
 
 

IX 

สารบัญ 
 

 หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย..................................................................................................... I 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................  IV 

กิตติกรรมประกาศ.....................................................................................................  VII 

สารบัญ.......................................................................................................................  IX 

สารบัญตาราง.............................................................................................................  XVIII 

สารบัญภาพ...............................................................................................................  XXIII 

 

บทที่   
       1  บทน า 

 
 

1 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา................................................................. 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวจิัย........................................................................................ 5 
1.3 ขอบเขตของการวจิัย............................................................................................... 6 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ.................................................................................................... 7 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ.................................................................................... 7 

       2  การทบทวนวรรณกรรม 8 
  2.1 การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา........... 10 

2. แนวความคิด การน าองคก์าร..................................................................... 10 
                   ความส าคัญของการน าองค์การ.................................................................. 10 
 1.1 การน าองคก์ารโดยผู้น าระดับสูง............................................................... 10 
       1.1.1 วิสัยทัศน์ ค่านยิม และพันธกิจ.......................................................... 12 
       1.1.2 การส่ือสารและผลการด าเนินการขององคก์าร................................. 15 
 1.2 การก ากับดูและและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่....................... 16 
       1.2.1 การก ากับดูแลองคก์าร...................................................................... 16 
       1.2.2 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม............................ 17 
       1.2.3 การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญขององคก์าร........................................ 19 

 



 
 

X 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่
   หน้า 

        2. แนวความคิด การวางแผนเชิงกลยทุธ์............................................................... 21 
            ความส าคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์............................................................ 21 

  2.1 การจัดท ากลยุทธ์....................................................................................... 22 
        2.1.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์.............................................................. 24 
        2.1.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์................................................................... 27 
  2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ........................................................ 28 
        2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ.................................................................. 30 
        2.2.2 การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน....................................................... 31 
         3. แนวความคิด การมุ่งเน้นผู้เรียน........................................................................ 33 
             ความส าคัญของการมุ่งเนน้ผู้เรียน..................................................................... 33 
  3.1 ความผูกพนัของผู้เรียน.............................................................................. 35 
        3.1.1 ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนนุผู้เรียน................................................ 36 
        3.1.2 การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียน................................................. 37 
  3.2 เสียงของผู้เรียน......................................................................................... 38 
        3.2.1 การรับฟังผู้เรียน............................................................................... 39 
        3.2.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพนัของผู้เรียน.................... 40 
        3.2.3 การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลผู้เรียน..................................................... 41 
         4. แนวความคิด การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้................................ 43 
             ความส าคัญของการวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้............................. 43 
  4.1 การวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ...... 45 

       4.1.1 การวดัผลการด าเนนิการ.................................................................. 46 
       4.1.2 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ.................................... 48 
       4.1.3 การปรับปรุงผลการด าเนินการ......................................................... 50 
 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ........................ 50 
       4.2.1 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้........................ 52 
       4.2.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ........... 53 



 
 

XI 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่

 หน้า 
        5. แนวความคิด การมุ่งเน้นบุคลากร..................................................................... 55 
            ความส าคัญของการมุ่งเนน้บุคลากร................................................................. 55 
 5.1 ความผูกพนัของบุคลากร........................................................................... 56 
       5.1.1 การเพ่ิมคณุค่าแก่บุคลากร................................................................ 57 
       5.1.2 การพัฒนาบคุลากรและผู้น า............................................................. 58 
       5.1.3 การประเมินความผกูพันของบุคลากร.............................................. 60 
 5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร...................................................................... 61 
       5.2.1 ขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร.................................. 62 
       5.2.2 บรรยากาศการท างานของบุคลากร.................................................. 63 

         6. แนวความคิด การจัดการกระบวนการ.............................................................. 66 
            ความส าคัญของการจัดการกระบวนการ........................................................... 66 
 6.1 ระบบงาน.................................................................................................. 67 
       6.1.1 การออกแบบระบบงาน.................................................................... 68 
       6.1.2 กระบวนการท างานที่ส าคัญ............................................................. 69 
       6.1.3 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน...................................................... 71 
 6.2 กระบวนการท างาน................................................................................... 72 
       6.2.1 การออกแบบกระบวนการท างาน..................................................... 73 
       6.2.2 การจัดการกระบวนการท างาน......................................................... 75 
       6.2.3 การปรับรุงกระบวนการท างาน........................................................ 76 
2.2 หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา.......... 78 
       1. แนวความคิด หลกัความพร้อมรับผิด................................................................ 78 
           ความส าคัญของหลักความพร้อมรับผิด............................................................. 78 
 1.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน............................................................................. 80 

        1.1.1 การมีนโยบายและแผนที่ชัดเจน....................................................... 80 
  1.2 การสร้างความเป็นเจ้าของรว่มกนั............................................................. 81 
        1.2.1 การท าข้อตกลงสองฝ่าย................................................................... 82 
  1.3 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ.......................................................... 84 
        1.3.1 การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร........................................................... 85 



 
 

XII 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่
 หน้า 
        1.3.2 การยอมรับการเปล่ียนแปลง............................................................ 85 
        1.3.3 ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม................................................. 87 
        1.3.4 การจัดการความขัดแย้ง.................................................................... 88 
        1.3.5 การส่ือสารภายใน............................................................................ 89 
  1.4 ระบบติดตามและประเมินผล.................................................................... 89 
        1.4.1 การประเมินผลงาน.......................................................................... 90 
  1.5 การบริหารผลงาน..................................................................................... 91 
        1.5.1 การจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน.............................................................. 92 
        2. แนวความคิด หลกัความคุ้มค่า........................................................................... 93 
            ความส าคัญของหลักความคุ้มค่า........................................................................ 93 
  2.1 การประหยดั............................................................................................. 94 
        2.1.1 การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม............ 95 
        2.1.2 การไม่มีความขดัแย้งเรื่องผลประโยชน์........................................... 96 
        2.1.3 ผลผลิตหรือบริการที่ได้มาตรฐาน.................................................... 96 
        2.1.4 การตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน......................... 97 
        2.1.5 การใช้เงนิอย่างมีประสิทธิภาพ......................................................... 98 
  2.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด................................................... 99 
        2.2.1 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.............................................. 99 
        2.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.............................................................. 100 
        2.2.3 การให้ผลตอบแทนตามผลงาน........................................................ 101 
  2.3 ศักยภาพในการแข่งขัน............................................................................. 102 
        2.3.1 นโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมาย............................... 102 
        2.3.2 การเน้นผลงานด้านการบรกิาร......................................................... 103 
        2.3.3 การประเมินผลการท างาน................................................................ 103 
        2.3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้น า........................................................... 105 
        3. แนวความคิด หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์.................................................. 106 
            ความส าคัญของหลักการพฒันาทรัพยากรมนุษย์............................................... 106 



 
 

XIII 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่
 หน้า 
  3.1 การจัดการอย่างบูรณาการ......................................................................... 107 
        3.1.1 การบูรณาการแนวความคดิในการท างาน........................................ 108 
  3.2 การติดต่อส่ือสาร....................................................................................... 109 
        3.2.1 การมีส่วนรว่มในการท ากจิกรรม..................................................... 110 
        3.2.2 การมีวัฒนธรรมแบบเปิด................................................................. 111 
  3.3 การเชื่อมโยงในการท างาน........................................................................ 112 
        3.3.1 แนวความคิดใหม่ของเจ้าหน้าที่....................................................... 112 
        3.3.2 กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์............................................ 112 
  3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร....................................................... 113 
        3.4.1 การปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่หม่............................................................ 114 

       3.4.2 การฝึกอบรมสัมมนา........................................................................ 115 
       3.4.3 การพัฒนาทกัษะให้ทนัสมัย............................................................. 116 
       3.4.4 การพัฒนาวิชาชีพ............................................................................. 117 
       3.4.5 การประเมินการพัฒนาเป็นระยะ...................................................... 118 
       4. แนวความคิด หลกัองค์การแหง่การเรียนรู้......................................................... 119 
          ความส าคัญของหลักองค์การแห่งการเรียนรู้....................................................... 119 
 4.1 การปรับตวัเข้ากับส่ิงแวดล้อม................................................................... 120 
       4.1.1 การแลกเปล่ียนความรูก้ับหน่วยงานภายนอก................................... 121 
       4.1.2 การเข้ารว่มสัมมนาฝึกอบรม............................................................ 121 
       4.1.2 เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับงานที่ท า................................................. 122 
 4.2 การพัฒนาการเรียนรู้จากภายใน................................................................ 122 

        4.2.1 ระดับบุคคล...................................................................................... 123 
        4.2.2 ระดับความร่วมมือ........................................................................... 124 
  4.3 การน าองคค์วามรู้มาใชใ้นการปฏิบัติงาน................................................. 125 
        4.3.1 การน าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการท างาน................................ 126 



 
 

XIV 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่

 หน้า 
       5. แนวความคิด หลกัการบริหารจัดการ................................................................. 127 
          ความส าคัญของหลักการบริหารจัดการ.............................................................. 127 
 5.1 การทบทวนภารกิจ................................................................................... 128 
       5.1.1 การประเมินผลการด าเนนิงาน......................................................... 130 
 5.2 การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ................................................. 131 
       5.2.1 เครื่องมือรับฟังความคิดเห็น............................................................ 132 
 5.3 การคาดคะเนความเส่ียง............................................................................ 132 
       5.3.1 การบริหารความขดัแย้ง.................................................................... 134 
       5.3.2 การบริหารจดัการความเส่ียง............................................................ 135 
 5.4 การกระจายอ านาจการบริหาร................................................................... 135 
       5.4.1 การกระจายงบประมาณ................................................................... 137 
       5.4.2 การกระจายเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบ....................................... 138 
       6. แนวความคิด หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร................................... 140 

            ความส าคัญของหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร.............................. 140 
  6.1 การจัดการชดุข้อมูล................................................................................... 142 
        6.1.1 การจัดเก็บฐานข้อมูล........................................................................ 143 
        6.1.2 การน าข้อมูลไปใช้............................................................................ 144 
  6.2 การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ........................................................ 145 
        6.2.1 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ Software.................................... 146 
        6.2.2 ระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือ Hardware......................................... 147 
        6.2.3 ผู้ใช้งานหรือ Peopleware................................................................. 148 
        6.2.4 การเข้าถึง IT..................................................................................... 149 
  6.3 การเชื่อมโยงเทคโนโลยี............................................................................ 149 
        6.3.1 ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน....................................................... 150 
        6.3.2 ระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ .................................................................. 151 
  6.4 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใชจ้ริง........................... 152 
        6.4.1 การประยกุตใ์ช้ในการบริหาร.......................................................... 141 
        6.4.2 การน าข้อมูลไปใช้............................................................................ 154 



 
 

XV 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่
 หน้า 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
       แผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย.......................................................................... 

 
156 

  2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การน าองคก์าร.................................................... 156 
  2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนเชิงกลยุทธ์...................................... 199 
  2.3.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ การมุ่งเน้นผู้เรียน............................................... 160 
  2.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การวดั-การวิเคราะห์และการจดัการความรู้........ 161 
  2.3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การมุ่งเน้นบคุลากร............................................ 161 
  2.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจดัการกระบวนการ...................................... 162 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลกัการบริหารจัดการทีด่ีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
       แผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย.......................................................................... 

 
164 

  2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักความพร้อมรับผดิ..................................... 164 
  2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักความคุ้มค่า............................................... 168 
  2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์...................... 171 
  2.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักองคก์ารแห่งการเรียนรู้.............................. 172 
  2.4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักการบริหารจัดการ.................................... 174 
  2.4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร.... 175 
 2.5 กรอบแนวความคดิในการวิจัย............................................................................ 180 

       3  วิธีด าเนินการวิจัย 183 

 3.1 สมมติฐานการวจิัย.................................................................................................. 183 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง..................................................................................... 195 
 3.3 การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ........................................................ 197 
 3.4 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนนส าหรับแต่ละ 
       ตัวแปรของการบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
       ศึกษาในประเทศไทย.............................................................................................. 

 
 

199 
 3.5 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนนส าหรับแต่ละ 
                   ตัวแปรของการบริหารจดัการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 

     ศึกษาในประเทศไทย............................................................................................... 

 
 

208 



 
 

XVI 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่

 หน้า 
3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย..................................................... 223 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผล.................................... 226 

       4  การวิเคราะห์ข้อมูล 232 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม............................................................. 232 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
    แผนกสามัญศึกษา......................................................................................... 

 
235 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลหลักการบริหารจดัการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา........................................................................................... 

 
246 

 ตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารงานคณุภาพ และหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย.................... 

 
260 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการที่ดี กับ  
  การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
  ในประเทศไทย................................................................................................ 

 
 

262 
 ตอนที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการที่ดี กับ 
                            การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 
               ในประเทศไทย................................................................................................ 

 
 

387 

       5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 292 
 5.1 สรุปผลการศึกษา.................................................................................................... 292 
       5.1.1 หลักการบริหารจัดการที่ดขีองโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศกึษา.. 292 
       5.1.2 การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา....... 294 
       5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน................................................ 294 
 5.2 การอภิปรายผลการศึกษา........................................................................................ 295 
       5.2.1 การบริหารจดัการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา.......... 295 
       5.2.2 การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา....... 299 

 
 
 



 
 

XVII 

สารบัญ (ต่อ) 
 5.3 ข้อเสนอแนะ........................................................................................................... 317 
       5.2.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย.......................................................................... 317 
       5.2.2 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร............................................................................ 319 
       5.2.3 ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป................................................................ 320 

บรรณานุกรม 321 

ภาคผนวก 336 

      ภาคผนวก  ก  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย.............................................................................. 337 
      ภาคผนวก  ข  รายละเอียดการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม......................... 356 
      ภาคผนวก  ค  ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้ของแบบสอบถาม................................... 379 
      ภาคผนวก  ง  ผลการวิเคราะห์ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ คาโนนคิอล.................................. 399 
      ภาคผนวก  จ  สรุปผลการวิจัยส าหรับผู้บริหาร................................................................... 
                การจัดการศกึษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา....................... 

424 
434 

ประวัติของผู้วิจัย.................................................................................................................... 440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XVIII 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่  หน้า 

2.1 สรุปแหล่งท่ีมาของตัวแปรในงานวิจัย.............................................................. 177 
3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย.................................................................... 
 

196 
3.2 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร การน าองคก์าร........................................................................ 
 

199 
3.3 นิยามปฏิบตัิการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร การวางแผนเชิงกลยุทธ์........................................................... 
 

201 
3.4 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร การมุ่งเน้นผู้เรียน..................................................................... 
 

202 
3.5 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู.้........................... 
 

203 
3.6 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร การมุ่งเน้นบุคลากร.................................................................. 
 

205 
3.7 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร การจัดการกระบวนการ.......................................................... 
 

207 
3.8 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร หลักความพร้อมรับผิด............................................................. 
 

209 
3.9 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร หลักความคุ้มค่า....................................................................... 
 

211 
3.10 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.............................................. 
 

215 
3.11 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร หลักองค์การแห่งการเรียนรู้..................................................... 
 

217 
3.12 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร หลักการบริหารจัดการ............................................................. 
 

219 
3.13 นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วดั ข้อค าถาม การวดั และการให้คะแนน และค่า IVC 

ส าหรับตัวแปร หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร............................ 
 

221 

 



 
 

XIX 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 

3.14 เกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผล ระดับการบริหารจัดการที่ดขีองโรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย.......................................................... 

 
226 

3.15 เกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผล ระดับหลักการบริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย................................................. 

 
227 

3.16 ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติและเกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผลส าหรับการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการที่ดขีองโรงเรยีนพระปริยตัิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย กับ การบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย............................ 

 
 
 

228 
4.1 จ านวนและร้อยละของตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม........................................ 233 
4.2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การน าองคก์าร จ าแนกรายมิติและรายข้อค าถาม.............................................. 
 

235 
4.3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์  จ าแนกรายมิติและรายข้อค าถาม............................... 
 

237 
4.4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การมุ่งเน้นผู้เรียน  จ าแนกรายมติิและรายข้อค าถาม......................................... 
 

238 
4.5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การวดั-การวิเคราะห์และการจดัการความรู้  จ าแนกรายมติแิละรายข้อค าถาม.. 
 

240 
4.6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การมุ่งเน้นบคุลากร  จ าแนกรายมิติและรายข้อค าถาม...................................... 
 

242 
4.7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การจัดการกระบวนการ  จ าแนกรายมติิและรายข้อค าถาม............................... 
 

244 
4.8 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

หลักความพร้อมรับผดิ  จ าแนกรายมิติและรายข้อค าถาม................................. 
 

246 
4.9 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

หลักความคุ้มค่า  จ าแนกรายมิติและรายข้อค าถาม........................................... 
 

249 
4.10 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

หลักการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์  จ าแนกรายมติิและรายข้อค าถาม................... 
 

252 



 
 

XX 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่  หน้า 

4.11 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
องค์การแห่งการเรียนรู้  จ าแนกรายมิติและรายข้อค าถาม................................. 

 
254 

4.12 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
หลักการบริหารจัดการ  จ าแนกรายมติิและรายข้อค าถาม................................. 

 
256 

4.13 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จ าแนกรายมิตแิละรายข้อค าถาม. 

 
258 

4.14 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานคณุภาพและหลักการ
บริหารจัดการท่ีดีของโรงเรยีนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 

 
260 

4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอแกน ค่าความแปรปรวนที่สกดั
ได้ ค่าความทับซ้อน และสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความพร้อมรับผิด ของหลักการบริหาร
จัดการที่ดี กับการบริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย.............................................................................. 

 
 
 
 

263 
4.16 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานส าหรับตัว

แปรต้น(หลักความพร้อมรับผดิ) และตัวแปรตาม การบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย............................ 

 
 

265 
4.17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอแกน ค่าความแปรปรวนที่สกดั

ได้ ค่าความทับซ้อน และสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความคุ้มค่า ของหลักการบริหารจัดการที่ดี 
กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 
 
 

267 
4.18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานส าหรับตัว

แปรต้น(หลักความคุ้มค่า) และตวัแปรตาม การบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย............................ 

 
 

269 
4.19 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอแกน ค่าความแปรปรวนที่สกดั

ได้ ค่าความทับซ้อน และสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ของหลักการ
บริหารจัดการที่ดี กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย.................................................................... 

 
 
 
 

271 



 
 

XXI 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่  หน้า 

4.20 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานส าหรับ        
ตัวแปรต้น(หลักการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์) และตัวแปรตาม การบริหารงาน
คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย........ 

 
 

273 
4.21 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอแกน ค่าความแปรปรวนที่สกดั

ได้ ค่าความทับซ้อน และสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ของหลักการบริหาร
จัดการที่ดี กับการบริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย.............................................................................. 

 
 
 
 

275 
4.22 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานส าหรับตัว

แปรต้น(หลักองคก์ารแห่งการเรียนรู)้ และตัวแปรตาม การบริหารงาน
คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย........ 

 
 

277 
4.23 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอแกน ค่าความแปรปรวนที่สกดั

ได้ ค่าความทับซ้อน และสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการ ของหลักการบริหาร
จัดการที่ดี กับการบริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย.............................................................................. 

 
 
 
 

279 
4.24 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานส าหรับตัว

แปรต้น(หลักการบริหารจัดการ) และตวัแปรตาม การบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย............................ 

 
 

281 
4.25 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอแกน ค่าความแปรปรวนที่สกดั

ได้ ค่าความทับซ้อน และสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ
หลักการบริหารจัดการที่ดี กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย........................................................... 

 
 
 
 

283 
4.26 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานส าหรับตัว

แปรต้น(หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และตวัแปรตาม          
การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 
 

285 
 



 
 

XXII 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

4.27 สรุปค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ค่าไอแกน ค่าความแปรปรวนที่
สกัดได้ ค่าความทับซ้อน และสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  
เพื่อศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารงานจัดการที่ดี กับการ
บริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 
 
 

287 
4.28 สรุปค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานส าหรับ

ตัวแปรต้นและตวัแปรตาม การบริหารงานคุณภาพ ของโรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรมแผนกสามัญ ศึกษาในประเทศไทย.......................................................... 

 
 

289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XXIII 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความพร้อมรับผิด กับการบริหารงานคุณภาพของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย........................... 
 

184 
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความคุ้มค่า กับการบริหารงานคุณภาพของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย........................... 
 

186 
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ กับการบริหารงาน

คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย....... 
 

188 
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ กับการบริหารงาน

คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย........ 
 

190 
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการ กับการบริหารงานคุณภาพของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย.......................... 
 

192 
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับการ

บริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 

194 
3.7 เส้นทางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร และตัวแปรคาโนนิคอล.............. 227 
5.1 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความพร้อมรับผิด กับการ

บริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 

297 
5.2 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความคุ้มคา่  กับการ

บริหารงานคณุภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 

299 
5.3 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 

301 
5.4 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กับ

การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 

303 



 
 

XXIV 

สารบัญภาพ(ต่อ) 
 
ภาพที ่   

  หน้า 
5.5 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการ กับ       

การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 

305 
5.6 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย.............................................................................. 

 
 

307 
5.7 ผลรวมสรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการที่ดี 

กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย...................................................................................................... 

 
 

310 

 
 

 


