 

4.62 0.60 มาก
ที่สุด 

การตรวจสอบ 4.57 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.35 0.61 มาก 4.25 0.61 มาก 4.41 0.57 มาก 

7. มีการติดตามใหผูขายหรือผูรับจาง
ปฏิบัติตามขอตกลง หรือควบคุมงาน
จางใหเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด
โดยเครงครัด 

4.60 0.51 มาก
ที่สุด 

4.55 0.65 มาก
ที่สุด 

4.41 0.54 มาก 4.54 0.58 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

8. เมื่อผูขายหรือผูรับจางสงของหรือ 
งานจาง เจาหนาที่พัสดุแจงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจาง ดําเนินการ
ตรวจรับตามหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ
พัสดุฯ อยางเครงครัด 

4.73 0.45 มาก
ที่สุด 

4.58 0.71 มาก
ที่สุด 

4.61 0.49 มาก
ที่สุด 

4.65 0.58 มาก
ที่สุด 

9. โรงเรียนรีบแจงการเรียกคาปรับ 
ตามสัญญาหรือขอตกลง เมื่อผูขาย 
ไมสามารถสงของหรือผูรับจาง 
ไมสงงานจางภายในกําหนด 

4.56 0.54 มาก
ที่สุด 

4.34 0.90 มาก 4.02 1.16 มาก 4.36 0.87 มาก 

10 โรงเรียนบอกแจงสงวนสิทธิการเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ เมื่อผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจาง 

4.34 0.73 มาก 4.18 0.97 มาก 3.94 1.01 มาก 4.19 0.90 มาก 

11 เจาหนาที่พัสดุไดเสนอผูบริหารโรงเรียน  
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่
มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูขายหรือผูรับจางไม
สามารถสงของหรืองานจางใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

4.31 0.97 มาก 3.70 1.28 มาก 3.69 1.33 มาก 3.94 1.21 มาก 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

12 เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารการเบิก
จายเงินสงหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
เบิกจายเงินไดอยางถูกตอง เรียบรอย 

4.77 0.42 มาก
ที่สุด 

4.59 0.70 มาก
ที่สุด 

4.73 0.49 มาก
ที่สุด 

4.69 0.56 มาก
ที่สุด 

13. ติดตามใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการ
รับประกันความชํารุดบกพรองหรือการ
บริการหลังการขาย 

4.68 0.53 มาก
ที่สุด 

4.47 0.82 มาก 4.39 0.70 มาก 4.54 0.70 มาก
ที่สุด 

การปรับปรุงแกไข 4.24 0.57 มาก 4.02 0.69 มาก 3.68 0.83 มาก 4.03 0.71 มาก 

14. เจาหนาที่พัสดุจัดเก็บเอกสารการ
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางทั้งหมด 
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการอางอิงและ
วางแผนการดําเนินงานครั้งตอไป 

4.70 0.48 มาก
ที่สุด 

4.55 0.80 มาก
ที่สุด 

4.25 0.66 มาก 4.54 0.68 มาก
ที่สุด 

15. โรงเรียนมกีารประเมินผลการดําเนินการ 
จัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
ทุกครั้ง 

4.02 0.72 มาก 3.65 0.87 มาก 3.35 1.02 ปาน
กลาง 

3.73 0.88 มาก 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

16. โรงเรียนนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข และเปนแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธี 
ตกลงราคาครั้งตอไป 

3.99 0.79 มาก 3.86 0.90 มาก 3.43 1.19 ปาน
กลาง 

3.82 0.95 มาก 

รวม 4.53 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.29 0.52 มาก 4.18 0.51 มาก 4.36 0.49 มาก 
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ตารางที่ 21  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีสอบราคา จําแนกตามขั้นตอน 
  และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การวางแผน 
4.65 0.47 มาก

ที่สุด 
4.42 0.60 มาก 4.27 0.56 มาก 4.48 0.56 มาก 

17. มีการศึกษาความตองการพัสดุ  
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินการจัดหา 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการดําเนินงาน
จัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีสอบราคา 

4.59 0.59 มาก
ที่สุด 

4.32 0.85 มาก 4.14 0.72 มาก 4.39 0.75 มาก 

18. มีการศึกษารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะรูปแบบรายการพัสดุ โดย
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.73 0.45 มาก
ที่สุด 

4.53 0.65 มาก
ที่สุด 

4.29 0.58 มาก 4.56 0.58 มาก
ที่สุด 

19. จัดทําโครงกรขออนุมัติเงินประจํางวด
หรือเงินอื่นตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะรูปแบบรายการพัสดุ 

4.61 0.61 มาก
ที่สุด 

4.41 0.65 มาก 4.37 0.53 มาก 4.48 0.61 มาก 

การปฏิบัติ 4.70 0.47 
มาก
ที่สุด 4.80 0.37 

มาก
ที่สุด 4.63 0.51 

มาก
ที่สุด 4.73 0.45 

มาก
ที่สุด 

20. เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือ
ขอจางตามรายละเอียดในระเบียบฯ 
เสนอผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ 

4.78 0.44 มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 มาก
ที่สุด 

4.61 0.60 มาก
ที่สุด 

4.76 0.47 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

21. เจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศสอบราคา   
และเอกสารสอบราคาเสนอผูมีอํานาจ
ใหความเห็นและลงนามในประกาศ 

4.76 0.45 มาก
ที่สุด 

4.77 0.42 มาก
ที่สุด 

4.69 0.51 มาก
ที่สุด 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

22. เจาหนาที่พัสดุเสนอแตงตั้ง 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
ใหผูมีอํานาจลงนาม 

4.73 0.53 มาก
ที่สุด 

4.81 0.42 มาก
ที่สุด 

4.65 0.66 มาก
ที่สุด 

4.74 0.53 มาก
ที่สุด 

23. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุประทับตรา 
สวนราชการและลงชื่อยอกํากับใน
เอกสารสอบราคา 

4.63 0.72 มาก
ที่สุด 

4.81 0.40 มาก
ที่สุด 

4.65 0.63 มาก
ที่สุด 

4.70 0.59 มาก
ที่สุด 

24. เจาหนาที่พัสดุกําหนดใหผูเสนอราคา
ตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอม
กับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคา เปน 2 สวน อยาง
ชัดเจน 

4.66 0.62 มาก
ที่สุด 

4.78 0.51 มาก
ที่สุด 

4.61 0.67 มาก
ที่สุด 

4.70 0.59 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

25. เจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการ
สอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยัง 
ผูมีอาชีพขายหรือจางทํางานนั้น
โดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนมากที่สุด กับปดประกาศ
เผยแพรไวที่เปดเผย ณ ที่โรงเรียน 
ตามระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบฯ 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

4.77 0.45 มาก
ที่สุด 

4.61 0.57 มาก
ที่สุด 

4.70 0.53 มาก
ที่สุด 

26. ใหมีเจาหนาที่ลงรับซองสอบราคา โดย
ไมเปดซอง และสงมอบซองสอบราคา
แกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที่เมื่อพน
กําหนดปดการรับซองสอบราคา 

4.65 0.62 มาก
ที่สุด 

4.82 0.42 มาก
ที่สุด 

4.59 0.61 มาก
ที่สุด 

4.70 0.55 มาก
ที่สุด 

27. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซอง
เสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และ
เมื่อถึงกําหนด  วันเปดซอง ใหสงมอบ
ซองเสนอราคา พรอมทั้งรายงานผลการ
รับซองตอคณะกรรมการ   เปดซอง
สอบราคา 

4.69 0.57 มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 มาก
ที่สุด 

4.67 0.52 มาก
ที่สุด 

4.75 0.49 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

28. คณะกรรมการเปดซองสอบราคาปฏิบัติ
หนาที่ตามระเบียบฯ และรายงานผล
การพิจารณาและความเห็น พรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูบริหาร
สถานศึกษา โดยผาน หัวหนาเจาหนาที่
พัสดุ 

4.69 0.57 มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 มาก
ที่สุด 

4.71 0.58 มาก
ที่สุด 

4.75 0.51 มาก
ที่สุด 

29. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา และเอกสารที่เกี่ยวของ สรุป
ความเห็นพรอมเหตุผล เสนอผูบริหาร
โรงเรียน พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง/ผูควบคุม 
(แลวแตกรณี) 

4.66 0.67 มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 มาก
ที่สุด 

4.75 0.48 มาก
ที่สุด 

4.74 0.53 มาก
ที่สุด 

30. กรณีรับราคาแลวใหจัดทําใบสั่งซื้อหรือ
จัดทําสัญญา โดยมีเอกสารตาม
ระเบียบฯ ครบถวนทุกรายการ 

4.76 0.48 มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 มาก
ที่สุด 

4.57 0.67 มาก
ที่สุด 

4.75 0.50 มาก
ที่สุด 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 138

ตารางที่ 21  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

31. ไดจัดสงสําเนาสัญญาใหสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินและกรมสรรพากรภายใน 
30 วัน นับแตวันลงนามในสัญญา ใน
กรณีที่วงเงินซื้อหรือจางถามีมูลคา
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 

4.65 0.58 มาก
ที่สุด 

4.75 0.46 มาก
ที่สุด 

4.47 0.70 มาก 4.65 0.57 มาก
ที่สุด 

การตรวจสอบ 4.60 0.54 
มาก
ที่สุด 4.57 0.54 

มาก
ที่สุด 4.23 0.68 มาก 4.51 0.59 

มาก
ที่สุด 

32. มีการติดตามผลการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนการดําเนินงาน มีการ
ควบคุมงานใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติ
ตามขอตกลงตามระเบียบฯ อยาง
เครงครัด 

4.77 0.45 มาก
ที่สุด 

4.75 0.50 มาก
ที่สุด 

4.33 0.77 มาก 4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

33. เมื่อผูขายหรือผูรับจางสงของหรืองาน
จาง เจาหนาที่พัสดุแจงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจาง ดําเนินการ
ตรวจรับตามหนาที่ที่กําหนดใน
ระเบียบฯ อยางเครงครัด 

4.75 0.46 มาก
ที่สุด 

4.75 0.48 มาก
ที่สุด 

4.51 0.61 มาก
ที่สุด 

4.70 0.51 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

34. โรงเรียนรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลง เมื่อผูขายไม
สามารถสงของ  หรือผูรับจางไมสงงาน
จางภายในกําหนด 

4.49 0.82 มาก 4.46 0.95 มาก 3.80 1.22 มาก 4.33 1.00 มาก 

35. โรงเรียนบอกแจงสงวนสิทธิการเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ เมื่อผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจาง 

4.44 0.81 มาก 4.42 0.96 มาก 3.84 1.17 มาก 4.30 0.98 มาก 

36. เจาหนาที่พัสดุไดเสนอผูบริหารบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอัน
เชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถ
สงของหรืองานจาง     ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

4.28 1.03 มาก 4.13 1.30 มาก 3.84 1.07 มาก 4.13 1.16 มาก 

37. เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารการเบิก
จายเงินสงหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
เบิกจายเงินอยางถูกตอง เรียบรอย 

4.74 0.53 มาก
ที่สุด 

4.74 0.57 มาก
ที่สุด 

4.57 0.54 มาก
ที่สุด 

4.70 0.55 มาก
ที่สุด 

38. ติดตามใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการ
รับประกัน ความชํารุดบกพรองหรือการ
บริการหลังการขาย 

4.71 0.48 มาก
ที่สุด 

4.63 0.60 มาก
ที่สุด 

4.49 0.70 มาก 4.63 0.59 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 21  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

39. คืนหลักประกันสัญญาใหผูขายหรือผู
รับจาง เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
และสิ้นสุดการประกันสัญญา 

4.63 0.57 มาก
ที่สุด 

4.65 0.58 มาก
ที่สุด 

4.43 0.67 มาก 4.59 0.60 มาก
ที่สุด 

การปรับปรุงแกไข 4.26 0.67 มาก 4.30 0.64 มาก 3.85 0.84 มาก 4.19 0.72 มาก 

40. เจาหนาที่พัสดุจัดเก็บเอกสารการ
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางทั้งหมด 
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการอางอิง
และวางแผนการดําเนินงานครั้งตอไป 

4.67 0.61 มาก
ที่สุด 

4.65 0.70 มาก
ที่สุด 

4.31 0.58 มาก 4.58 0.66 มาก
ที่สุด 

41. โรงเรียนมีการประเมินผลการ
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีสอบ
ราคาทุกครั้ง 

3.99 0.89 มาก 4.10 0.91 มาก 3.59 1.15 มาก 3.95 0.97 มาก 

42. โรงเรียนนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข และพัฒนาการดําเนินการจัดซื้อ
หรือจัดจางโดยวิธีสอบราคาครั้งตอไป 

4.12 0.81 มาก 4.16 0.82 มาก 3.65 1.09 มาก 4.03 0.90 มาก 

รวม 4.61 0.47 
มาก
ที่สุด 4.63 0.38 

มาก
ที่สุด 4.37 0.51 มาก 4.57 0.45 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 22  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีประกวดราคา จําแนกตามขั้นตอน 
  และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การวางแผน 4.56 0.60 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.58 
มาก
ที่สุด 

4.46 0.57 มาก 4.54 0.59 
มาก
ที่สุด 

43. มีการศึกษาความตองการพัสดุ เพื่อ
กําหนดแผนการดําเนินการจัดหา 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ดําเนินงานจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธี
ประกวดราคา 

4.54 0.62 มาก
ที่สุด 

4.53 0.65 มาก
ที่สุด 

4.47 0.58 มาก 4.52 0.62 มาก
ที่สุด 

44. มีการศึกษารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ  รูปแบบรายการพัสดุ โดย
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.54 0.68 มาก
ที่สุด 

4.61 0.59 มาก
ที่สุด 

4.47 0.58 มาก 4.55 0.63 มาก
ที่สุด 

45. จัดทําโครงการขออนุมัติเงินประจํางวด
หรือเงินอื่นตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะรูปแบบรายการพัสดุ 

4.60 0.63 มาก
ที่สุด 

4.55 0.63 มาก
ที่สุด 

4.43 0.67 มาก 4.54 0.64 มาก
ที่สุด 

การปฏิบัติ 
4.66 0.59 มาก

ที่สุด 
4.69 0.50 มาก

ที่สุด 
4.52 0.57 มาก

ที่สุด 
4.64 0.55 มาก

ที่สุด 
46. เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือ

ขอจางตามรายละเอียดในระเบียบฯ 
เสนอผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ 

4.75 0.58 มาก
ที่สุด 

4.71 0.52 มาก
ที่สุด 

4.55 0.54 มาก
ที่สุด 

4.69 0.55 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

47. เจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศประกวด
ราคาและเอกสารประกวดราคาโดยมี
สาระสําคัญตามระเบียบฯ ครบถวน 
ทุกรายการ 

4.70 0.62 มาก
ที่สุด 

4.70 0.55 มาก
ที่สุด 

4.53 0.54 มาก
ที่สุด 

4.66 0.58 มาก
ที่สุด 

48. เจาหนาที่พัสดุเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
รับซองและเปดซองประกวดราคา และ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา ใหผูมีอํานาจลงนาม 

4.58 0.68 มาก
ที่สุด 

4.74 0.51 มาก
ที่สุด 

4.51 0.67 มาก
ที่สุด 

4.63 0.62 มาก
ที่สุด 

49. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการ
เผยแพรและการปดประกาศประกวด
ราคาภายในระยะเวลาและดําเนินการ
ตามระเบียบฯ กําหนดอยางถูกตอง
ครบถวน 

4.62 0.64 มาก
ที่สุด 

4.74 0.51 มาก
ที่สุด 

4.51 0.54 มาก
ที่สุด 

4.65 0.58 มาก
ที่สุด 

50. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว
เพียงพอสําหรับผูมาขอรับหรือขอซื้อ 
รายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขในการให
หรือการขาย ณ สถานที่ ที่สามารถ
ติดตอไดโดยสะดวก 

4.57 0.84 มาก
ที่สุด 

4.72 0.54 มาก
ที่สุด 

4.47 0.67 มาก 4.61 0.70 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

51. คณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา ปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง และ
เปนไปตามระเบียบฯ อยางเครงครัด 

4.76 0.50 มาก
ที่สุด 

4.76 0.50 มาก
ที่สุด 

4.57 0.61 มาก
ที่สุด 

4.72 0.53 มาก
ที่สุด 

52. คณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมบันทึก
รายงานการดาํเนนิการตอคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาทันที 
ในวันเดียวกัน 

4.68 0.63 มาก
ที่สุด 

4.75 0.50 มาก
ที่สุด 

4.53 0.67 มาก
ที่สุด 

4.68 0.60 มาก
ที่สุด 

53. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา ปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง และ
เปนไปตามระเบียบฯ กําหนดอยาง
เครงครัด 

4.73 0.51 มาก
ที่สุด 

4.74 0.51 มาก
ที่สุด 

4.61 0.60 มาก
ที่สุด 

4.71 0.53 มาก
ที่สุด 

54. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา รายงานผลการพิจารณา และ
ความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูบริหารโรงเรียน โดยเสนอ
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

4.72 0.58 มาก
ที่สุด 

4.76 0.50 มาก
ที่สุด 

4.59 0.61 มาก
ที่สุด 

4.71 0.56 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

55. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบรายงาน   
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาและ
เอกสารที่เกี่ยวของ สรุปความเห็น
พรอมเหตุผล เสนอผูบริหารโรงเรียน 
พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง/ผูควบคุม 
(แลวแตกรณี) 

4.74 0.57 มาก
ที่สุด 

4.71 0.52 มาก
ที่สุด 

4.55 0.67 มาก
ที่สุด 

4.69 0.58 มาก
ที่สุด 

56. ประกาศรับราคาหรือยกเลิก แลวแต
กรณี และคืนหลักประกันซองใหแก 
ผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ตาม
ระเบียบฯ 

4.49 0.84 มาก 4.48 0.82 มาก 4.55 0.50 มาก
ที่สุด 

4.50 0.77 มาก
ที่สุด 

57. กรณีรับราคาแลวใหจัดทําใบสั่งซื้อ/จาง
หรือจัดทําสัญญา โดยมีเอกสารตาม
ระเบียบฯ ครบถวนทุกรายการ เพื่อ
เสนอใหผูมีอํานาจลงนาม 

4.62 0.64 มาก
ที่สุด 

4.56 0.73 มาก
ที่สุด 

4.43 0.67 มาก 4.56 0.68 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

58. จัดสงสําเนาสัญญาใหสํานักงานตรวจ
เงิน แผนดินและกรมสรรพากรภายใน 
30 วัน นับแตวันลงนามในสัญญา ใน
กรณีที่วงเงินซื้อหรือจางถามีมูลคา
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 

4.54 0.73 มาก
ที่สุด 

4.63 0.59 มาก
ที่สุด 

4.35 0.74 มาก 4.54 0.69 มาก
ที่สุด 

การตรวจสอบ 4.61 0.58 
มาก
ที่สุด 4.59 0.59 

มาก
ที่สุด 4.39 0.69 มาก 4.55 0.61 

มาก
ที่สุด 

59. มีการติดตามผลการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนการดําเนินงาน มีการ
ควบคุมงาน ใหผูขายหรือผูรับจาง
ปฏิบัติตามขอตกลง ตามระเบียบฯ 
อยางเครงครัด 

4.63 0.60 มาก
ที่สุด 

4.68 0.59 มาก
ที่สุด 

4.47 0.70 มาก 4.62 0.62 มาก
ที่สุด 

60. เมื่อผูขายหรือผูรับจางสงของหรืองานจาง 
เจาหนาที่พัสดุแจงใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง ดําเนินการตรวจรับตามหนาที่
ที่กําหนดในระเบียบฯ อยางเครงครัด 

4.69 0.55 มาก
ที่สุด 

4.71 0.58 มาก
ที่สุด 

4.43 0.76 มาก 4.64 0.62 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

61. โรงเรียนรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลง เมื่อผูขายไมสามารถ
สงของหรือผูรับจางไมสงงานจางภายใน
กําหนด 

4.66 0.60 มาก
ที่สุด 

4.54 0.89 มาก
ที่สุด 

4.24 0.97 มาก 4.52 0.82 มาก
ที่สุด 

62. โรงเรียนบอกแจงสงวนสิทธิการเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ เมื่อผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจาง 

4.56 0.71 มาก
ที่สุด 

4.53 0.87 มาก
ที่สุด 

4.24 0.93 มาก 4.48 0.83 มาก 

63. เจาหนาที่พัสดุไดเสนอผูบริหารโรงเรียน
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่
มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูขายหรือผูรับจาง
ไมสามารถสงของหรืองานจางใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

4.38 1.00 มาก 4.37 1.02 มาก 4.25 0.93 มาก 4.35 0.99 มาก 

64. เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารการเบิก
จายเงินสงหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
เบิกจายเงินอยางถูกตอง เรียบรอย 

4.66 0.70 มาก
ที่สุด 

4.65 0.64 มาก
ที่สุด 

4.49 0.67 มาก 4.62 0.67 มาก
ที่สุด 

65. ติดตามใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการรับประกัน 
ความชํารุดบกพรองหรือการบริการ 
หลังการขาย 

4.65 0.62 มาก
ที่สุด 

4.59 0.63 มาก
ที่สุด 

4.57 0.54 มาก 4.61 0.61 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

66. คืนหลักประกันสัญญา ใหผูขายหรือผู
รับจาง เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
และสิ้นสุดการประกันสัญญา 

4.66 0.60 มาก
ที่สุด 

4.63 0.59 มาก
ที่สุด 

4.47 0.67 มาก
ที่สุด 

4.61 0.61 มาก
ที่สุด 

การปรับปรุงแกไข 4.29 0.68 มาก 4.32 0.73 มาก 4.20 0.75 มาก 4.28 0.71 มาก 

67. เจาหนาที่พัสดุจัดเก็บเอกสารการ
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางทั้งหมด 
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการอางอิง
และวางแผนการดําเนินงานครั้งตอไป 

4.67 0.65 มาก
ที่สุด 

4.53 0.84 มาก
ที่สุด 

4.41 0.70 มาก 4.56 0.74 มาก
ที่สุด 

68. โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินการ 
จัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีประกวดราคา
ทุกครั้ง 

4.12 0.82 มาก 4.18 0.85 มาก 4.10 0.94 มาก 4.14 0.85 มาก 

69. โรงเรียนนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข และพัฒนาการดําเนินการจัดซื้อ
หรือจัดจางโดยวิธีประกวดราคา 
ครั้งตอไป 

4.09 0.86 มาก 4.24 0.74 มาก 4.08 0.89 มาก 4.14 0.82 มาก 

รวม 4.59 0.56 
มาก
ที่สุด 4.61 0.50 

มาก
ที่สุด 4.44 0.59 มาก 4.56 0.54 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 23  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ จําแนกตามขั้นตอน 
  และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การวางแผน 4.43 0.85 มาก 4.35 0.89 มาก 4.20 0.91 มาก 4.35 0.88 มาก 

70. มีการศึกษาความตองการพัสดุ เพื่อ
กําหนดแผนการดําเนินการจัดหา ขั้นตอน 
และระยะเวลาในการดําเนินงานจัดซื้อ
หรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ 

4.41 0.88 มาก 4.32 0.91 มาก 4.16 0.90 มาก 4.32 0.90 มาก 

71. มีการศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รูปแบบรายการพัสดุ โดยประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.45 0.87 มาก 4.39 0.91 มาก 4.20 0.96 มาก 4.37 0.91 มาก 

72. ดําเนินการขออนุมัติเงินประจํางวดหรือ
เงินอื่นตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รูปแบบรายการพัสดุ 

4.44 1.01 มาก 4.35 0.89 มาก 4.24 0.97 มาก 4.36 0.95 มาก 

การปฏิบัติ 4.60 0.82 
มาก
ที่สุด 

4.45 0.87 มาก 4.26 1.01 มาก 4.47 0.89 มาก 

73. จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง พรอม
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือ
จัดจาง 

4.62 0.79 มาก
ที่สุด 

4.46 0.89 มาก 4.31 1.10 มาก 4.49 0.91 มาก 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

74. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง 
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางตาม
ระเบียบฯ 

4.62 0.79 มาก
ที่สุด 

4.47 0.89 มาก 4.24 1.05 มาก 4.48 0.90 มาก 

75. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางรายงานผล
การพิจารณาและความเห็น พรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูบริหาร
โรงเรียน โดยเสนอผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ 

4.61 0.82 มาก
ที่สุด 

4.46 0.88 มาก 4.27 1.02 มาก 4.48 0.90 มาก 

76. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบรายงาน
ผลการพิจารณา และเอกสารที่เกี่ยวของ 
สรุปความเห็นพรอมเหตุผล เสนอ
ผูบริหารโรงเรียน พรอมเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง/
ผูควบคุม (แลวแตกรณี) 

4.57 0.90 มาก
ที่สุด 

4.42 0.88 มาก 4.24 1.01 มาก 4.44 0.92 มาก 

77. เมื่อรับราคาแลวใหจัดทําใบสั่งซื้อ/จาง
หรือจัดทําสัญญา โดยมีเอกสารตาม
ระเบียบฯ ครบถวนทุกรายการ เพื่อ
เสนอใหผูมีอํานาจลงนาม 

4.55 0.89 มาก
ที่สุด 

4.43 0.88 มาก 4.24 0.97 มาก 4.43 0.91 มาก 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การตรวจสอบ 4.48 0.84 มาก 4.32 0.88 มาก 4.18 1.01 มาก 4.35 0.90 มาก 

78. มีการติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป 
ตามแผนการดําเนินงาน มีการควบคุมงาน 
ใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติตามขอตกลง 
ตามระเบียบฯ อยางเครงครัด 

4.59 0.78 มาก
ที่สุด 

4.41 0.90 มาก 4.35 0.91 มาก 4.47 0.86 มาก 

79. เมื่อผูขายหรือผูรับจางสงของหรืองานจาง 
เจาหนาที่พัสดุแจงใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง ดําเนินการตรวจรับตามหนาที่
ที่กําหนดในระเบียบฯ อยางเครงครัด 

4.52 0.97 มาก
ที่สุด 

4.38 0.87 มาก 4.27 0.98 มาก 4.41 0.94 มาก 

80. โรงเรียนรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลง เมื่อผูขายไมสามารถ
สงของหรือผูรับจางไมสงงานจางภายใน
กําหนด 

4.37 1.02 มาก 4.22 1.04 มาก 4.04 1.15 มาก 4.24 1.06 มาก 

81. โรงเรียนบอกแจงสงวนสิทธิการเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ เมื่อผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจาง 

4.35 1.04 มาก 4.24 1.06 มาก 3.98 1.26 มาก 4.23 1.10 มาก 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

82. เจาหนาที่พัสดุไดเสนอผูบริหารบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอัน
เชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถ
สงของหรืองานจาง ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดได 

4.37 0.96 มาก 4.23 1.10 มาก 4.04 1.18 มาก 4.24 1.07 มาก 

83. เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารการเบิก
จายเงินสงหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
เบิกจายเงินอยางถูกตองเรียบรอย 

4.59 0.84 มาก
ที่สุด 

4.40 0.91 มาก 4.31 0.95 มาก 4.46 0.89 มาก 

84. ติดตามใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการรับประกัน 
ความชํารุดบกพรองหรือการบริการ 
หลังการขาย 

4.56 0.84 มาก
ที่สุด 

4.35 0.89 มาก 4.27 0.98 มาก 4.42 0.90 มาก 

การปรับปรุงแกไข 4.11 0.89 มาก 4.18 0.89 มาก 3.93 ๑.00 มาก 4.10 0.92 มาก 

85. เจาหนาที่พัสดุจัดเก็บเอกสารการ
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางทั้งหมด 
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการอางอิง
และวางแผนการดําเนินงานครั้งตอไป 

4.42 0.86 มาก 4.34 0.94 มาก 4.18 ๑.01 มาก 4.34 0.93 มาก 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

86. โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษทุกครั้ง 

3.95 1.05 มาก 4.06 1.00 มาก 3.78 1.10 มาก 3.96 1.04 มาก 

87. โรงเรียนนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข และพัฒนาการดําเนินการจัดซื้อ
หรือจัดจางโดยวิธีพิเศษครั้งตอไป 

3.97 1.03 มาก 4.13 0.94 มาก 3.82 1.07 มาก 4.00 1.00 มาก 

รวม 4.44 0.78 มาก 4.34 0.84 มาก 4.16 0.94 มาก 4.34 0.84 มาก 
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ตารางที่ 24  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ คุณภาพการจัดซื้อหรือจัดจางโดยกรณีวิธีพิเศษ จําแนกตามขั้นตอน 
  และขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การวางแผน 4.47 0.89 มาก 4.28 0.91 มาก 4.25 1.00 มาก 4.35 0.92 มาก 

88. มีการศึกษาความตองการพัสดุ เพื่อ
กําหนดแผนการดําเนินการจัดหา ขั้นตอน 
และระยะเวลาในการดําเนินงานจัดซื้อ
หรือจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ 

4.41 1.06 มาก 4.28 0.91 มาก 4.20 1.02 มาก 4.31 0.99 มาก 

89. มีการศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รูปแบบรายการพัสดุ โดยประสานกับ    
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.59 0.80 มาก
ที่สุด 

4.29 0.92 มาก 4.31 0.97 มาก 4.41 0.89 มาก 

90. ดําเนินการขออนุมัติเงินประจํางวดหรือ   
เงินอื่นตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รูปแบบรายการพัสดุ 

4.40 1.03 มาก 4.28 0.91 มาก 4.24 1.09 มาก 4.32 1.00 มาก 

การปฏิบัติ 4.50 0.89 
มาก
ที่สุด 

4.36 0.92 มาก 4.33 0.96 มาก 4.41 0.92 มาก 

91. เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอจัดซื้อ
หรือขอจัดจางตามรายละเอียดในระเบียบฯ  
พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับเสนอผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ 

4.52 0.98 มาก
ที่สุด 

4.38 0.92 มาก 4.31 0.97 มาก 4.42 0.96 มาก 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

92. เจาหนาที่พัสดุติดตอกับผูขายหรือ 
ผูรับจางตามระเบียบฯ เมื่อไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

4.48 0.94 มาก 4.38 0.93 มาก 4.31 ๑.01 มาก 4.41 0.95 มาก 

93. เจาหนาที่พัสดุใหผูขายหรือผูรบัจาง
เสนอราคาพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจาง 

4.51 0.92 มาก
ที่สุด 

4.33 0.94 มาก 4.35 0.98 มาก 4.41 0.94 มาก 

94. เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบราคาตามใบ
เสนอราคาของผูขายหรือผูรับจาง แลว
ใหจัดทํา  ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เสนอผูมี
อํานาจจัดซื้อหรือ จัดจางลงนามใน
วงเงินที่ไดรับความเห็นชอบ 

4.51 0.84 มาก
ที่สุด 

4.35 0.93 มาก 4.35 0.98 มาก 4.41 0.91 มาก 

การตรวจสอบ 4.44 0.85 มาก 4.25 0.93 มาก 4.18 0.96 มาก 4.31 0.91 มาก 

95. มีการติดตามใหผูขายหรือผูรับจาง
ปฏิบัติตามขอตกลง หรือควบคุมงาน
จางใหเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด 

4.52 0.84 มาก
ที่สุด 

4.32 0.95 มาก 4.22 0.94 มาก 4.38 0.91 มาก 

96. เมื่อผูขายหรือผูรับจางสงของหรืองานจาง 
เจาหนาที่พัสดุแจงใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง ดําเนินการตรวจรับตามหนาที่
ที่กําหนดในระเบียบฯ อยางเครงครัด 

4.48 0.95 มาก 4.35 0.95 มาก 4.22 0.99 มาก 4.38 0.96 มาก 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

97. โรงเรียนรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลง เมื่อผูขายไมสามารถ
สงของหรือผูรับจางไมสงงานจางภายใน
กําหนด 

4.41 1.00 มาก 4.17 1.11 มาก 4.08 0.98 มาก 4.24 1.05 มาก 

98. โรงเรียนบอกแจงสงวนสิทธิการเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ เมื่อผูขาย
หรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจาง 

4.33 0.99 มาก 4.17 1.11 มาก 4.20 0.94 มาก 4.24 1.03 มาก 

99. เจาหนาที่พัสดุไดเสนอผูบริหารบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอัน
เชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถ
สงของหรืองานจางใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดได 

4.30 1.05 มาก 4.10 1.18 มาก 3.98 1.22 มาก 4.15 1.14 มาก 

100. เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารการเบิก
จายเงินสงหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
เบิกจายเงินอยางถูกตอง เรียบรอย 

4.56 0.84 มาก
ที่สุด 

4.38 0.98 มาก 4.33 1.01 มาก 4.44 0.94 มาก 

101. ติดตามใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการรับประกัน 
ความชํารุดบกพรองหรือการบริการ 
หลังการขาย 

4.49 0.84 มาก 4.27 0.99 มาก 4.24 ๑.03 มาก 4.35 0.95 มาก 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม ขอที่ คุณภาพการจัดซื้อจัดจาง 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

การปรับปรุงแกไข 4.18 0.84 มาก 4.11 0.90 มาก 3.93 0.99 มาก 4.10 0.90 มาก 

102. เจาหนาที่พัสดุจัดเก็บเอกสารการ
ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางทั้งหมด 
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการอางอิง
และวางแผนการดําเนินงานครั้งตอไป 

4.57 0.83 มาก
ที่สุด 

4.29 1.03 มาก 4.20 1.02 มาก 4.38 0.96 มาก 

103. โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินการ   
จัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษทุกครั้ง 

3.96 0.97 มาก 4.02 0.94 มาก 3.75 1.11 มาก 3.94 0.99 มาก 

104. โรงเรียนนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข และพัฒนาการดําเนินการจัดซื้อ
หรือจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งตอไป 

4.00 1.00 มาก 4.02 0.91 มาก 3.84 1.07 มาก 3.97 0.98 มาก 

รวม 4.41 0.79 มาก 4.26 0.88 มาก 4.18 0.93 มาก 4.30 0.86 มาก 
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