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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด;วย 3 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 การกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย ข้ันที่ 2 การศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์โดยการศึกษาเชิงคุณภาพมีกรณีศึกษา 
คือ ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ผู;ให;ข;อมูลประกอบด;วย ผู;อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู;อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ผู;อํานวยการศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เจ;าหน;าที่ของศูนย(เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู;อํานวยการโรงเรียน และครู และขั้นที่ 3 การวิเคราะห(และนําเสนอข;อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช;ในการวิจัย ประกอบด;วย แบบสอบถามแบบปลายเปAด แบบสัมภาษณ(แบบก่ึงโครงสร;าง 
วิเคราะห(ข;อมูลโดยการวิเคราะห(เนื้อหา และการวิเคราะห(แบบสร;างข;อสรุปแล;วนําเสนอ โดยวิธีพรรณนา 
และพรรณนาวิเคราะห( 
 ผลการวิจัย พบว�า ศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์สอดคล;องกับภารกิจและการขับเคลื่อนด;านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย�างมีประสิทธิภาพ 
มี 2 องค(ประกอบ คือ 1. การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห(วิสัยทัศน(และพันธกิจ 2) การกําหนดปCจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3) การกําหนด
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เพื่อการบริหารของศูนย(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี 4 ข้ันตอน คือ 1) การรวบรวมข;อมูล 2) การบันทึก
และอนุมัติข;อมูล 3) การวิเคราะห(ผล และ 4) การรายงานผล นอกจากนี้ยังพบองค(ประกอบที่สําคัญ 
คือ การประเมินผลเชิงบูรณการ ซ่ึงการบริหารดังกล�าวประสบความสําเร็จอย�างเป<นรูปธรรม 
 
 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                            บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                     ปHการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย(ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ(   1. ............................................  2. ............................................... 



จ 

56252906: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORDS: RESULT-BASED MANAGEMENT/INFORMATION TECHNOLOGY FOR EDUCATION CENTER 

 CHAISAK TANGNITIPITAJAK: THE RESULT- BASED MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 

FOR EDUCATION CENTER IN THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE. THESIS ADVISORS: 

ASSOC.PROF.CHOOMSAK INTARAK, Ed.D. AND ASST.PROF.MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D.  

145 pp. 

 

 The purpose of this research was to determine:  The result - based management of 

Information Technology for Education Center, Primary Educational Service Area Office.  The data 

collection based on mixed methods approached by studying the documents related with the regular 

operation of the center, surveying and in-depth interview that covered the result - based management of 

this center. The 3 steps of this research operation were to 1)  identify the conceptual framework,        

2) study the result - based management by qualitative approach, in this regards, the case study was 

Information Technology for Education Center, Suphanburi Primary Educational Service Area Office           

1.  The key informants were the director of Primary Educational Service Area Office, the deputy 

director of Primary Educational Service Area Office, the director and the officials of Information 

Technology for Education Center, the school directors and teachers.  The last step of research 

process was data analysis and presentation. The research instruments consisted of; the opened-end 

questionnaire and semi-structured interview. The data were then analyzed by using content analysis 

and analytic induction. Afterwards, the presentation operated by narrative and narrative analysis. 

 The study findings revealed as follows: The result - based management of Information 

Technology for Education Center, Primary Educational Service Area Office efficiently developed the 

management that consistent with mission and information technology and communication driven 

towards the policy of Office of the Basic Education Commission. In this regards, which revealed that 

the result - based management of Information Technology for Education Center, Primary Educational 

Service Area Office consisted of two factors which were: 1. The result - based management of 

Information Technology for Education Center Planning, Composed of five steps: 1) vision and mission 

analysis, 2) critical success factors, 3) key performance indicators, 4) data source, and 5) goal setting. 

2. The implementation of information for Management, Composed of four steps: 1) data collection, 

2) recording and approving data, 3) result analysis, and 4) reporting. Additionally, the important factor 

disclosing from this research was integrated evaluation. As a conclusion, the such result - based 

management empirically reached the accomplishment. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด ข้ึนในป�จจุ บันเป�นไปอย�างรวดเร็วและต�อเนื่องมาจาก
ความก&าวหน&าทางด&านวิทยาการที่ทันสมัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบกับระบบ
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง ระหว�างสังคมโลกเกิดการแข�งขันในทุกมิติของสังคมโลกท้ังภาครัฐและ
เอกชน องค0การหรือสถาบันทั้งของภาครัฐและเอกชนของแต�ละประเทศต&องมีการปรับตัวเพ่ือให&
สามารถตอบสนองความต&องการของประชาชนหรือผู&รับบริการให&เกิดความพึงพอใจในการบริการให&ได& 
เพราะโลกป�จจุบันลูกค&าหรือผู&รับบริการเป�นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีมีผลกระทบต�อการอยู�รอดของ
องค0การหรือสถาบันต�าง ๆ สําหรับการปรับตัวของภาคเอกชนเป�นไปได&อย�างรวดเร็ว แต�ภาครัฐ 
มีป�ญหาในการขับเคลื่อนในการตอบสนองความต&องการของผู&รับบริการ ซึ่งประเทศต�าง ๆ ให&
ความสําคัญต�อการสร&างระบบการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสร&างความแข็งแกร�งให&กับประเทศชาติของตน 
สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ของโลกได&อย�างทันสถานการณ0 หรืออย�างน&อยท่ีสุด
ก็เพ่ือท่ีจะสามารถยืนหยัดได&ในเวทีโลก1 เช�นเดียวกับประเทศไทยก็มีความพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการเป�นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม� (New Public Management : NPM) ท่ี
เน&นการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Result - Based Management) เพ่ือตอบสนองความต&องการ
ของผู&รับบริการให&เกิดความพึงพอใจในการดําเนินงานภาครัฐอันจะนําไปสู�การอยู�ร�วมกันอย�างมี
ความสุข2 สอดคล&องกับความคิดเห็นของนักการศึกษาได&กล�าวถึงบทบาทและหน&าท่ีใหม�ขององค0กรใน
ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศองค0กรกล�าวคือ องค0กรต&องกําหนดรูปแบบการบริหารใหม� โดยเน&น
นโยบายด&านโครงสร&างขององค0กรควรมีการปรับรื้อโครงสร&างใหม�เป�นองค0กรบริหารแห�งสารสนเทศ
เริ่มจากแผนกลยุทธ0องค0กร กระบวนการตามโครงสร&างของไซเบอร0เนติก (Cybernetics) การปรับรื้อ
ระบบบริการจัดสื่อการสอนในรูปของระบบเปWด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นหลัก3 

                                                           

 1 วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการท่ีดี Good Governance (กรุงเทพฯ: อินทภาษ, 
2551), 1. 
 2 เมตต0 เมตต0การุณ0จิต, การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) (กรุงเทพฯ: 
บริษัทไทยร�มเกล&า จํากัด, 2554), 54. 
 3 G. M. Bull, and Others, Information Technology: Issues for High Education 
Management (Paris France : Jessica Kingsley Publishers, 1994), 3.  
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 ประเทศไทยให&ความสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือให&เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังเห็นได&จาก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกําหนดไว&ในยุทธศาสตร0
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส�งเสริมให&ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา ท่ีมุ�งหวังให&
มีการใช&ทรัพยากรท้ังด&านงบประมาณและบุคลากรได&อย�างคุ&มค�า ไม�เกิดการสูญเปล�า และมีความ
คล�องตัว ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด&านประสิทธิภาพ4 และยุทธศาสตร0ส�งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ท่ีมุ�งหวังให&คนไทยได&รับโอกาสในการเรียนรู&อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต
โดยใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด&านการเข&าถึงการให&บริการ ด&านความเท�าเทียม 
และด&านประสิทธิภาพ5  
 สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน มีการนําแนวคิดของการบริหารมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์มาผนวกเป�นส�วนหนึ่งของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมุ�งหมายให&ผู&บริหารของ       
ส�วนราชการไทยมีการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์เป�นเครื่องมือช�วยการบริหารงานทําให&ผลการปฏิบัติงาน
ขององค0กรบรรลุวิสัยทัศน0 ที่ กําหนดภายใต&ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดและความคาดหวังของ
ประชาชนผู&รับบริการท่ีเพ่ิมทวีข้ึน ส�วนราชการท่ีมีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์สามารถผลิตผลงานท่ี
มีคุณภาพมากกว�าเดิม โดยใช&งบประมาณน&อยลง เป�นการเพิ่มคุณค�าให&แก�ผลงานท้ังทางด&าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนผู&รับบริการ6 การนําแนวคิดการ
บริหารเพ่ือให&เกิดผลสัมฤทธิ์มาใช& นับว�าเป�นการนําหลักการบริหารราชการแนวใหม� (New Public 
Management) มาสู�ระบบราชการ ซ่ึงเป�นการบริหารท่ีมิใช�มุ�งแต�ผลผลิต (Output) เพียงอย�างเดียว
เหมือนในอดีต แต�มุ�งหวังผลลัพธ0 (Outcome) ควบคู�ประกอบกันไปด&วย และมีตัวชี้วัด (Indicator) 
ถึงผลสัมฤทธิ์อย�างชัดเจน7 ซ่ึงการนําการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : 
RBM) มาใช&ในองค0กร จะเป�นกระบวนการบริหารที่ต&องใช&แผนเป�นเครื่องมือสําคัญในการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีเป�นรูปธรรมท่ีสอดคล&องกับนโยบายวิสัยทัศน0 พันธกิจขององค0การ สามารถนําไปปฏิบัติใน
สภาพจริงโดยมีเทคนิคทางการบริหารเข&ามาสนับสนุนการดําเนินงานผ�านกระบวนการกํากับติดตาม

                                                           

 4 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2559), 3. 
 5 พรรณี สวนเพลง, ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธG (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555), 20. 
 6 ทิพาวดี เมฆสวรรค0, คูJมือการพัฒนาระบบการบริหารมุJงผลสัมฤทธิ์, พิมพ0ครั้งท่ี 10 
(กรุงเทพฯ: สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2550), 2. 
 7 เมตต0 เมตต0การุณ0จิต, การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) (กรุงเทพฯ: 
บริษัทไทยร�มเกล&า จํากัด, 2554), 54. 
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และประเมินผลการดําเนินงานจนสามารถบรรลุผลตามท่ีองค0การกําหนดไว& โดยทุกคนในองค0กรต&องมี
ส�วนร�วม เพ่ือให&เกิดการทํางานท่ีโปร�งใส สามารถตรวจสอบได& เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
นําไปสู�การพัฒนาเป�นองค0กรท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์8 
 จากการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของการพัฒนาด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ตลอดจนการตอบสนองต�อนโยบายของภาครัฐและหน�วยงานท่ีกํากับดูแลระบบบริหารงาน
ราชการด&านการศึกษา มีความจําเป�นท่ีจะต&องให&เกิดการบูรณาการในการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้นศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จึงต&องมีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให&เป�นหน�วยงานท่ีสามารถ
ดําเนินงานเชิงระบบได&สอดคล&องกับภารกิจและการขับเคลื่อนด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามนโยบายทุกระดับให&มีประสิทธิภาพ รองรับสภาพป�ญหาและการเปลี่ยนแปลงด&าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
ความเปPนมาและความสําคัญของปRญหา 
 ทุกประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทยต�างตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาความเป�นอยู�และทรัพยากรบุคคลในชาติ เห็นได&จากการต้ังกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อเป�นกระทรวงหลักในการรวบรวม
แนวคิดของการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศให&เกิดประโยชน0โดยการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาประชาชนให&มีความรู& ความสามารถในการประยุกต0ใช& และสร&างมูลค�าเพิ่มด&วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะเดียวกันคนไทยส�วนใหญ�ยังไม�ให&ความสําคัญกับการเรียนรู& โดยการใช&
อินเทอร0เน็ตของคนไทยแม&ว�าจะเพ่ิมสูงข้ึนเป�น 26 ล&านคน แต�เป�นการใช&เพ่ือการอ�านหาความรู&เพียง
ร&อยละ 31.7 ส�วนอัตราการอ�านหนังสือ พบว�าอยู�ท่ีร&อยละ 81.80 โดยอ�านเฉลี่ยเพียงวันละ 37 นาที 
นอกจากนี้แหล�งเรียนรู&ส�วนใหญ�ยังไม�ส�งเสริมให&เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู&เป�นเพียงแต�แหล�งให&ความรู& 
เช�น พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ อุทยานประวัติศาสตร0 ห&องสมุดประชาชนจังหวัด/อําเภอ อุทยาน/ศูนย0
วิทยาศาสตร0 เป�นต&น อย�างไรก็ตาม ความก&าวหน&าทางเทคโนโลยีด&านการสื่อสารอย�างรวดเร็วท่ีจะนํา
สังคมไทยไปสู�สังคมดิจิทัลมากข้ึน เป�นความท&าทายต�อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู&ตลอดชีวิตท่ีต&องปรับให&อยู�บนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังเอ้ือต�อคนทุกกลุ�ม

                                                           

 8 UNESCO, Results-Based Management (RBM) Guiding Principles (USA: 
UNESCO Cluster Office in Almaty, 2008), 12. 
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ให&สามารถเข&าถึงสื่อการเรียนรู&ที่หลากหลายไม�จํากัดเวลา และสถานที่9 แต�สภาพการดําเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษายังพบป�ญหาในทุกระดับ เห็นได&จาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสถานศึกษาท้ังสิ้นกว�า 30,000 แห�งท่ีต้ังอยู�ท่ัวประเทศไทย ยัง
ประสบป�ญหาด&านความเร็วในการเชื่อมต�อ การให&บริการไม�ทั่วถึง ป�ญหาเรื่องการเชื่อมต�อระบบ
เครือข�ายอินเทอร0เน็ต และโรงเรียนอีกจํานวนมาก นอกจากนี้จํานวนคอมพิวเตอร0และอุปกรณ0
การเรียนการสอนยังมีไม�เพียงพอต�อผู&เรียน และล&าสมัย รวมทั้งครูผู&สอนขาดความชํานาญในการ
ประยุกต0ใช&เทคโนโลยีเข&ากับการสอน ทําให&ไม�สามารถใช&เทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอนได&อย�างมี
ประสิทธิภาพ10 สอดคล&องกับงานวิจัยของกลุ�มพัฒนาระบบบริหารและคณะ ศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานด&านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2555 ยังพบ
สภาพป�ญหาและความต&องการในการบริหารเป�นอย�างมาก จากการศึกษาพบว�า 1) ด&านการบริหาร 
ผู&บริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให&ความสําคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยู�ในระดับรองจากงาน
ด&านอ่ืน ๆ ท้ังท่ีงานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลต�อการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในการนําไปใช&เป�นเครื่องมือบริหารจัดการและส�งผลต�อคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมและในแต�ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษายังไม�มีรูปแบบการบริหารจัดการด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีชัดเจน 2) ด&านบุคลากร ตําแหน�งไม�ชัดเจน กระจายอยู�ในกลุ�มต�าง ๆ 
ไม�สามารถรวมกลุ�มเพ่ือการบริหารจัดการร�วมกันในการดําเนินกิจกรรมให&เกิดเอกภาพในการบริหาร
และให&บริการได&อย�างมีประสิทธิภาพในลักษณะต�างคนต�างทํา ขาดการบูรณาการในปฏิบัติงาน 3) ด&านวัสดุ 
อุปกรณ0 ไม�เพียงพอ ขาดประสิทธิภาพ ไม�เอ้ือต�อการปฏิบัติงานได&เต็มประสิทธิภาพ และ 4) ด&าน
งบประมาณ ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย�างจริงจังและต�อเนื่องในการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร11 จากสภาพป�ญหาดังกล�าว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี
ความต&องการการสนับสนุนจากผู&บริหารการศึกษาในทุกระดับ เห็นความสําคัญด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
ในอนาคต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได&เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให&มี

                                                           

 9 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล�ม 116, ตอนท่ี 115ก (30 ธันวาคม 2559): 42. 
 10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (กรุงเทพฯ:  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559), 19. 
 11 กระทรวงศึกษาธิการ, การสังเคราะหGรายงานผลการประเมินตนเองของศูนยG
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ITEC) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (กรุงเทพฯ: กลุ�มพัฒนา
ระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555), 1. 
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การจัดต้ัง “ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา” ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือมุ�งเน&นการพัฒนา
และจัดระบบการบริการด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีอยู�ในป�จจุบันและรองรับภารกิจด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต12   
 จากความเป�นมาและความสําคัญดังกล�าวข&างต&น ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เป�นหน�วยงานที่มีหน&าท่ีในการบริการ ส�งเสริมและ
สนับสนุนงานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให&สามารถตอบสนองความต&องการของผู&รับบริการ มีความ
รวดเร็ว เหมาะสม ถูกต&อง สอดคล&องกับนโยบายและบริบทของประเทศไทย การศึกษาการบริหาร
แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จะเป�นประโยชน0ต�อผู&มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการการศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องค0กรทางการศึกษาและผู&เก่ียวข&องกับการบริหารจัดการศึกษา โดยการนํา
แนวทางบริหารท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์ มีมาตรฐานสู�ความเป�นเลิศ เป�นต&นแบบหรือแบบอย�างของศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของประเทศ นําไปประยุกต0ใช&ให&เหมาะสมในแต�ละบริบทของ
พ้ืนท่ี ส�งผลให&เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ รองรับสภาพป�ญหาและความต&องการได&อย�างแท&จริง 
 
ปRญหาของการวิจัย 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป�นหน�วยงาน
ซ่ึงมีหน&าท่ีดูแลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติได&ตระหนักถึงประโยชน0และความสําคัญของการ
บริหารด&านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จึงดําเนินการจัดตั้งศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามคําสั่งท่ี ศธ.04011/1 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2555 จํานวน        
225 แห�ง เพ่ือให&มีการดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข&องกับการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตาม
นโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐท่ีจํากัดจํานวนอัตราบุคลากรและงบประมาณ สอดคล&องกับภารกิจ
และการขับเคลื่อนด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายทุกระดับให&มีประสิทธิภาพ 
โดยเป�นโครงสร&างท่ีลดความซํ้าซ&อนของการทํางานท้ังในแนวนอนหรือแนวต้ังเอ้ือให&เกิดการใช&
ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู�และท่ีจะได&รับมาในอนาคตให&เต็มศักยภาพ โดยเป�นโครงสร&างท่ีมีการ
กระจายอํานาจลดข้ันตอนการบริหารทําให&เวลาท่ีจะใช&ในการตัดสินใจแต�ละเรื่องสั้นและรวดเร็ว สร&าง
ความเป�นมืออาชีพให&บุคลากรในแต�ละระดับ ทําให&การบริหารโปร�งใสควบคุมการใช&จ�ายให&
สมเหตุสมผลและสอดคล&องกับราคาจริงและมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช&ในการบริหารจัดการ     

                                                           

 12 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  1, “ประกาศสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พ.ศ. 2556,” 21 มกราคม 2556. 
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จะทําให&ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงข้ึนมีเงินงบประมาณเหลือจ�ายจากการบริหารจัดการมากข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการสามารถนําเงินเหลือจ�ายดังกล�าวไปใช&ในการจัดหาอุปกรณ0ห&องปฏิบัติการพัฒนา
แหล�งเรียนรู&ให&เพียงพอ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด&วยการปฏิบัติทดลองตามแนวทางของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน&นผู&เรียนเป�นสําคัญ นักเรียนก็จะได&ทักษะการปฏิบัติและการคิดค&นหาความรู&
ด&วยตนเองคุณภาพของคนไทยก็จะสูงข้ึน13 จากความสําคัญดังกล�าว กระทรวงศึกษาธิการ กลุ�มพัฒนา
ระบบบริหาร ได&ดําเนินการทดลองนําร�องการจัดต้ังกลุ�มศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และประเมินผลการดําเนินงานโครงการนําร�องดังกล�าวแล&ว ปรากฏผลว�า
สมควรให&มีเจ&าภาพหลักรับผิดชอบงานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือให&มีการดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข&องกับการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสอดคล&อง
กับภารกิจและการขับเคลื่อนด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายในทุกระดับให&มี
ประสิทธิภาพ  แต�หลังจากท่ีได&กําหนดให&มีศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และมีการดําเนินงานของศูนย0 จากการวิจัยพบป�ญหาด&านการบริหารศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ พศ.
2558 เห็นได&จาก สภาพป�ญหาและความต&องการจําเป�นของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม
โครงการทดลองนําร�องจัดต้ังกลุ�มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบว�า เขตพ้ืนท่ีการศึกษายัง
ไม�มีรูปแบบการบริหารจัดการด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างชัดเจน จากการประเมินผล
สภาพทั่วไป ป�ญหา อุปสรรคและความต&องการจําเป�นของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว�า 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําร�องท้ัง 7 เขต มีป�ญหาด&านขอบเขตในการบริหารงานเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไม�สามารถบูรณาการร�วมกันในการดําเนินกิจกรรมให&เกิดเอกภาพอย�างมี
ประสิทธิภาพ ต�างคนต�างทํา ท้ังในระดับปฏิบัติและระดับบริหาร ทําให&ส�งผลกระทบต�อการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในการนําไปใช&เป�นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีชัดเจน ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย�างจริงจัง
และต�อเนื่องในการปรับปรุง พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุ อุปกรณ0 ไม�มี
บุคลากรท่ีรับผิดชอบเป�นการเฉพาะในการดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาให&สามารถใช&งานได&เต็ม
ประสิทธิภาพ14 จากป�ญหาดังกล�าว สะท&อนให&เห็นว�า องค0กรภาครัฐต&องเร�งพัฒนากระบวนการ

                                                           

 13 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คูJมือการดําเนินงานศูนยGเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (กรุงเทพฯ: กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555), 1. 
 14 กระทรวงศึกษาธิการ, การสังเคราะหGรายงานผลการประเมินตนเองของศูนยG
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ITEC) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (กรุงเทพฯ: กลุ�ม
พัฒนาระบบบรหิาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555), 1. 
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ปฏิบัติงานให&รองรับกับการขยายตัวทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการปฏิบัติงานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
ส�งผลกระทบโดยตรงต�อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป�นอย�างยิ่ง  ดังนั้นในการบริหารศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จึงมีความจําเป�นท่ี
จะต&องบริหารจัดการ ดําเนินงาน กํากับติดตามการบริหารจัดการศึกษาของหน�วยย�อยต�าง ๆ รวมถึง
สถานศึกษาให&สอดคล&องกับกฎ ระเบียบ คําสั่งและนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม�ท่ีเป�นการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ท่ียึดประชาชนหรือผู&รับบริการเป�นสําคัญ มีการกําหนด
เป|าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีเป�นรูปธรรม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นระยะอย�างต�อเนื่อง 
ทําให&สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให&เหมาะสม สอดคล&องกับกรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564ท่ีว�าด&วยยุทธศาสตร0การบริหารจัดการระบบข&อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา15 และสอดคล&องกับยุทธศาสตร0การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ . ท่ีว�าด&วยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศอย�างมีธรรมาภิบาล (National ICT Governance)16   
 จากความสําคัญของป�ญหาดังกล�าว ผู&วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้จะได&ข&อค&นพบและองค0ความรู&ท่ีจะช�วยให&ได&ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีสามารถเป�น
แบบอย�างและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น ๆ ให&มีมาตรฐานและประสบความสําเร็จอย�างเป�น
รูปธรรมต�อไป 
 
วัตถุประสงคGของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค0 เพ่ือทราบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย0เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 
 

                                                           

 15 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2559), 3. 
 16 วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการท่ีดี Good Governance (กรุงเทพฯ: อินทภาษ, 
2551), 1. 
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ข]อคําถามของการวิจัย 
 เพื่อให&สอดคล&องกับวัตถุประสงค0การวิจัยและเป�นแนวทางในการหาคําตอบ ผู&วิจัยจึง
กําหนดข&อคําถามของการวิจัย ดังนี้ 
 การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเป�นอย�างไร 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู&วิจัยได&กําหนดสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ การบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเป�น
พหุองค0ประกอบ 
 
กรอบแนวคิดท่ีใช]ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาเพ่ือทราบถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยผู&วิจัยได&ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย โดยครอบคลุมเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
 แนวคิดการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน ซ่ึง
เป�นวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให&องค0กรบรรลุวัตถุประสงค0และเป|าหมาย เป�นการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานขององค0กรท่ีทุกคนต&องมีส�วนร�วม เพ่ือให&เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ความรับผิดชอบต�อประชาชนและยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค0กรให&สามารถตอบสนองความ
ต&องการของผู&รับบริการได&ดียิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ประยุกต0ใช&ข้ันตอนการพัฒนาระบบการบริหาร
แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  ประกอบด&วย 9 ข้ันตอน  ได&แก�17 

1. การวิเคราะหGวิสัยทัศนGและพันธกิจ เป�นการวิเคราะห0วิสัยทัศน0และพันธกิจหรือ
ภารกิจหลักขององค0กร เพื่อให&ทราบความหมายที่แท&จริง ทิศทางขององค0กรที่ต&องการมุ�งไป 
สอดคล&องกับสถานการณ0ป�จจุบันของวิสัยทัศน0 และวัตถุประสงค0ขององค0กร 

                                                           

 
17

 ทิพาวดี เมฆสวรรค0, คูJมือการพัฒนาระบบการบริหารมุJงผลสัมฤทธิ์, พิมพ0ครั้งท่ี 10 
(กรุงเทพฯ: สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2550), 53-87. 
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2. การกําหนดปRจจัยหลักแหJงความสําเร็จ เป�นคณะทํางานกําหนดป�จจัยหลักแห�ง
ความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักเป�นผู&รับผิดชอบการพิจารณายกร�างป�จจัยหลักแห�ง
ความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 

3. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานหลัก เป�นการกําหนดผลการดําเนินงานหลัก
ตามกรอบของ Balanced Scorecard 

4. การกําหนดแหลJงข]อมูล เป�นการกําหนดเพ่ือให&ทราบว�าองค0กรมีข&อมูลท่ีต&องการใช&
วัดผลการปฏิบัติงานอยู�แล&วหรือไม� ถ&ามีเก็บอยู�ในรูปแบบใด เป�นเอกสารหรือยู�ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. การตั้งเปaาหมาย เป�นระดับมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานท่ีคาดหวัง องค0กรกําหนด
เป|าหมายสําหรับใช&เป�นหลักเปรียบเทียบเพ่ือวัดความก&าวหน&าความสําเร็จขององค0กร 

6. การรวบรวมข]อมูล เป�นการเก็บบันทึกข&อมูลท่ีได&จากการสํารวจขององค0กร ท้ังท่ีอยู�
ในรูปแบบของเอกสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การบันทึกและอนุมัติข]อมูล เป�นข้ันตอนการทํางานบนระบบงานประยุกต0ของการ
บริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ เจ&าหน&าท่ีผู&ใช&ระบบงานสามารถเรียกใช&งานประยุกต0ได&ผ�านระบบอินเทอร0เน็ต 
และผู&ได&รับมอบหมายให&ตรวจสอบข&อมูลเป�นผู&อนุมัติข&อมูลเพ่ือรายงานผู&บริหารต�อไป 

8. การวิเคราะหGผล เป�นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป|าหมาย
ท่ีกําหนด แล&วประเมินผลย&อนกลับเข&าไปในกระบวนการทํางานขององค0กร เพ่ือคาดหมายสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนล�วงหน&า ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวโน&มการตัดสินใจเชิงบริหาร 

9. การรายงานผล เป�นการแสดงข&อมูลในหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงปริมาณ กราฟ 
สัญลักษณ0ต�าง ๆ เพ่ือสื่อสารให&ผู&บริหารระดับสูงในประเด็นท่ีต&องการความสนใจจากผู&บริหารเป�น
พิเศษ 
 การศึกษาข&อมูลการบริหารศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข&องเพื่อเป�นแนวทางการศึกษา
การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน และศึกษา
ข&อมูลความคิดเห็นของผู&ให&ข&อมูลหลักและผู&อํานวยการโรงเรียนท่ีใช&บริการเก่ียวกับการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข&อง บูรณาการเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช&ในการวิจัย 
ท่ีมา: ทิพาวดี เมฆสวรรค0, การบริหารแบบมุJงผลสัมฤทธิ์, พิมพ0ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: สวัสดิการ
สํานักงาน ก.พ., 2550), 1. 
 : ปWยะชัย จันทรวงศ0ไพศาล, การบริหารแบบมุJงผลสัมฤทธิ์ (กรุงเทพฯ: เอช อาร0 เซ็นเตอร0, 
2554), 28. 
 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร0, การบริหารแบบมุJงผลสัมฤทธิ์ 
เข&าถึงเม่ือ 12 สิงหาคม 2559, เข&าถึงได&จาก http//bsris.swu.ac.th/heath/doc 
 
นิยามศัพทGเฉพาะ 
 การบริหารแบบมุJงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง วิธีการบริหารท่ีมุ�งเน&นผลสัมฤทธิ์หรือผลการ
ปฏิบัติงานเป�นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด&วยตัวชี้วัดอย�างเป�นรูปธรรมเพื่อให&บรรลุ 
วัตถุประสงค0ท่ีตั้งไว& มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย�างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงานและระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นระยะ ทําให&ทราบผลการปฏิบัติงานเม่ือเทียบกับแผนหรือเป|าหมาย
ผู&บริหารทราบผลความก&าวหน&าของการดําเนินงานเป�นระยะและสามารถแก&ไขป�ญหาได&ทันท�วงที เพ่ือ
การควบคุมทิศทางการดําเนินงานให&มุ�งสู�วิสัยทัศน0ของหน�วยงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใช&แนวคิดการ
บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือนประกอบด&วย องค0ประกอบหลัก

 
การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธ์ิ

ของ 
ศูนย0เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

ข&อมูลความคิดเห็นของผู&ให&
ข&อมูลหลักและผู&บริหารโรงเรียน
ท่ีใช&บริการเก่ียวกับการบริหาร

แบบมุ�งผลสัมฤทธ์ิของศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

 

แนวคิดการบรหิาร 
แบบมุ�งผลสัมฤทธ์ิ 

ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข&าราชการพลเรือน 

1.การวิเคราะห0วิสยัทัศน0และ 
  พันธกิจ 
2.การกําหนดป�จจัยหลักแห�ง
ความสําเร็จ 
3.การกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 
4.การกําหนดแหล�งข&อมูล 
5.การตั้งเป|าหมาย 
6.การรวบรวมข&อมูล  
7.การบันทึกและอนุมตั ิ
8.การวิเคราะห0ผล 
9.การรายงานผล 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง
เพ่ือเป�นแนวทางการศึกษาการ
บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธ์ิตาม

แนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการข&าราชการ     

พลเรือน 
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ท่ีสําคัญในการบริหาร 2 องค0ประกอบ ได&แก� 1. การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห0วิสัยทัศน0และพันธกิจ 2) การกําหนด
ป�จจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4) การกําหนดแหล�งข&อมูล 
และ 5) การต้ังเป|าหมาย 2. การใช&ข&อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา มี 4 ข้ันตอน คือ 1) การรวบรวมข&อมูล 2) การบันทึกและอนุมัติข&อมูล 3) การวิเคราะห0ผล 
และ 4) การรายงานผล 
 ศูนยGเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา หมายถึงกลุ�มงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคําสั่งให&มีการจัดเป�นต้ังศูนย0เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให&มีการ
ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข&องกับการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตามนโยบายการบริหาร
บุคคลภาครัฐท่ีจํากัดจานวนอัตราบุคลากรและงบประมาณและสอดคล&องกับภารกิจและการขับเคลื่อน
ด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายทุกระดับให&มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้
ผู&วิจัยหมายถึง ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หมายถึง หน�วยงานบริการทางการศึกษาท่ี
เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน&าท่ีในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให&บรรลุผลสําเร็จภายใต&บทบาท อํานาจ
หน&าท่ีในการประสาน สนับสนุน ส�งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให&เป�นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผู&วิจัยหมายถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป�นกรณีศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยท่ีมี
รายละเอียดเป�นพิเศษ ผู&วิจัยจึงขอนําเสนอเป�น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ลักษณะและประวัติของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ใช�วงเวลาราว 2-3 ทศวรรษที่ผ�านมานี้ มีการเคลื่อนไหวที่น�าสังเกต ตําราเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีออกสู�สาธารณะในช�วงเวลานี้ นอกจากมุ�งให&รายละเอียดทางเทคนิคของวิธีการท่ีมีอยู�
แล&ว ยังมีอีกไม�น&อยท่ีแสดงความสงสัย หรือไม�ค�อยพอใจในวิธีการเหล�านั้น ข&อเขียนของบางท�าน (เช�น 
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Jessor) ลงความเห็นว�าในช�วงเวลาดังกล�าวนี้ สังคมศาสตร0ได&มาถึงจุดที่ต&องสํารวจและวิพากษ0
วัตถุประสงค0และวิธีการของตัวเองอย�างจริงจัง เนื่องจากแนวคิดและวิธีการท่ีร่ําเรียนกันมาแต�
เดิมกําลังถูกท&าทายมากขึ้น แนวคิดดังกล�าวนั้น คือกระบวนทัศน0ที่เรารู&จักกันในนามปฏิฐานนิยม 
(positivism) ซ่ึงนับถือกันว�าเป�นฐานคติท่ีสําคัญของวิทยาศาสตร0 
 ดังท่ีกล�าวแล&วข&างต&น มีกระแสวิพากษ0ภายใน และความไม�ค�อยพอใจในความสําเร็จท่ี
ผ�านมาของสังคมศาสตร0 สิ่งเหล�านี้ได&นําไปสู�การเปWดกว&างในทางแนวคิดซ่ึงเริ่มเห็นได&ชัดมาต้ังแต�ราว
ครึ่งหลังของคริสต0ศตวรรษท่ี 20 ช�วงเวลาหลังจากนั้นถือว�าเป�นช�วงของ “แนวคิดหลังปฏิฐานนิยม” 
(postpositivism), ดู Denzin and Licoln ประกอบด&วย) นักสังคมศาสตร0จํานวนหนึ่ง เริ่มแสวงหา
ความหลากหลายของระเบียบวิธี เนื่องจากรู&สึกว�า วิธีการท่ีร่ําเรียนและใช&กันมาแต�เดิม ไม�สามารถให&
ผลผลิตอันอุดมได&ดังท่ีคาดหวัง หลายคนจึงเริ่มหันมาให&ความสนใจท่ีจะเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนวิธีคิด 
และเปลี่ยน “ชุดเครื่องมือ” ในการทํางานวิจัยเสียใหม� นี่คือเหตุผลท่ีทําให&วิธีการเชิงคุณภาพได&รับ
ความสนใจมากข้ึนในสังคมศาสตร0ร�วมสมัย18 
 การวิจัยเชิงคุณภาพจะศึกษาเรื่องราวตลอดจนสภาพแวดล&อมเรื่องราวท่ีศึกษาอย�าง
ละเอียดและเป�นการศึกษาชนิดติดตามระยะยาว (Longitudinal Study) ทําให&เกิดตัวแปรเป�นจํานวนมาก
ในการวิจัย ด&วยเหตุนี้การวิจัยลักษณะนี้จึงต&องทํากับกลุ�มตัวอย�างขนาดเล็ก รวมท้ังยังเป�นกลุ�มตัวอย�าง
ท่ีเลือกตามกรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ีใช&ในการศึกษาครั้งนั้น ๆ อีกด&วย โดยส�วนใหญ�แล&วกลุ�มตัวอย�าง
จึงมักจะเป�นกรณีศึกษาซ่ึงอาจจะมีจํานวนเพียงคนเดียวก็ได& 
 วิธีการเก็บรวบรวมข&อมูลเชิงคุณภาพอาจแบ�งออกกว&าง ๆ ได&เป�น 2 ประเภท คือ 
ประเภทท่ีนักวิจัยต&องเข&าถึงตัวผู&ให&ข&อมูลโดยตรงในเวลาเก็บข&อมูล (obtrusive methods) เช�นการ
สัมภาษณ0แบบต�าง ๆ การสังเกตแบบมีส�วนร�วม และการสนทนากลุ�ม กับประเภทท่ีนักวิจัยไม�จําเป�นต&อง
เข&าถึงตัวผู&ให&ข&อมูลโดยตรงในเวลาเก็บข&อมูล (unobtrusive methods) เช�น การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม 
และการค&นคว&าข&อมูลจากเอกสาร หรือการให&กลุ�มตัวอย�างกรอกคําตอบในแบบสอบถามด&วยตัวเองใน
แต�ละประเภทมีหลักและวิธีดําเนินการเฉพาะ เพ่ือให&เหมาะสมกับลักษณะข&อมูลท่ีต&องการและเหมาะ
กับแหล�งข&อมูลแต�ละประเภท19 
 ข้ันตอนท่ี 2 วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยท่ีใช&ในการศึกษาครั้งนี้ ผู&วิจัยใช&ทฤษฎีของสํานักงานคณะกรรมการ
ข&าราชการพลเรือน จากนั้นผู&วิจัยได&เลือกกรณีศึกษาศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

                                                           

 
18

 ชาย โพสิตา, ศาสตรGและศิลปgแหJงการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ0ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร0พริ้นต้ิง, 2554), 1-5. 
 

19
 เรื่องเดียวกัน, 236. 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแห�งหนึ่งตามเกณฑ0ท่ีกําหนดไว& เม่ือได&กรณีศึกษาแล&วจึงทํา
การเก็บรวบรวมข&อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห0ข&อมูลด&วยพหุวิธีการ ก�อนท่ีจะนําเสนอผลการวิจัย
ต�อไป รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ ปรากฏดังต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 สําหรับรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยมีดังต�อไปนี้ 

1. การศึกษาเอกสาร ผู&วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข&อง ดังนี้ 
1.1 ศึกษาประวัติ ความเป�นมา ของศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
1.2 ศึกษาเอกสาร จากหนังสือ เอกสารวิชาการ ข&อมูลสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส0 

งานวิจัยต�าง ๆ ท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
1.3 วิเคราะห0เปรียบเทียบ แนวคิดและกระบวนการการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

2. การเลือกกรณีศึกษา คุณภาพของงานวิจัยเชิงกรณีศึกษาข้ึนอยู�กับกลยุทธ0ในการเลือก
กรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับองค0ความรู&ที่ต&องการศึกษา Flyvbjerg20 เสนอแนวทางในการเลือก
กรณีศึกษาไว&ดังนี้ 

                                                           

 20 B. Flyvbjerg, “Case Stydy.” In N. K. Denzin, and Y. S.Lincoln (Eds.), The 
Sage Handbook of Qualitative Research, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 
Inc., 2011), 301-316. 

 
ทฤษฎีของ 
สํานักงาน 

คณะกรรมการ 
ข&าราชการ 
พลเรือน 

 

 

กรณ ี

ศึกษา 

 

เก็บ 

รวบรวม 

ข&อมูล 

 

วิเคราะห0 

ข&อมูล 

 
  ตรวจสอบ 
  ข&อมูล 

 

 

นําเสนอ 

ผลการวิจัย 
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2.1 การเลือกกรณีศึกษาท่ีมีความเป�นท่ีสุดในเรื่องนั้น ๆ (Extreme Case) การเลือก
วิธีนี้จะให&ข&อมูลท่ีแตกต�างจากข&อมูลท่ีคาดการณ0มากท่ีสุด เพ่ือศึกษาเนื้อหาเฉพาะในกรณีศึกษานั้น ๆ 
เหมาะกับการทําความเข&าใจในระยะแรก 

2.2 การเลือกกรณีศึกษาท่ีมีความแตกต�างกันมากท่ีสุด (Maximum Variation Cases) 
การเลือกวิธีนี้จะให&ข&อมูลท่ีมีความหลากหลายแตกต�างกันไปในแต�ละกรณีศึกษาท่ีสุด เพ่ือรวบรวมสิ่ง
ท่ีมีส�วนเก่ียวข&องกับการเรียนรู&ในเรื่องนั้น ๆ 

2.3 การเลือกกรณีศึกษาเพ่ือหักล&าง (Critical Case) การเลือกวิธีนี้จะให&ข&อมูลท่ีใช&
หักล&างสมมุติฐานหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข&อง การเลือกกรณีศึกษาวิธีนี้มักใช&เพ่ือพิสูจน0ความรู&ท่ีมีอยู�บางเรื่อง
เช�นเดียวกับท่ี Eisenhardt21 

2.4 การเลือกกรณีศึกษาตามกระบวนทัศน0 (Paradigmatic Case) การเลือกวิธีนี้
ต&องการพัฒนาการอุปมา เปรียบเทียบหรือการสร&างกลุ�มแนวคิดตามกระบวนทัศน0ใหม� ๆ 

2.5 การเลือกกรณีศึกษาแบบอันตรภาคชั้น (Stratified Sample Case) การเลือกวิธีนี้
ต&องการจะพัฒนาองค0ความรู&โดยแบ�งตามอันตรภาคชั้นของกรณีศึกษา อย�างไรก็ดี การเลือก
กรณีศึกษาวิธีนี้เป�นการสร&างองค0ความรู&เบ้ืองต&น ซ่ึงอาจจะมีการทําวิจัยเชิงปริมาณเสริม หากต&องการ
สร&างองค0ความรู&เพ่ือจัดให&เป�นหมวดหมู�อาจต&องออกแบบงานวิจัยให&มีลักษณะเป�นกรณีศึกษาเชิง
สํารวจ ซ่ึงอาจไม�สอดคล&องกับความต&องการศึกษาข&อมูลเชิงลึกตามระเบียบวิธีวิจัย 
  นอกจากนี้ ชาย โพสิตา ได&เสนอการเลือกกลุ�มตัวอย�าง ซ่ึงในการวิจัยทางสังคมศาสตร0
มีวิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�างอยู� 2 แบบ คือ เลือกแบบสุ�มโดยอาศัยหลักความน�าจะเป�นทางสถิติ 
(probability sampling) กับ เลือกแบบยึดจุดมุ�งหมายของการศึกษาเป�นหลัก (purposeful 
sampling) ซ่ึงในการเลือกตัวอย�างแบบยึดจุดมุ�งหมายของการศึกษาเป�นหลัก เป�นการเลือกแบบไม�มี
โครงสร&างท่ีเคร�งครัด มีข้ันตอนและวิธีการท่ีไม�ซับซ&อน จุดมุ�งหมายหลักของการเลือกแบบนี้ไม�ใช�เพ่ือ 
ให&ได&กลุ�มตัวอย�างท่ีเป�นตัวแทน แต�เพ่ือให&ได&ตัวอย�างท่ีเหมาะสมกับแนวคิด การเลือกกลุ�มตัวอย�าง
แบบยึดจุดมุ�งหมายของการวิจัยเป�นหลัก แม&จะไม�ค�อยมีโครงสร&างอย�างเคร�งครัด แต�ในการปฏิบัติ
จะต&องใช&ความคิดบนพ้ืนฐานของความเข&าใจในจุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค0ของการวิจัยนั้น ๆ อย�างมาก 
การท่ีจะเลือกบุคคล สถานท่ี หรือปรากฏการณ0อันใดอันหนึ่งมาเป�นแหล�งให&ข&อมูลนั้น เราไม�ได&เลือก
อย�างไม�รู&อะไรเลยเกี่ยวกับประชากร สถานที่ หรือปรากฏการณ0เหล�านั้น และท้ังไม�ได&เลือกเพราะ
ถือเอาความสะดวกเป�นท่ีต้ัง การเลือกใครก็ตามเป�นผู&ให&ข&อมูลก็พราะเขาเหล�านั้นมีข&อมูลจะบอกเรา
ได&มากมาย ซ่ึงเป�นประโยชน0ในงานวิจัยของเรา เราเรียกคนเหล�านั้นว�า key informants เราเลือก

                                                           

 21 Eisenhard, “Building Theories from Case-Study Research,” The Academy 
of Management Review 14, 4 (1989): 532-550. 
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สถานที่แห�งหนึ่งหรือหลายแห�งมาทําวิจัยเพราะเราม่ันใจว�าสถานท่ีนั้น ๆ มีอะไรท่ีเราจะได&เรียนรู&
มากมายเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากรู& เราเลือกปรากฏการณ0หรือกระบวนการอันใดอันหนึ่งมาศึกษา 
เพราะมีหลักฐานนให&เชื่อได&ว�าปรากกฎการณ0หรือกระบวนการนั้น ๆ มีอะไรหลายอย�างท่ีจะทดสอบ
แนวคิดในการวิจัยของเรา กล�าวอีกนัยหนึ่งคือ เราสามารถอธิบายสิ่งท่ีเราเลือกได& ท้ังในทางแนวคิด
ทฤษฎี และในทางระเบียบวิธีวิจัย22 
  ดังนั้นการศึกษาเรื่อง การบริหารศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ครั้งนี้ผู&วิจัยเลือกกรณีศึกษาคือศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป�นหน�วยวิเคราะห0 (Unit of Analysis)  และกําหนด
คุณสมบัติของกรณีศึกษาไว& โดยความเห็นชอบของอาจารย0ท่ีปรึกษา รายละเอียดดังนี้ 

1. เป�นศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ท่ีได&รับการยอมรับจากผู&อํานวยการสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

2. เป�นศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใช&เป�นหน�วยงานสําหรับศึกษาดูงาน เพ่ือจัดต้ังศูนย0เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ 

3. เป�นศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ท่ีเป�นแหล�งศึกษาดูงานด&านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา และหน�วยงานอ่ืน ๆ 

4. เป�นศูนย0เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ท่ีมีผลงานเป�นท่ีประจักษ0ในระดับประเทศ 
  สําหรับการกําหนดกรณีศึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนด ผู&วิจัยดําเนินการด&วยวิธีท่ี 
Flyvbjerg23 และ ชาย โพสิตา24 เสนอไว& กล�าวคือ ผู&วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย0ท่ีปรึกษา 
เลือกกรณีศึกษาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เพียงแห�งเดียวคือ ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                           

 22 ชาย โพสิตา, ศาสตรGและศิลปgแหJงการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ0ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร0พริ้นต้ิง ,2554), 118-119. 
 23 B. Flyvbjerg, “Case Stydy.” In The Sage Handbook of Qualitative 
Research, 4th ed., ed. N. K. Denzin, and Y. S.Lincoln (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 
Inc., 2011), 301-316. 
 

24
 ชาย โพสิตา, ศาสตรGและศิลปgแหJงการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ0ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร0พริ้นต้ิง, 2554), 118-119. 
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เพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดําเนินการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู&อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในการประชุมผู&อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 1/2559 ณ โรงแรมคุ&มภูคํา จังหวัดเชียงใหม� เม่ือวันท่ี 
25 มกราคม 2559 ซึ่งได&ผลจากการสอบถาม พบว�า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได&รับการยอมรับจากผู&อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน
ด&านการบริหารศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มากท่ีสุด 

3. การเก็บรวบรวมข&อมูล ผู&วิจัยใช&วิธีการเก็บรวบรวมข&อมูลโดยการ ศึกษาประวัติศูนย0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การวิเคราะห0เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข&อมูลท่ีมีอยู�ตาม
สภาพปกติ การสังเกตแบบมีส�วนร�วม การสอบถาม และการสัมภาษณ0 โดยใช&กรอบแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน ดําเนินการเก็บข&อมูลโดยการขอความอนุเคราะห0ไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพ่ือเก็บข&อมูลจากผู&บริหารโรงเรียนท่ีเข&า
ร�วมประชุมผู&บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2559 โดยใช&แบบสอบถามแบบปลายเปWด รวมผู&ให&ข&อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามแบบปลายเปWด จํานวนทั้งสิ้น 120 คน และขอความอนุเคราะห0ในการ
สัมภาษณ0เชิงลึกผู&ให&ข&อมูลหลัก โดยใช&แบบสัมภาษณ0 ผู&ให&ข&อมูลประกอบด&วยบุคลากรในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได&แก�ผู&อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1 คน รองผู&อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 2 คน ผู&อํานวยการศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
จํานวน 1 คน เจ&าหน&าท่ีศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จํานวน 2 คน และบุคลากรใน
โรงเรียน ได&แก� ผู&อํานวยการโรงเรียน จํานวน 3 คน และครูผู&สอน จํานวน 3 คน รวมผู&ให&ข&อมูลจาก
การสัมภาษณ0เชิงลึกจํานวน 12 คน รวมผู&ให&ข&อมูลท้ังสิ้นจํานวน 132 คน ท้ังนี้ผู&วิจัยใช&เวลาในการ
เก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห0 และเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอข&อมูลรวมท้ังสิ้นประมาณ 
13 เดือน 

4. การตรวจสอบ วิเคราะห0 และนําเสนอข&อมูล ผู&วิจัยนําข&อมูลท่ีได&จากการเก็บรวบรวม
ข&อมูลมาดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) จากนั้น
วิเคราะห0ด&วยวิธีวิเคราะห0เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห0ข&อมูลแบบสร&างข&อสรุปสาม
วิธีคือ (1) การวิเคราะห0แบบอุปนัย (Analytic induction) (2) การวิเคราะห0โดยการจําแนกชนิดของ
ข&อมูล (Typological Analysis) และ (3) การวิเคราะห0โดยการเปรียบเทียบข&อมูล (Content 
Comparison) แล&วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห0 (Analytical 
Description) 
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บทท่ี 2 

การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

 การวิจัยเรื่องการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือทราบการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เพ่ือให0เป1นไปตามวัตถุประสงค"ของการวิจัย ผู0วิจัยนําข0อมูลมาวิเคราะห"และนําเสนอข0อมูลในรูปแบบ
การนําเสนอแบบการพรรณนา (descriptive) สามารถนํามาสรุปการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1น
กรณีศึกษาได0เป1น 2 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การศึกษาข0อมูลจากเอกสารการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1. ข้ันตอนการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1นกรณีศึกษาจากเอกสาร 

2. การวิเคราะห" การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1นกรณีศึกษาจากเอกสาร 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1. การวิเคราะห"วิสัยทัศน" พันธกิจ 
2. การกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 
3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
4. การกําหนดแหล�งข0อมูล 
5. การต้ังเปHาหมาย 
 

ตอนท่ี 1 การศึกษาข)อมูลจากเอกสารการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย�เทคโนโลยี            
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1. ข้ันตอนการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1นกรณีศึกษา 
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  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป1นหน�วยงานหลักท่ีให0บริการด0านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร"และเครือข�าย เช�น 
ระบบเครือข�ายอินเทอร"เน็ต ระบบอินทราเน็ต อุปกรณ"คอมพิวเตอร" ซอฟต"แวร"รวมถึงการให0บริการ
แก0ไขปBญหาคอมพิวเตอร"ต�าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดในการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  ข้ันตอนการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดําเนินการภายใต0วิสัยทัศน"ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  โดยมีจุดมุ�งหมายให0ผู0บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช0บริการของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได0อย�างสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 
โดยใช0นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จากการวิเคราะห"เอกสารพบว�า ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดให0มีการใช0การวางแผนบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ดังนี้ 

1. การวิเคราะห"วิสัยทัศน"และพันธกิจ 
   ใช0การวิเคราะห"องค"กร (SWOT Analysis) ประกอบด0วย 1) จุดแข็ง (Strength) 
2) จุดอ�อน (Weakness) 3) โอกาส (Opportunity) 4) อุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
   จุดแข็ง (Strength) การบริหารศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีดังต�อไปนี้ 

1. ผู0บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
ภาวะผู0นําอยู�ในระดับสูง 

2. การบริหารจัดการมีความชัดเจนและเป1นระบบ 
3. บุคลากรมีความพร0อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน�วยงาน 
4. บุคลากรมีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด0าน หลากหลายและทํางานเป1นทีม 
5. บุคลากรมีความรู0ความสามารถและทักษะในการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
6. มีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ท่ีเอ้ือต�อการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอน 
7. มีระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต (i-Office: Internet Office) ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
8. ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป1นแหล�งเรียนรู0และศึกษาดูงานด0าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ท้ังในด0านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
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9. มีความพร0อมด0านอาคารสถานท่ี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
10. ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป1นต0นแบบในการดําเนินงาน ให0กับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ 
   จุดอ�อน (Weakness) การบริหารศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีดังต�อไปนี้ 

1. การใช0เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของครูไม�เต็มประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีครุภัณฑ"และเครื่องมือด0านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไม�เพียงพอและขาดความทันสมัย 
3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีจํานวนน0อย 
4. การปฏิบัติงานภายในศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จําเป1นต0องใช0

ความรู0ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญการเฉพาะทางด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   โอกาส (Opportunity) การบริหารศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีดังต�อไปนี้ 

1. นโยบายด0านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เอ้ือต�อการบริหารงานด0าน
การศึกษา 

2. มีเครือข�ายระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
3. นโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรีส�งเสริมและสนับสนุนการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษา 
4. หน�วยงานทางการศึกษาอ่ืน และภาคเอกชน ให0ความร�วมมือและมีส�วนร�วมใน

การจัดการศึกษาโดยใช0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
5. โครงสร0างพ้ืนฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีความพร0อม มี

ประสิทธิภาพ 
6. มีโครงข�ายการสื่อสารท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
7. มีวัฒนธรรมองค"กรท่ีเอ้ือต�อการดําเนินงานด0านการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา 
   อุปสรรค (Threat) การบริหารศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีดังต�อไปนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการย0ายท่ีทํางาน ทําให0ขาดความต�อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ภาระงานจากหน�วยเหนือและหน�วยงานอ่ืน ทําให0ต0องปฏิบัติงานมากข้ึน 
3. ระเบียบงานงบประมาณการเงินไม�เอ้ือต�อการพัฒนางาน 
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4. ระบบอินเทอร"เน็ตความเร็วสูงท่ีหน�วยเหนือจัดสรรให0ไม�มีเสถียรภาพ 
5. โครงการและภาระงานของหน�วยเหนือท่ีกําหนดให0ทํามีจํานวนมาก 

   ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีการวางแผนและวิเคราะห"ข0อมูลสารสนเทศ จากผลการปฏิบัติงานท่ีผ�านมาใน
อดีต นํามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง โดยมีผู0บริหารคอยกํากับดูแล ให0
ความช�วยเหลือและสนับสนุน พร0อมท้ังช�วยแก0ไขปBญหาอุปสรรคต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

2. การกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 
   การกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จจะมีการวางแผนและประชุมร�วมกันกับผู0มี
ส�วนได0เสียทุกภาคส�วน ท้ังข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู0บริหารการศึกษา ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน โดยอาศัยการบูรณาการจากข0อมูลสารสนเทศในการประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา แล0วร�วมกัน
วิเคราะห"และสร0างข0อตกลงเพ่ือกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จร�วมกัน โดยการกําหนดคณะทํางาน
กําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
   สําหรับขั้นตอนการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก พบว�ามีการดําเนินการ
ร�วมกับข้ันตอนการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ ซ่ึงต0องมีการพิจารณาควบคู�กันไป ตามกรอบ
ของ Balanced Scorecard ใช0กระบวนการบูรณาการร�วมกับกลุ�มงานอ่ืน ๆ โดยในการพิจารณานั้น
ต0องอยู�บนพ้ืนฐานความเป1นไปได0 เม่ือมีการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จแล0วจึงมีการแต�งต้ัง
คณะทํางานเพื่อเป1นผู0รับผิดชอบในการดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก และมี
การประเมินผลเชิงบูรณาการโดยอาศัยข0อมูลและสารสนเทศจาก นวัตกรรมการบริหารสํานักงานทาง
อินเทอร"เน็ต i-Office ให0เป1นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

4. การกําหนดแหล�งข0อมูล 
   สําหรับการกําหนดแหล�งข0อมูลนั้นจะเป1นไปตามนโยบายของผู0 อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยให0ดําเนินการกําหนดแหล�งข0อมูลให0อยู�ในรูปแบบของ
ดิจิทัล แล0วจัดเก็บไว0ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร"แม�ข�าย เพื่อให0สามารถเข0าถึงข0อมูลได0สะดวกทุก
สถานท่ีตลอดเวลา ผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร"และอินเทอร"เน็ต โดยมีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาเป1นผู0จัดทําแหล�งข0อมูล ทั้งในด0านของอุปกรณ" (Hardware) โปรแกรมประยุกต" 
(Software) และจัดอบรมให0กับผู0ใช0งาน (Peopleware) ซึ่งเป1นข0าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดท้ังหมด 
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5. การต้ังเปHาหมาย 
   ในการต้ังเปHาหมายจะมีการกําหนดโดยการประชุมผู0บริหารระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางในการทํางาน โดยเปmดกว0างให0มีความอิสระทางความคิด สามารถเสนอ
แนวคิดและวิธีในการทํางานเพ่ือให0การดําเนินงานเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปHาหมาย 
ผู0บริหารระดับรองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผู0อํานวยการกลุ�มศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาจึงมีการต้ังเปHาหมายในการบริหารงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
กล�าวคือ ในเชิงปริมาณเจ0าหน0าท่ีในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน และโรงเรียนทุกโรงเรียน
ต0องใช0นวัตกรรมการบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต i-Office ผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดต�อประสานงานและปฏิบัติงาน 100% ในเชิงคุณภาพ ผลการปฏิบัติงานโดยใช0ใช0นวัตกรรม
การบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต i-Office มีความประหยัด คุ0มค�า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. การวิเคราะห� การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1นกรณีศึกษาจากเอกสาร 
  ผู0วิจัยสรุปสาระสําคัญแนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวข0องกับการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากการวิเคราะห"เอกสารเพ่ือ
ศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ตามข้ันตอนการ
วางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา รายละเอียดสรุปดังตาราง 
  การวิจัยครั้งนี้ผู0วิจัยได0กําหนดสัญลักษณ"อักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและใช0
เครื่องหมาย √ แสดงสาระสําคัญ จากการศึกษาวิเคราะห"เอกสารที่เ กี่ยวข0องกับการบริหาร
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
  A = คู�มือการใช0งานระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต (Internet Office: 
i-Office) 
  B = ข0อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
  C = มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  D = คู�มืองานควบคุมภายใน 
  E = คู�มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) 
  F = คู�มือการรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
  G = ยุทธ"ศาสตร"การพัฒนาการศึกษาของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 
  H = แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  I = แผนปฏิบัติการประจําปx 
  J = รายงานผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล 
  K = การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปxงบประมาณ 
  L = รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
  M = คู�มือคลังสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส" (e-Learning) 
  N = คู�มือข้ันตอนการดําเนินงานศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  O = แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  P = คู�มือปฏิบัติงานรับ – ส�งหนังสือราชการ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะห"แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข0อง 
 

สาระสําคัญท่ีนําไปใช0                  A B C D E F G H I J K L M N O P 
 1. การวิเคราะห"วิสัยทัศน"
และพันธกิจ 

√ √ √ √    √ √      √  

2. การกําหนดปBจจัยหลักแห�ง
ความสําเร็จ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √   

3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

4. การกําหนดแหล�งข0อมูล √ √   √ √ √      √ √  √ 
5. การต้ังเปHาหมาย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  

 
  จากการวิเคราะห"เอกสาร เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ตามข้ันตอนการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว�ามี 5 ข้ันตอนดังนี้ 
1.การวิเคราะห"วิสัยทัศน"และพันธกิจ 2.การกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3.การกําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลัก 4.การกําหนดแหล�งข0อมูล และ 5.การต้ังเปHาหมาย 
 
 
 
 



23 
 

ตารางท่ี 2 สรุปสาระสําคัญการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ              
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1นกรณีศึกษา ตามแนวคิดการบริหาร
แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการข0าราชการพลเรือน 

 

การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ 
สํานักงานคณะกรรมการข)าราชการพลเรือน 

การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

1. การวิเคราะห�วิสัยทัศน�และพันธกิจ เป1นการ
วิเคราะห"วิสัยทัศน"และพันธกิจหรือภารกิจหลัก
ขององค"กร เพื่อให0ทราบความหมายท่ีแท0จริง 
ทิศทางขององค"กรท่ีต0องการมุ�งไป สอดคล0องกับ
สถานการณ"ปBจจุ บันของวิสัยทัศน"  และ
วัตถุประสงค"ขององค"กร 

1. การวิเคราะห�วิสัยทัศน�และพันธกิจ มีการ
วิ เ คราะห" วิ สั ย ทัศน" และ พันธ กิจของ ศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใช0การ
วิเคราะห"องค"กร (SWOT Analysis) ให0สอดคล0อง
กับวิสัยทัศน"และพันธกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยผู0มีส�วนเก่ียวข0องทุกฝ�าย 

2. การกําหนดป5จจัยหลักแห�งความสําเร็จ 
เป1 นคณะ ทํ า ง าน กํ าหนดปB จ จั ยหลั กแห� ง
ความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
เป1นผู0รับผิดชอบการพิจารณายกร�างปBจจัยหลัก
แห�งความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 

2. การกําหนดป5จจัยหลักแห�งความสําเร็จ มี
การกําหนดคณะทํางานกําหนดปBจจัยหลักแห�ง
ความสําเร็จของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
เป1นการกําหนดผลการดําเนินงานหลักตาม
กรอบของ Balanced Scorecard 

3.การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
มีการประเมินผลการดําเนินการหลักตามกรอบ
ของ Balanced Scorecard ใช0กระบวนการ    
บูรณาการร�วมกับกลุ�มงานอ่ืน ๆ 

4. การกําหนดแหล�งข)อมูล เป1นการกําหนด
เพ่ือให0ทราบว�าองค"กรมีข0อมูลท่ีต0องการใช0วัดผล
การปฏิบัติงานอยู�แล0วหรือไม� ถ0ามีเก็บอยู�ใน
รูปแบบใด เป1นเอกสารหรืออยู�ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. การกําหนดแหล�งข)อมูล  มีการ กําหนด
แหล�งข0อมูลในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเป1นผู0บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งระบบ โดยใช0ระบบการบริหาร
สํานักงานทางอินเทอร"เน็ตซ่ึงเป1นนวัตกรรมท่ี
พัฒนาข้ึนเอง 

5. การตั้งเป:าหมาย เป1นระดับมาตรฐานของผล
การปฏิบัติงานท่ีคาดหวัง องค"กรกําหนดเปHาหมาย
สํ าห รั บ ใ ช0 เ ป1 นหลั ก เป รี ยบ เ ที ยบ เ พ่ื อวั ด
ความก0าวหน0าความสําเร็จขององค"กร 

5. การตั้งเป:าหมาย มีการประชุมเพ่ือกําหนด
เปHาหมายเพ่ือการเปรียบเทียบความก0าวหน0าใน
การปฏิบั ติงานโดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ชัดเจน 
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  เนื่องด0วยข0อมูลท่ีได0จากการสังเคราะห"เอกสารมีความสอดคล0องกันในหลายประเด็น 
ผู0วิจัยจึงได0นํามาบูรณาการเข0าด0วยกัน และสรุปข0อมูลสาระสําคัญ ในการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามแนวคิด
การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานข0าราชการพลเรือน 
 
ตอนท่ี 2 การศึกษาการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ผู0วิจัยได0ศึกษา การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จากการสอบถามและการสัมภาษณ"เชิงลึกผู0ให0
ข0อมูลหลัก โดยใช0กรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข0าราชการพลเรือน 
 ผลการศึกษาพบว�า ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการข0าราชการพลเรือนครบทุกข0อ ผู0วิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาโดย
นําเสนอด0วยวิธีการการแสดงตัวอย�าง และพรรณนาวิธีการและกระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิด
ในแต�ละประเด็นตามกรอบแนวคิดการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข0าราชการพลเรือนเท�านั้น มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

1. การวิเคราะห�วิสัยทัศน� พันธกิจ 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการวิเคราะห"
วิสัยทัศน"และพันธกิจไว0ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรแสดงทิศทางและสถานะขององค"กรในอนาคตว�า มีความคิดเห็น ความคาดหวังต�อศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศน�าจะสามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อให0มีผลต�อการจัดการศึกษาอย�างไร มีจุดมุ�งหมายเป1น
อย�างไร ชี้ให0เห็นว�า องค"กรต0องการเป1นอะไรในอนาคต ควรแสดงให0เห็นจุดมุ�งหมายหรือวัตถุประสงค"
ของการก�อต้ังองค"กร และขอบข�ายการดําเนินงานขององค"กร มีการกําหนดวิสัยทัศน"และพันธกิจท่ี
สอดคล0องกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข0องกับศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และ
หลอมรวมเป1นวิสัยทัศน" เพื่อกําหนดพันธกิจในการดําเนินงานให0บรรลุวิสัยทัศน" ตามนโยบายของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการทบทวนข0อกําหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข0อง ภารกิจหลักตามกฎหมาย นโยบาย
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ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา วิเคราะห"จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค แบบมีส�วนร�วมจากทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวข0องกับศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรตรวจสอบความชัด เจนในการสื่อความของวิสัยทัศน"และพันธกิจ และความสอดคล0องกับ     
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข0องกับศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และตามนโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการปรับปรุงแก0ไข วิสัยทัศน"และพันธกิจ โดยวิธีการระดมสมอง ผู0มีประสบการณ" ในการพัฒนา
งานการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ให0สอดคล0องและครอบคลุม เหมาะสมกับบริบทของศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ควรมีแนวทางที่ชัดเจน และคํานึงถึงความเป1นไปได0ในการปฏิบัติเพ่ือนํา
ข0อสรุปมาพัฒนางานต�อไป และควรให0หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เข0ามามีบทบาทในการปรับปรุงแก0ไขวิสัยทัศน"และพันธกิจ เพ่ือข0อมูลจะได0ครอบคลุม
และตรงตามสภาพจริง ครบทุกหน�วยงานโดยคํานึงถึงการดําเนินงานท่ีเป1นรูปธรรม ชัดเจน 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การวิเคราะห"วิสัยทัศน"และพันธกิจไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า 
  “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการวิเคราะห"วิสัยทัศน"
และพันธกิจ คือ “เป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษา มีคุณธรรม คุณธรรม ได0
มาตรฐานสู�สากล บนรากฐานความเป1นไทย ภายในปx 2562 จากวิสัยทัศน"ดังกล�าว” จะเห็นได0ว�าเรา
ใช0คําว�าเป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษาเป1นประโยคแรก ย�อมแสดงให0เห็น
ความสําคัญและความพยายามในการก0าวไปสู�ความเป1นผู0นําในด0านการใช0เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหมายถึงการใช0เทคโนโลยีท้ังในด0านของการบริหารงานในสํานักงาน และด0านการจัดการเรียนการสอน 
โดยผมได0สนับสนุนการพัฒนาในด0านเทคโนโลยีอย�างเต็มท่ีและได0จัดให0มีการประชุมมอบนโยบายเพ่ือ
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นําไปสู�การปฏิบัติ อย�างเป1นรูปธรรม โดยมีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป1นหน�วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อน”1 
  ในทํานองเดียวกันนี้ สุรพล จานสิบสี รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0กล�าวว�า 
  “วิสัยทัศน"และพันธกิจแสดงให0เห็นชัดเจนเป1นรูปธรรมว�าสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ของเรา ให0ความสําคัญกับการใช0เทคโนโลยีเป1นอย�างยิ่ง 
ส�งผลให0ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีชื่อเสียงและได0รับการยอมรับอยู�ในระดับต0นๆ ของ
ประเทศ และก�อนท่ีจะมีการประกาศจัดต้ังศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศอย�าง
เป1นทางการในปx พ.ศ. 2544 นั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได0นําเจ0าหน0าท่ีจาก
ส�วนกลางพร0อมด0วยเขตนําร�องจํานวน 7 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามาศึกษาดูงานศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพ่ือให0เป1นต0นแบบในการ
บริหารจัดการศูนย"และดําเนินการประกาศจัดต้ังศูนย"ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ
ต�อไป”2 
  เช�นเดียวกับ ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได0กล�าวว�า 
  “ถ0ากล�าวถึงภาพลักษณ"ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 นั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจะนึกถึงความเป1นผู0นําด0านไอซีทีเป1นอันดับแรก เนื่องจากเรา
ได0ทําการวิเคราะห"จุดเด�นของเราและกําหนดไว0ในวิสัยทัศน"และพันธกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”3 
  นอกจากนี้ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “เจ0าหน0าที่ทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
จําเป1นต0องใช0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีนโยบายของท�าน
ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพ่ือให0บรรลุวิสัยทัศน"

                                                           

 1 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 2 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 3 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
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และพันธกิจโดยมีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป1นผู0ดําเนินการดูแลแก0ไขปBญหาการใช0
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของเจ0าหน0าท่ีผ�านโปรแกรมระบบท่ีเราเรียกว�า “ระบบบริหารสํานักงาน
อินเทอร"เน็ต: i-Office” เป1นโปรแกรมท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให0กับเจ0าหน0าท่ีใน
สํานักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด”4 
  ซ่ึงสอดคล0องกับ จารุวรรณ แปHนแจ0ง เจ0าหน0าที่ ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ดิฉันรู0สึกมีความภาคภูมิใจมากท่ีได0มีโอกาสมาปฏิบัติหน0าท่ีในศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แห�งนี้ 
เนื่องจากเรามีวิสัยทัศน"และพันธกิจร�วมกันโดยเน0นความเป1นผู0นําในการใช0เทคโนโลยี วิสัยทัศน"และ
พันธกิจดังกล�าวไม�ใช�เรื่องง�ายเลยท่ีจะทําให0ประสบความสําเร็จได0 แต�อย�างไรก็ตามดิฉันได0พยายามใช0
ความรู0ความสามารถในการทํางานได0อย�างเต็มท่ีเพ่ือให0บรรลุวิสัยทัศน"และพันธกิจท่ีกล�าวไปแล0ว
ข0างต0นให0ประสบความสําเร็จร�วมกันให0จงได0”5 
  ซ่ึงสอดคล0องกับ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “วิสัยทัศน"และพันธกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
เน0นความเป1นผู0นําด0านเทคโนโลยีทําให0ทุกวันนี้นอกจากการปฏิบัติงานในหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายแล0ว
ยังต0องเตรียมพร0อมรับการศึกษาดูงานจากหน�วยงานอ่ืน ๆ เช�นโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จากท่ัวประเทศ สํานักต�าง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมาศึกษาดูงาน”6 
  นอกจากนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 

                                                           

 4 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 5 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปHนแจ0ง, เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 6 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
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  “โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได0รับนโยบายจากท�านผู0อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให0ปฏิบัติตามวิสัยทัศน"และพันธกิจของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาดังนั้นทุกโรงเรียนในสังกัดจึงมีจุดร�วมซ่ึงเป1นเปHาหมายเดียวกัน”7 
  สอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า กล�าวว�า 
  “การบริหารงานของโรงเรียนต0องสอดคล0องกับวิสัยทัศน"และพันธกิจของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”8 
  และในเรื่องนี้ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “วิสัยทัศน"และพันธกิจคือเปHาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารงานโรงเรียน”9 
  นอกจากนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวว�า 
  “วิสัยทัศน"และพันธกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ต0องมีความสอดคล0องกันกับนโยบายของสํานักงานเขตเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ในการ
ก0าวไปสู�ความสําเร็จนั้นโรงเรียนต0องพ่ึงพาอาศัยศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพราะเป1น
หน�วยงานท่ีมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ”10 
  เช�นเดียวกับ อรพินธุ" โสมภีร" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “วิสัยทัศน"และพันธกิจคือเปHาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ในฐานะของครูผู0สอนดิฉันคิดว�าเม่ือประสบปBญหาด0านไอซีทีของโรงเรียนก็จะนึกถึง
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง นั่นก็คือศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และไม�เคยทําให0ดิฉันผิดหวังจึงคิดว�าวิสัยทัศน"และพันธกิจท่ี
จะเป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษานั้นเป1นสิ่งท่ีเป1นไปได0ไม�ยากเย็นนัก”11 
  สอดคล0องกับ พรนภา โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “วิสัยทัศน"และพันธกิจของเขตนั้นต0องออกมาจากการวิเคราะห"โดยผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย
ทุกภาคส�วน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาต0องเป1นผู0ขับเคลื่อนให0เป1นไปตามวิสัยทัศน"และ

                                                           

 7 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 8 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
 9 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
 10 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 11 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
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พันธกิจ ตลอดจนผู0บริหารและครูต0องมีความตระหนักในการก0าวไปสู�เปHาหมายให0ประสบความสําเร็จ
ร�วมกัน”12 
  กล�าวโดยสรุป การดําเนินงานของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการวิเคราะห"จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค มี
การทบทวนสภาพในอดีตท่ีผ�านมาเป1นการทบทวนพันธกิจของศูนย"แล0วเขียนเป1นสภาพปBญหา
อุปสรรค หรือผลสําเร็จท่ีผ�านมา โดยอาศัยจากแหล�งข0อมูลต�าง ๆ ท้ังสภาพแวดล0อมภายนอก และ
ภายในท่ีได0วิเคราะห"มาแล0ว วิเคราะห"สภาพปBจจุบันโดยวิเคราะห"บทบาทหน�วยงานปBจจุบัน และนํา
ผลการประเมินท่ีได0ผ�านมาแล0ว เขียนเป1นข0อความหรือบทสรุป และนํามาใช0ในการวางแผนในอนาคต 
โดยผู0มีส�วนได0ส�วนเสียร�วมกันกําหนดหน�วยงานในฝBน ซึ่งอยู�บนพื้นฐานของความเป1นไปได0 โดย
พิจารณาจากข0อมูลย0อนอดีต และมองปBจจุบันท้ังสภาพแวดล0อมภายนอกและภายใน แบบมีส�วนร�วม
จากผู0บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ�ายท่ีปฏิบัติงานและมีหน0าท่ีเก่ียวข0องกับศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา มีการกําหนดทิศทางและสถานะขององค"กรในอนาคต โดยมีจุดมุ�งหมายชี้ให0เห็นชัดเจนว�า 
องค"กรต0องการเป1นต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการบริหารจัดการและ
การจัดการศึกษา มีการใช0นวัตกรรมสมัยใหม�ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศเข0ามาประยุกต"ใช0ในการบริหาร
จัดการ ส�งผลให0หน�วยงานมีชื่อเสียงเป1นท่ียอมรับ ประจักษ"แก�บุคคลท่ัวไปและหน�วยงานอ่ืน ๆ และ
สามารถเป1นต0นแบบให0กับหน�วยงานอ่ืน ๆ ได0ตามวิสัยทัศน"และพันธกิจ 

2. การกําหนดป5จจัยหลักแห�งความสําเร็จ 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการกําหนดปBจจัย
หลักแห�งความสําเร็จไว0ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จจากการวิเคราะห"จากวิสัยทัศน"และพันธกิจ ปBจจัยหลัก
แห�งความสําเร็จควรมาจากนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และความต0องการ 
จําเป1น ของหน�วยงานท่ีอยู�ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสอดคล0องกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มีการจัดทําแผนกลยุทธ" ประกอบด0วย วิสัยทัศน" พันธกิจ วัตถุประสงค" และกลยุทธ"การปฏิบัติงาน 
เน0นการให0บริการและการติดตามงานอย�างต�อเนื่องตามนโยบาย  การให0ความร�วมมือจากผู0บริหารใน
การกําหนดเปHาหมายท่ีเหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายให0เจ0าหน0าท่ีผู0รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานในระบบการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ให0ชัดเจนมุ�งความสําคัญท่ีผลผลิตและผลลัพธ" มีความ

                                                           

 12 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 



30 
 

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน" พันธกิจ หรือ วัตถุประสงค"ขององค"กร ท่ีกําหนดไว0 และองค"กรสามารถควบคุม
ผลให0เกิดข้ึนได0ในทางปฏิบัติ มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีประสบผลสําเร็จ วิเคราะห"กระบวนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีประสบผลสําเร็จ ทบทวนกระบวนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่ไม�สามารถ
บรรลุตามเปHาหมาย วิเคราะห"กระบวนการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่ไม�สามารถบรรลุ
ตามเปHาหมาย สํารวจทรัพยากรท่ีมีอยู�ท้ังในด0านวัสดุ อุปกรณ" การวิเคราะห"จากงบประมาณท่ีได0รับ
ตามโครงการ/แผนงาน วางแผนการพัฒนา ปรับปรุง ซ�อมแซม ให0พร0อมใช0บริการ ด0านการให0บริการ 
การวิเคราะห"สภาพปBจจุบันของโรงเรียน กลุ�มงานในสํานักงานเขตพื้นท่ี หน�วยงานใต0บังคับบัญชา 
สํารวจสภาพความต0องการ จัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการบริการอย�างท่ัวถึง ด0านความรู0 ทักษะ
พ้ืนฐานการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให0ความรู0พ้ืนฐานตามความเหมาะสมด0วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
แก�กลุ�มผู0รับบริการ เพ่ือให0สามารถแก0ไขปBญหาเบ้ืองต0นได0ในระดับหนึ่ง 

  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จจากการตรวจสอบปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จท่ีกําหนดไว0 ว�า
สอดคล0องกับวิสัยทัศน"และพันธกิจท่ีกําหนดไว0หรือไม� โดยตรวจสอบจากปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จท่ี
กําหนดไว0ว�ามีความเป1นไปได0ในการดําเนินงานหรือไม�เพียงใด  
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จจากการปรับปรุง แก0ไข ปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จให0มี
ความเหมาะสม และมีความเป1นไปได0ในการดําเนินงาน สามารถนําไปสู�การปฏิบัติได0จริง โดยคํานึงถึง
ความเป1นไปได0ในการปฏิบัติและพิจารณาข0อจํากัดต�าง ๆ ด0วย เพ่ือไม�สร0างความลําบากใจและ
ส�งผลให0เป1นอุปสรรคในการปฏิบัติงานกับโรงเรียนท่ีขาดความพร0อมในด0านต�าง ๆ ท้ังในด0านบุคลากร 
ด0านงบประมาณ ด0านวัสดุอุปกรณ" และด0านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า 
  “การกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ จะต0องมาจากการระดมสมองของบุคลากร
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีคําถามว�าเราต0องทําสิ่ง
ใดบ0างเพ่ือท่ีจะส�งผลให0การปฏิบัติงานของเราบรรลุวิสัยทัศน"ตามท่ีเราได0กําหนดไว0 ซ่ึงเปmดโอกาสให0
บุคลากรทุกคนได0แสดงความเห็นอย�างอิสระโดยไม�มีการชี้นํา และบันทึกผลท่ีได0จากการระดมสมอง
เพ่ือนํามานําเสนอผลการระดมสมองนั้นว�า เราควรจะกระทําภารกิจที่สําคัญเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน"
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ขององค"กรมีสะท0อนอยู�ในปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จแล0วหรือไม� โดยมีผู0อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเป1นผู0ให0ความเห็นชอบ”13 
  ซ่ึงในเรื่องนี้  สุรพล จานสิบสี รองผู0 อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0ให0กล�าวว�า “ปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ ท่ีกําหนดนั้นต0องมีความ
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ และมีความสัมพันธ"กับวิสัยทัศน" พันธกิจและแผนกลยุทธ"ด0วย ท้ังนี้ต0องมองถึง
ปBจจัยอ่ืน ๆ ด0วยว�าสอดคล0องกันหรือไม� และมีความเป1นไปได0ในการปฏิบัติมากน0อยเพียงใด”14 
  เช�นเดียวกับ ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ของเรามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให0เกิดความเข0าใจตรงกัน หรือมีจุดร�วมเดียวกัน เราจึงมีการ
กําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จร�วมกันผ�านการประชุมเชิงปฏิบัติการและประกาศให0บุคลากร    
ทุกคนรับทราบร�วมกันทุกคน”15 
  ในทํานองเดียวกัน เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การพิจารณาแผนงานหรือหน0า ท่ี ท่ีสําคัญของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เราต0องมีการพิจารณาอย�างรอบคอบตามท่ีหน�วยงานได0กําหนดปBจจัย
หลักแห�งความสําเร็จร�วมกัน จึงต0องพยายามออกแบบแผนงานและกิจกรรมที่ปฏิบัติในแต�ละปxให0
เป1นไปตามแผนงานท่ีได0วางไว0ตามเปHาหมายร�วมกันกับทุกกลุ�มงาน”16 
  นอกจากนี้ จารุวรรณ แปHนแจ0ง เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า “สําหรับเจ0าหน0าท่ีในระดับ
ปฏิบัติการนั้น หน0าท่ีหลักก็คือปฏิบัติงานตามหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมาย ดังนั้นหากผู0บริหารระดับสูงได0

                                                           

 13 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 14 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 15 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 16 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
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กําหนดให0มีการกําหนดปBจจัยแห�งความสําเร็จร�วมกันไว0แล0วนั้น ในฐานะของผู0ปฏิบัติงานก็ต0อง
ปฏิบัติงานในหน0าท่ีของตนเองให0ดีท่ีสุดเพ่ือให0เกิดผลสําเร็จร�วมกันทุกคน”17 
  ในเรื่องนี้ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน0าที่ตามกรอบงานและนโยบายตามสายงานบังคับบัญชา เริ่มต้ังแต�
ท�านผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ท�านรองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท�านผู0อํานวยการกลุ�ม จนถึงเจ0าหน0าที่ผู0ปฏิบัติ ดังนั้นศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีชัดเจน
ร�วมกันในเรื่องของการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ”18 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 
  “โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได0รับนโยบายจากท�านผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให0ปฏิบัติตามการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังนั้นทุกโรงเรียนในสังกัดจึงมีจุดร�วมซ่ึงเป1นเปHาหมายเดียวกัน โดยมีการ
กํากับติดตามจากผู0บังคับบัญชาเป1นระยะ”19 
  ในทํานองเดียวกัน ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า กล�าวว�า 
  “การบริหารงานของโรงเรียนต0องสอดคล0องกับการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนั้นโรงเรียนจึงต0องมีการกําหนด
ปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จให0สอดคล0องกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
และทําความเข0าใจโดยแจ0งเป1นนโยบายผ�านท่ีประชุมของโรงเรียนด0วย”20 
  ซ่ึงสอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวว�า 

                                                           

 17 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปHนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 18 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 19 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 20 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
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  “การกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จคือแนวทางในการท่ีจะนําไปสู�เปHาหมายท่ีได0
วางไว0 ถ0าหากมีการกําหนดกรอบในการปฏิบัติและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ ก็จะทําให0เป1นเรื่องง�ายในทาง
ปฏิบัติ”21 
  นอกจากนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาหรือกลุ�มงานอ่ืน ๆ ตลอดจนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 นั้น ต�างก็รับทราบและต0องปฏิบัติ
ให0เป1นไปตามปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จขององค"กรท่ีได0กําหนดไว0”22 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ อรพินธุ" โสมภรี" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 สามารถปฏิบัติตามปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จท่ีได0กําหนดไว0ได0อย�างเป1นรูปธรรม 
มองเห็นได0ชัดเจน เพราะจากประสบการณ"ในการที่ได0ไปติดต�อราชการ และใช0บริการก็จะได0รับ
การบริการเป1นอย�างดียิ่ง”23 
  นอกจากนี้ พรนภา โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “โรงเรียนทุกโรงเรียนต�างก็มีบริบทที่แตกต�างกัน มีครูผู0สอนที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสอนแตกต�างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับประสบการณ"ในการทํางาน ภาระงานท่ีรับผิดชอบ แต�ถ0า
มองด0านปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จของหน�วยงานนั้น ในฐานะของครูผู0ปฏิบัติงานสอนสาระวิชา
คอมพิวเตอร"มองว�า ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จท่ีโดดเด�นคือ ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา มีความรู0ความสามารถและทักษะสูงมาก ซ่ึงคอยให0ความช�วยเหลือโดยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
แก0ไขปBญหาต�าง ๆ ให0กับโรงเรียนได0เป1นอย�างดี”24 
  สรุปการกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป1นปBจจัยท่ีสําคัญยิ่งในการ
ดําเนินงานท่ีจะต0องอาศัยความร�วมมือ ร�วมแรงร�วมใจ ร�วมคิด ร�วมทําให0เกิดข้ึนภายในหน�วยงาน 
เพ่ือให0บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน"และพันธกิจขององค"กร โดยปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ
เป1นเปHาหมายท่ีเป1นรูปธรรม ในการยึดโยงและวิเคราะห"พื้นฐานความสามารถในการการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับ ให0บุคลากรทุกคนมุ�งไปในทิศทางเดียวกัน ทําให0บุคลากรและผู0บริหารของ

                                                           

 21 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
 22 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 23 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
 24 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
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องค"กรรู0และตระหนักว�า จะต0องทําสิ่งใดบ0างเพ่ือให0ผลสัมฤทธิ์ขององค"กร ตอบสนองวิสัยทัศน"และ
พันธกิจ หากปราศจากปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ วิสัยทัศน"ขององค"กรจะไม�ได0รับการตอบสนองอย�าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู0บริหารองค"กรเพียงแต�ให0หลักการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีองค"กร 
จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน" โดยไม�มีการชี้นํา บุคลากรในองค"กรจะเป1นผู0คิดริเริ่มสร0างสรรค" และ
ร�วมกันกําหนดปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จท่ีตนเองถนัดและอยู�บนพ้ืนฐานของความเป1นไปได0ใน
อนาคต 

3. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการกําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลักไว0ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการกําหนดจากวิสัยทัศน" และพันธกิจ ท่ีเกิดขึ้นจากการมีส�วนร�วมของทุกฝ�ายให0ครอบคลุม
เปHาหมายการดําเนินงานให0ความรู0กับข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สร0างความเข0าใจ ระบุ
คุณลักษณะตัวชี้วัดท่ีดี เช�น สามารถวัดผลได0 มีความเท่ียง มีความชัดเจน สามารถหาข0อมูลมาวัดได0 
โดยมีการจัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัด ประกอบด0วยทุกภาคส�วนของหน�วยปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข0อง เช�น ตัวแทนบุคลากรจากฝ�ายงานต�าง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตัวแทนจากโรงเรียน บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข0อง กําหนดตัวชี้วัดของผลผลิต และผลลัพธ" ตัวชี้วัดท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ต0องกําหนดการดําเนินงานหลักตามวิสัยทัศน" พันธกิจท่ีวางไว0ให0ชัดเจน 
จากนั้นค�อยมากําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงความเป1นไปได0 ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กําหนดตัวชี้วัดและให0ผู0ท่ีเก่ียวข0อง มีส�วนร�วมในการกําหนดตัวชี้วัดการให0บริการข0อมูล สารสนเทศ  
เป1นหลักเพ่ือเป1นแหล�งข0อมูล/ค0นคว0า/อ0างอิงของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนในการวัดความก0าวหน0าในการปฏิบัติงาน เพื่อให0การทํางานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต�อประชาชน และเกิดความคุ0มค�าในการใช0ภาษีของประชาชน
และงบประมาณแผ�นดินตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก คือสิ่งท่ีสะท0อนว�าเราจะวัดอะไร อะไรท่ีแสดง
ถึงความก0าวหน0าของเรา ในการกําหนดตัวชี้วัดมีข0อท่ีจะต0องคํานึงถึงเช�นกันว�าเวลากําหนดข้ึนมานั้น
จะรับได0ไหม วัดได0จริงไหมแล0วจะต0องทําได0 และบรรลุได0 ทําความเข0าใจได0  ตรวจสอบได0 วัดได0
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการตรวจสอบความสอดคล0องระหว�าง ตัวชี้วัด กับพันธกิจ  และเปHาประสงค" ตรวจสอบความถูก
ต0องของการกําหนดตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการปรับปรุง เพิ่มเติม ตัวชี้วัด 
ให0สอดคล0องกับพันธกิจ  และเปHาประสงค" และความถูกต0องของการกําหนดตัวชี้วัดท้ังในเชิงปริมาณ



35 
 

และเชิงคุณภาพ สามารถวัดผลการปฏิบัติงานหลักตามมาตรฐานหรือเปHาหมายท่ีกําหนดไว0ได0 และ
สามารถแสดงแนวโน0มของข0อมูลสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงงานได0 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า 
  “การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก เป1นสิ่งที่ต0องทําควบคู�กับการกําหนด
ปBจจัยหลักแห�งความสําเร็จ งานทุกกลุ�มงานต0องมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก มิฉะนั้นก็จะไม�สามารถ
ตอบโจทย"ได0ว�างานท่ีแต�ละกลุ�มงานปฏิบัติมาตลอดท้ังปx ได0ประโยชน"อย�างไร ท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ทุกกลุ�มงานจึงต0องมีการวิเคราะห"ร�วมกันโดยมีผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเป1นผู0ให0ความเห็นชอบ”25 
  เกี่ยวกับเรื่องนี้ สุรพล จานสิบสี รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ต0องมาจากงานท่ีเจ0าหน0าท่ีในกลุ�มงานได0ปฏิบัติ และมีการประเมินโดยมีเกณฑ"ในการวัดผล
และทําการบันทึก ตลอดจนการจัดทําเป1นรายงานเพ่ือการพัฒนางาน”26 
  นอกจากนี้ ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ผมปฏิบั ติหน0า ท่ีในตําแหน�งรองผู0 อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดูแลรับผิดชอบกลุ�มงาน 2 กลุ�มงานคือ 1) กลุ�มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และ 2) กลุ�มบริหารงานบุคคล ผมพบว�าหลักการในการกําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลักนั้นไม�ได0แตกต�างกัน แต�อาจแตกต�างกันในรายละเอียดของงานตามภาระงาน
กลุ�มงานนั้น ๆ โดยแต�ละกลุ�มงานก็จะมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักซ่ึงเป1นไปตามนโยบายของ

                                                           

 25 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 26 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
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หน�วยเหนือและสํานักงานเขตอยู�แล0ว เพียงแต�เจ0าหน0าท่ีต0องดําเนินการให0ผ�านเกณฑ"การประเมินตาม
ตัวชี้วัด”27 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก และต0องรายงานตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีการติดตามเป1นรายไตรมาส คือ ทุก ๆ 3 เดือน 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึงผลจากการท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักอย�าง
ชัดเจนทําให0ได0คะแนนการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู�ในระดับเต็ม 
5 คะแนน 3 ปxซ0อน และส�งผลให0คะแนนรวมในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ เคย
อยู�ในอันดับ 1 จากจํานวน 183 เขต”28 
  สอดคล0องกับ จารุวรรณ แปHนแจ0ง เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ดิฉันได0รับมอบหมายให0มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลัก ทุก ๆ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน”29 
  ในทํานองเดียวกัน อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “เจ0าหน0าท่ีทุกคนท่ีปฏิบัติงานในศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต0องปฏิบัติงานตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว0 และต0องมีการจัดทํา

                                                           

 27 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 28 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 29 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปHนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
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รายงานให0ท�านผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทราบเป1น
ระยะ ๆ”30 
  นอกจากนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 
  “การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ควรต0องมีการกําหนดในภาพรวมระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาถึงระดับโรงเรียนให0เป1นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให0ผู0ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได0
โดยง�าย”31 
  สอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า กล�าวว�า 
  “การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ควรรับฟBงความคิดเห็นของโรงเรียนและ
ให0โรงเรียนได0มีส�วนร�วมในการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักด0วย เพ่ือเป1นการเปลี่ยนมุมมอง
จากล�างข้ึนบน”32 
  สอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “ควรมีการอภิปรายเพ่ือสร0างความเข0าใจให0ตรงกันก�อน แล0วจึงเริ่มเข0าสู�กระบวนการ
ระดมความคิดเห็นจากผู0มีส�วนเก่ียวข0องทุกฝ�าย”33 
  นอกจากนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป1นผู0มีบทบาทในปBจจัยความสําเร็จด0าน
การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ดังนั้นจึงควรให0ผู0มีส�วนเก่ียวข0องกับงาน
ด0านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา เป1นผู0กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก”34 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ อรพินธุ" โสมภรี" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ควร
กําหนดให0สามารถทําความเข0าใจได0ง�าย ปฏิบัติตามได0ง�าย ไม�เป1นภาระให0กับผู0บริหารโรงเรียนหรือ
ครูผู0สอนท่ีปฏิบัติงานในระดับโรงเรียน”35 
  สอดคล0องกับพรนภา โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวว�า 

                                                           

 30 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 31 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 32 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
 33 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
 34 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 35 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
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  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ควรจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและนําเสนอไว0บนหน0าเว็บไซต"ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และจัดทําเป1นสารสนเทศของเขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจนําเสนอในรูปแบบของ
ตาราง หรือแผนภูมิ ตามตัวชี้วัดโดยแยกเป1นรายโรงเรียน เพ่ือความสะดวกในการประมวลผล”36 
  สรุปตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการจัดประชุมเพ่ือมอบหมายภาระงาน 
และระบุรายละเอียดท่ีสําคัญของดัชนีชี้วัดแต�ละตัวให0ตรงกับภาระงานของบุคลากรภายในกลุ�มงาน 
ตามกรอบของ Balanced Scorecard  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว0 
เช�น หัวข0อชื่อของดัชนีชี้วัดคําจํากัดความหรือนิยามของดัชนีชี้วัด ผู0เก็บข0อมูล ความถ่ีและการคํานวณ
ค�าระดับคะแนนในการรายงานผล เพ่ือสร0างความเข0าใจร�วมกันของผู0ท่ีเก่ียวข0องในการนําดัชนีชี้วัดไป
ใช0ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามเพ่ือรายงานผลเป1นระยะเป1นรายไตรมาศ ตามปxงบประมาณทุกปx 

4. การกําหนดแหล�งข)อมูล 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการกําหนด
แหล�งข0อมูลไว0ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการกําหนดแหล�งข0อมูลจากกลุ�มท่ีเป1นผู0รับบริการ และหน�วยงานบังคับบัญชาท่ีเก่ียวข0อง เพ่ือนํา
ข0อมูลท่ีได0มาสรุปรวมเพ่ือประเมินผลตามตัวชี้วัด มีการสํารวจความคิดเห็นของผู0ท่ีมีส�วนเก่ียวข0องโดย
กําหนดวิธีการจัดเก็บข0อมูล เครื่องมือที่ใช0ในการจัดเก็บข0อมูล หน�วยงานรับผิดชอบรวบรวม
ข0อมูลจัดเก็บและประเมินผล แนวโน0มของข0อมูลว�าควรจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจึงจะสัมฤทธิ์ผล การใช0
เครื่องมือต�าง ๆ เช�นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ" แบบสํารวจรายการ เก่ียวกับความต0องการข0อมูลต�าง ๆ 
กําหนดแหล�งข0อมูลเชิงปริมาณท่ีได0จากความคิดเห็นของผู0ท่ีมีส�วนเก่ียวข0อง กําหนดแหล�งข0อมูลเชิง
คุณภาพท่ีได0จากความคิดเห็นของผู0ท่ีมีส�วนเก่ียวข0อง มีแหล�งข0อมูลท่ีหลากหลาย สามารถเข0าไปสืบค0น
ได0ง�าย และไม�จํากัดเพศ/วัย ท่ีจะเข0าไปหาข0อมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสืบค0นข0อมูลได0ท้ัง
ตนเอง และสามารถสืบค0นได0จากโทรศัพท"/คอมพิวเตอร" การให0บริการเว็บไซต"เพ่ือเป1นแหล�งข0อมูล 
อ0างอิง หรือสื่อการสอนให0กับนักเรียน 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการประเมิน ตรวจสอบความเป1นประโยชน" ความถูกต0อง ความเหมาะสมของข0อมูล โดยการใช0
แบบสอบถาม ผู0ท่ีมีส�วนเก่ียวข0อง และปรับปรุงแก0ไขการกําหนดแหล�งข0อมูลตามข0อมูลท่ีได0จากการ

                                                           

 36 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
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วิเคราะห"ข0อมูลจากแบบสอบถาม โดยระบบข0อมูลต0องสามารถแสดงระดับการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ" สู�เปHาหมายขององค"กรได0 โดยการเลือกตัวชี้วัดท่ีจําเป1นต�อการให0บริการและการตัดสินใจให0
ครอบคลุมความต0องการของผู0มีผลประโยชน"เก่ียวข0อง และมีการวางระบบการจัดเก็บข0อมูลท่ีเป1น
ระบบครบวงจร 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การกําหนดแหล�งข0อมูลไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า 
  “การกําหนดแหล�งข0อมูล ได0มอบหมายให0ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป1นเจ0าภาพหลักในการดําเนินการ
ร�วมกับกลุ�มงานทุกกลุ�มในสํานักงานเขต โดยให0มีการดําเนินการกําหนดแหล�งข0อมูลในลักษณะของ
การบูรณาการการใช0ข0อมูลให0เกิดประโยชน"ต�อครูและบุคลากรทางการศึกษา ให0มีประสิทธิภาพ
สูงสุด”37 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ สุรพล จานสิบสี รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “จากวิสัยทัศน"ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ตอนหนึ่งว�าเป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษา ทําให0การกําหนดแหล�งข0อมูลนั้นต0อง
มีการจัดกระทําให0อยู�ในรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาจึงมีหน0าท่ีหลักในการสร0างพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บข0อมูลสารสนเทศท้ังหมดให0อยู�ในรูปของ
ดิจิทัล”38 
  ในทํานองเดียวกัน ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได0มีการกําหนดแหล�งข0อมูลไว0ในระบบคอมพิวเตอร"แม�ข�าย สามารถให0บริการกับ

                                                           

 37 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 38 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาได0ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการแยกหมวดหมู�ไว0อย�างเป1นระบบ สืบค0นได0ง�าย 
ทําให0งานด0านการบริหารสามารถทําได0สะดวกสบายโดยเชื่อมต�อระบบอินเทอร"เน็ตจากท่ีใดก็ได0ในโลก”39 
  ซ่ึงสอดคล0องกับความคิดเห็นของ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “เราต0องยอมรับว�าเทคโนโลยีสารสนเทศในปBจจุบันนั้นมีการพัฒนาไปอย�างรวดเร็วมาก 
ระบบเครือข�ายอินเทอร"เน็ตจึงมีความสําคัญต�อการปฏิบัติงานของทุกคนดังนั้นศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาจึงได0มีการกําหนดแหล�งข0อมูลไว0ในระบบอินเทอร"เน็ต โดยจัดทําเป1นบริการ
บนเว็บไซต" เพ่ือให0เจ0าหน0าท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติงานได0โดยอาศัยข0อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร"แม�ข�าย 
ซ่ึงเป1นข0อมูลท่ีถูกต0อง ทันสมัย เข0าถึงได0ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ขอเพียงให0มีระบบอินเทอร"เน็ต 
เจ0าหน0าท่ีทุกคนก็สามารถเข0าถึงแหล�งข0อมูลและปฏิบัติงานได0”40 
  ในทํานองเดียวกัน จารุวรรณ แปHนแจ0ง เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การกําหนดแหล�งข0อมูลเป1นนโยบายของท�านผู0บริหารให0มีการจัดเก็บแหล�งข0อมูลไว0
ในระบบคอมพิวเตอร"และอินเทอร"เน็ตนั้น ทําให0การปฏิบัติงานของเจ0าหน0าท่ีทุกคนมีความคล�องตัวสูงมาก 
เพราะสามารถปฏิบัติงานได0ทุกที่ ทุกเวลา บ�อยครั้งที่ดิฉันต0องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
วันหยุดเสาร" – อาทิตย" แต�ก็ไม�ใช�อุปสรรคในการทํางานของดิฉันและเจ0าหน0าที่ทุกคนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพราะมีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษามีระบบการจัดเก็บข0อมูลอยู�ในเครื่องคอมพิวเตอร"แม�ข�าย”41 
  ซ่ึงสอดคล0องกับ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การกําหนดแหล�งข0อมูลในศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยส�วนใหญ�จะอยู�ในรูปแบบของไฟล" และถึงแม0ว�าจะ

                                                           

 39 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 40 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 41 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปHนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
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มาในรูปแบบของเอกสารก็จะถูกแปลงให0อยู�ในรูปแบบของไฟล"และนําเข0าสู�ระบบคอมพิวเตอร"แม�ข�าย 
ซ่ึงเป1นศูนย"กลางในการจัดเก็บข0อมูลเพ่ือคอยรองรับการบริการให0กับเจ0าหน0าท่ีทุกคน”42 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 
  “ปBจจุบันโรงเรียนมีความสะดวกสบายในการค0นหาข0อมูลท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0ดําเนินการจัดทําระบบ
ไว0คอยให0บริการผ�านระบบอินเทอร"เน็ต เมื่อเราต0องการใช0ข0อมูลก็สามารถสืบค0นได0ทันที ไม�ต0อง
เสียเวลาเดินทางไปติดต�อเองที่สํานักงาน และยังลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานลงไปได0อย�างมาก 
แนวปฏิบัติในการกําหนดแหล�งการจัดเก็บข0อมูลไว0ท่ีส�วนกลางเพียงท่ีเดียวส�งผลดีต�อโรงเรียนเป1น
อย�างมาก”43 
  สอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า กล�าวว�า 
  “การกําหนดแหล�งข0อมูลไว0ท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ถือเป1นความเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีปBจจัยพ้ืนฐานและ
ทรัพยากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานให0บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช�นมีเจ0าหน0าท่ีและบุคลากรท่ีมีความรู0
ความสามารถตรงกับงานท่ีปฏิบัติ โดยเฉพาะการดูแลแก0ไขเชิงเทคนิค ระบบงานข0อมูลสารสนเทศ
จําเป1นต0องใช0ผู0มีความรู0ความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงมากจึงจะสามารถให0บริการงานข0อมูล
สารสนเทศได0อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต0องมีการกําหนดแหล�งข0อมูลท่ีมีความชัดเจน เป1น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ”44 
  สอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวว�า 
  “การกําหนดแหล�งข0อมูลมีความสําคัญต�อการให0บริการงานด0านข0อมูลสารสนเทศเป1น
อย�างยิ่ง เนื่องจากข0อมูลสารสนเทศท่ีดีนั้นต0องมีความน�าเชื่อถือ เป1นปBจจุบันทันสมัย มีความรวดเร็ว
ในการสืบค0น ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดแหล�งข0อมูลไว0ท่ีส�วนกลางและจัดทําคําสั่งแต�งต้ังเพ่ือมอบหมาย
ให0มีผู0รับผิดชอบอย�างเป1นทางการเพราะเป1นเรื่องสําคัญ”45 
  นอกจากนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวว�า 

                                                           

 42 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 43 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 44 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
 45 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
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  “เม่ือครูท่ีปฏิบัติงานด0านการสอนอยู�ในโรงเรียนมีความต0องการข0อมูล สิ่งแรกท่ีครูจะ
นึกถึงก็คือข0อมูลจากหน0าเว็บไซต"ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซ่ึง
ในปBจจุบันได0มีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป1นผู0รับผิดชอบในการบริการข0อมูลสารสนเทศให0กับครูผ�านระบบเว็บไซต" ทําให0
เกิดความสะดวกสบาย”46 
  สอดคล0องกับ อรพินธุ" โสมภีร" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “ด0วยความท่ีเป1นครูท่ีรับผิดชอบงานไอซีทีของโรงเรียน รู0สึกว�ามีความสะดวกสบาย
ข้ึนมาก ๆ นับต้ังแต�มีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ท่ีมีการกําหนดแหล�งข0อมูลและจัดทํา
ระบบข0อมูลสารสนเทศไว0ในระบบอินเทอร"เน็ต ทําให0ไม�ต0องเสียเวลาเดินทางไปติดต�อราชการท่ี
สํานักงานเขต ประหยัดค�าใช0จ�ายในการเดินทาง ทําให0มีเวลาสอนนักเรียนได0อย�างเต็มท่ี”47 
  นอกจากนี้ พรนภา โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวเพ่ิมเติมว�า  
  “หน�วยงานแต�ละหน�วยงานจะมีการกําหนดแหล�งข0อมูลแตกต�างกันออกไปข้ึนอยู�กับ
ผู0บริหาร เช�นในโรงเรียนวัดวังกุ�มของเราก็จะมีการกําหนดแหล�งข0อมูลออกไปตามโครงสร0างการ
บริหารของโรงเรียนคือ 1)งานบริหารวิชาการ 2)งานบริหารบุคคล 3)งานบริหารการเงิน งบประมาณ  
4)งานบริหารทั่วไป แต�ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0มีการ
กําหนดแหล�งข0อมูลไว0ในระบบคอมพิวเตอร"และอินเทอร"เน็ต ซ่ึงเป1นแหล�งข0อมูลกลางสามารถสืบค0น
ข0อมูลได0ท้ังหมดทุกเรื่อง โดยมีการแบ�งแยกตามกลุ�มงาน ทําให0รู0สึกว�าการกําหนดแหล�งข0อมูลของศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป1น
เรื่องง�ายๆ ไม�มีการซํ้าซ0อนของข0อมูล และสามารถนําข0อมูลนั้นมาใช0งานได0จริง”48 
  สรุปการกําหนดแหล�งข0อมูล ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการวางแผนการกําหนดแหล�งข0อมูลและ
ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดเก็บข0อมูล จากรูปแบบของข0อมูลเดิมท่ีอยู�ในรูปแบบของเอกสาร 
ให0เปลี่ยนเป1นรูปแบบดิจิทัล และกําหนดแหล�งข0อมูลไว0ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร"แม�ข�ายท่ีออนไลน"
ผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร"และอินเทอร"เน็ต ส�งผลให0แหล�งข0อมูลขององค"กรมีประสิทธิภาพและ
ความสามารถสูงข้ึนเนื่องจากอยู�ในรูปแบบออนไลน" บุคลากรสามารถเข0าถึงข0อมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน
ได0ตลอดทุกเวลา ทุกสถานท่ี ท่ัวโลก โดยมีบุคลากรของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีมี

                                                           

 46 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 47 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
 48 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
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ทักษะและความรู0ความสามารถในการดูแลและบริหารจัดการแหล�งข0อมูลตลอดจนการสํารองข0อมูลให0
เป1นไปตามระเบียบของทางราชการด0วย 

5. การตั้งเป:าหมาย 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการต้ังเปHาหมายไว0
ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการต้ังเปHาหมายโดยการวิเคราะห"ตามวิสัยทัศน"และพันธกิจ แล0วนํามากําหนดระยะเวลา 
กําหนดเปHาหมายเชิงท0าทาย เพ่ือความก0าวหน0าในการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบ 3 – 5 ปxท่ีผ�านมา มีการทบทวนเปHาหมาย ตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรร�วมกันกําหนดเปHาหมายท่ีสอดคล0องและ
ครอบคลุมกับพันธกิจ กําหนดเปHาหมายเชิงท0าทายมีความเป1นไปได0 มีการกําหนดค�าหรือจํานวนท่ี
ชัดเจน โดยเปHาหมายหลักของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ต0องคํานึงถึงผลจาก
การศึกษา เป1นหลัก ดังนั้นควรมองผลท่ีจะเกิดกับตัวนักเรียน ว�าจะให0เป1นอย�างไรและควรต้ังอยู�ใน
ระดับค�อนข0างสูง เปHาหมายจะวัดได0เป1นรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดได0 เพ่ือให0สามารถติดตาม
ผลการปฏิบัติงานได0 มีเปHาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน ควรคํานึงถึงวิสัยทัศน" พันธกิจ วัตถุประสงค"
หลักขององค"กร กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานท่ีเก่ียวข0อง ระดับผลการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล0อมท่ีส�งผล
กระทบต�อระดับการปฏิบัติงาน และเป1นเปHาหมายท่ีมีรากฐานมาจากพันธกิจขององค"กรเท�านั้น 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการตรวจสอบความถูกต0อง ความเหมาะสม ความเป1นไปได0ของเปHาหมายท่ีกําหนดข้ึน เปmดโอกาสให0 
ผู0มีส�วนได0ส�วนเสียมีการแสดงความคิดเห็น ในเปHาหมายที่กําหนดข้ึน โดยประกาศ แจ0งเปHาหมาย    
ท่ีกําหนดข้ึนให0ผู0ปฏิบัติงานในองค"กรรับรู0และทําความเข0าใจร�วมกัน รวมท้ังมีการดําเนินการปรับปรุง 
เปHาหมายให0เป1นท่ียอมรับโดยเอกฉันท" (Consensus) 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การต้ังเปHาหมายไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า  
  “หน0าท่ีของผู0บริหารเป1นผู0กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน เป1นผู0ชี้ทิศทางขององค"กร 
และเป1นผู0รับผิดชอบผลการทํางานในภาพรวมดังนั้นในการต้ังเปHาหมาย เราต0องมีทีมซ่ึงประกอบด0วย
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รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกท�าน และ
ผู0อํานวยการกลุ�มงานทุกกลุ�ม เป1นทีมบริหารที่ทําการตั้งเปHาหมาย โดยดําเนินการวิเคราะห"ความ
เป1นไปได0ของเปHาหมาย และพยายามทําให0ถึงเปHาหมายท่ีได0วางไว0”49 
  สอดคล0องกับ สุรพล จานสิบสี รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การต้ังเปHาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
เปHาหมายที่สําคัญประการหนึ่งคือเป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษา ดังนั้นศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงมี
หน0าท่ีหลักในการส�งเสริมและสนับสนุนในทุกวิถีทางเพ่ือให0บรรลุเปHาหมายตามท่ีคาดหวัง”50 
  สอดคล0องกับ ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการต้ังเปHาหมายท่ี
สําคัญด0านไอซีทีซ้ึงทีมบริหารของเราได0มีการวิเคราะห"แล0วว�าเรามีจุดเด�นด0านไอซีทีเพียบพร0อมทุกด0าน 
ดังนั้นในการก0าวไปสู�การเป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษาจึงไม�ใช�เรื่องยาก”51 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ปBจจุบันเรานับได0ว�าเป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษา โดยการ
ดําเนินงานของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดังจะเห็นได0จากนโยบายการจัดการเรียนการสอนด0วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV 
และ DLIT) โดยการนําของท�านอนุสรณ" ฟูเจริญ ผู0ช�วยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ (อดีต
ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1) ซ่ึงได0ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช0เทคโนโลยีจนกระท่ังสามารถเป1นต0นแบบในการขยายผลให0กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

                                                           

 49 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 50 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 51 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
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การศึกษาทุกแห�งท่ัวประเทศ นําไปใช0ในการจัดการเรียนการสอนอย�างเป1นรูปธรรม และในปBจจุบันยัง
ถูกบรรจุให0อยู�ในนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด0วย”52 
  ในทํานองเดียวกัน จารุวรรณ แปHนแจ0ง เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ด0วยการต้ังเปHาหมายท่ีสําคัญคือเป1นองค"กรต0นแบบในการใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษา 
ทําให0 ดิ ฉันซ่ึงเป1นผู0ปฏิ บั ติงานอยู� ในศูนย" เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต0องมีความมุ�งมั่น ตั้งใจเป1นพิเศษกับงานท่ีได0รับ
มอบหมาย เพ่ือให0เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีได0มีการต้ังเปHาหมายเอาไว0 ดิฉันต0องวางแผนการปฏิบัติงาน
อย�างเป1นระบบเพ่ือให0สามารถรองรับกับปริมาณงานจํานวนมากในแต�ละวัน อีกท้ังในแต�ละวันจะมี        
ผู0มาศึกษาดูงานจากหน�วยงานอื่น ๆ เป1นจํานวนมาก เช�นโรงเรียนจากเขตพื้นที่อื่น ๆ ท่ัวประเทศ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังประถมและมัธยมจากท่ัวประเทศ แม0แต�หน�วยงานในส�วนกลาง
นั่นคือสํานักต�าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหลายสํานัก”53 
  สอดคล0องกับ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การต้ังเปHาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให0
ความสําคัญกับการใช0เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา โดยการกําหนดเป1นนโยบายสําคัญและประกาศ
ให0โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเกิดความเชื่อมั่น ผู0บริหารโรงเรียนจึงสามารถถ�ายทอดให0กับครู
ในโรงเรียนของตนเองได0 โดยมีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคอยให0การช�วยเหลือและ
สนับสนุน”54 
  ในเรื่องนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 
  “ปBจจุบันโรงเรียนได0รับนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีการต้ังเปHาหมายชัดเจนปรากฏต้ังแต�วิสัยทัศน"ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําให0
โรงเรียนต0องนํานโยบายสําคัญนี้มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการและกระตุ0นให0ครูในโรงเรียนทุกคนได0มี

                                                           

 52 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 53 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปHนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 54 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
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การต้ังเปHาหมายในการใช0เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยมีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาคอยเป1นพ่ีเลี้ยง”55 
  ซ่ึงสอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า กล�าวว�า 
  “ผมเป1นอีกคนหนึ่งท่ีชื่นชอบการใช0เทคโนโลยี เพราะเห็นว�าสามารถนํามาประยุกต"ใช0
ได0กับทุกเรื่องโดยเฉพาะอย�างยิ่งในด0านการจัดการศึกษา ถ0ามีการต้ังเปHาหมายท่ีชัดเจน มีหน�วยงานท่ี
สนับสนุนท้ังด0านงบประมาณและการให0ความรู0 ก็จะทําให0บรรลุผลสัมฤทธิ์ได0อย�างไม�ยากเย็นนัก”56 
  สอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวว�า 
  “โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เป1นโรงเรียนขนาดกลาง ท่ีอยู�ห�างไกลจากตัวเมือง แต�ได0
นําเอาเทคโนโลยีมาใช0ในการจัดการศึกษา ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 ต้ังเปHาหมายไว0 โดยจัดการศึกษาด0วยการใช0เทคโนโลยีทางไกล (DLTV) ส�งผลให0ผลให0นักเรียนมี
แนวโน0มของผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนทุกปx”57 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวว�า 
  “ผู0บริหารโรงเรียนมีการต้ังเปHาหมายตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยสนับสนุนให0มีการใช0เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ดังนั้นครูใน
โรงเรียนทุกคน จึงมีเปHาหมายเดียวกันคือ ใช0เทคโนโลยีทางไกลในการจัดการศึกษาทุกสาระวิชา”58 
  สอดคล0องกับ อรพินธุ" โสมภีร" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “การต้ังเปHาหมายโดยให0ใช0เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา มีความชัดเจน โดยครูทุกคน 
มีการประชุมร�วมกันเพ่ือทําความเข0าใจในนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และมีการกํากับติดตามจาก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยู�เสมอๆ”59 
  สอดคล0องกับ พรนภา โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “เปHาหมายสําคัญของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 คือ
การใช0เทคโนโลยีจัดการศึกษา ดังนั้นศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงเป1นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย เม่ือโรงเรียน

                                                           

 55 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 56 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดป�าพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
 57 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
 58 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 59 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
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ประสบปBญหาต0องได0รับการช�วยเหลือในทันที ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ�านมาก็ได0รับความช�วยเหลือด0วยดีมา
โดยตลอด”60 
  สรุปการต้ังเปHาหมาย ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดจากการวิเคราะห"และนําเสนอ จุดเด�น จุดด0อย 
โดยมีนโยบายของผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ
บุคลากรในศูนย"ร�วมกันวิเคราะห"ภาระงานภายในศูนย"โดยใช0กระบวนการวิเคราะห" SWOT 
  นอกจากนี้ยังมีตัวอย�างของการศึกษาค0นคว0างานวิจัยท่ีน�าสนใจ ซ่ึงเก่ียวข0องกับการ
วางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ขององค"กรในประเทศ
ไทยและต�างประเทศ รายละเอียดดังนี้ 
  สุกิจ ศรีพรหม ศึกษาเรื่อง ปBจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการรับแบบแผนการบริหารราชการ
แนวใหม�: กรณีศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า การพัฒนาการ
บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถจําแนกได0เป1นสามมิติคือ 1) มิติบุคคล 
ปBจจัยที่มีอิทธิพลต�อการยอมรับการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงสุด คือ 
ปBจจัยด0านการสื่อสาร และ ปBจจัยด0านภาวะผู0นําทางความคิด ควรได0รับการพัฒนาทักษะ ในด0านการ
สื่อสาร และทักษะภาวะผู0นําทางความคิด เพ่ือสร0างความตระหนักในการนํานวัตกรรมทางการบริหาร 
(administrative innovation) มาใช0ในการบริหารงานในองค"การอันจะส�งผลต�อเนื่องไปสู�เปHาหมาย
ในการบริหารงานให0เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 2) มิติหน�วยงาน ผู0บริหารต0องมีความ
ชัดเจนในการเรียนรู0เก่ียวกับนวัตกรรมทางการบริหาร (administrative innovation) และต0องนํา
นวัตกรรมทางการบริหารมาใช0เพื่อให0การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ 3) มิติองค"การ ผู0บริหาร
กําหนดนโยบายสู�การปฏิบัติเพ่ือการนํานวัตกรรมทางการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ไปใช0ในหน�วยงาน
โดยจะต0องวางแผนกลยุทธ" กําหนดแผน และนโยบายให0ชัดเจนในการนําการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการนําไปใช0เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติได0จริง61 
  กฤษณา สว�างแสง ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานกลุ�มนโยบายและแผนตาม
แนวทางการบริหารจัดการท่ีมุ�งเน0นผลสัมฤทธิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว�า ระบบการบริหารงานกลุ�มนโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีมุ�งเน0นผลสัมฤทธิ์ มีหลายองค"ประกอบรวมกัน ทํางานเก่ียวข0องสัมพันธ"กัน ระบบท่ีพัฒนาข้ึน

                                                           

 60 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
 

61
 สุกิจ ศรีพรหม “ปBจจัยที่มีอิทธิพลต�อการรับแบบแผนการบริหารราชการแนวใหม�: 

กรณีศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ"ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร", 2550), 154-156. 
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มีความชัดเจน ครอบคลุม ง�ายและสะดวกในการนนําไปใช0 ต�างจากเดิมท่ีเป1นการบริหารงานท่ีไม�มี
ระบบชัดเจน ได0แก� 1) การวางแผนกลยุทธ" 2) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน 
3) การวัดผลและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 4) การให0รางวัลตอบแทน62 
  สมหมาย เทียนสมใจ ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ 1) ทราบองค"ประกอบการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) นําเสนอรูปแบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว�า 1) องค"ประกอบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประกอบด0วย 6 องค"ประกอบ 
คือ 1.1) ภาวะผู0นําการเปลี่ยนแปลง 1.2) การวางแผนกลยุทธ" 1.3) องค"การแห�งการเรียนรู0 
1.4) วัฒนธรรมองค"การ 1.5) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 1.6) สนับสนุนการมีส�วนร�วม และ 2) รูปแบบ
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบด0วยองค"ประกอบ
ท่ีสําคัญ 6 องค"ประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสม ถูกต0อง เป1นไปได0 และสามารถนําไปใช0ประโยชน"ในการ
บริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได0 สอดคล0องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย63 
  เอเยอร" (Rebecca S. Ayers) ศึกษาเรื่อง การสร0างเปHาหมายในหน�วยงานของรัฐบาล
กลางและการประเมินผลการปฏิบัติ พบว�า การทํางานให0มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ประกอบด0วย
องค"ประกอบ 4 องค"ประกอบ ได0แก� 1) การสนับสนุนของผู0นําในการประเมิน 2) การสื่อสารองค"กร  
3) การบรรลุผลสัมฤทธิ์ และ 4) การวางแผนกลยุทธ"64 

                                                           

 62 กฤษณา สว�างแสง, “การพัฒนาระบบบริหารงานกลุ�มนโยบายและแผนตามแนวทาง 
การบริหารจัดการท่ีมุ�งเน0นผลสัมฤทธิ์  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555): 
128. 
 

63
 สมหมาย เทียนสมใจ, “รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ"ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 297-300. 
 64 Rebecca S. Ayers, Building goal alignment in federal agencie’s 
performance appraisal programs (USA: North carolina, 2013), 1. 
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บทท่ี 3 

การใช�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

 การวิจัยเรื่องการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือทราบการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เพ่ือให0เป1นไปตามวัตถุประสงค"ของการวิจัย ผู0วิจัยนําข0อมูลมาวิเคราะห"และนําเสนอข0อมูลในรูปแบบ
การนําเสนอแบบการพรรณนา (descriptive) สามารถนํามาสรุปการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1น
กรณีศึกษาได0เป1น 2 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การศึกษาข0อมูลจากเอกสารการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1. ข้ันตอนการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1นกรณีศึกษาจากเอกสาร 

2. การวิเคราะห"การใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป1นกรณีศึกษาจากเอกสาร 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1. การรวบรวมข0อมูล 
2. การบันทึกและอนุมัติข0อมูล 
3. การวิเคราะห"ผล 
4. การรายงานผล 
 

ตอนท่ี 1 การศึกษาข�อมูลจากเอกสารการใช�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย�เทคโนโลยี           
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1. ข้ันตอน การใช�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป+นกรณีศึกษาจากเอกสาร 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป1นหน�วยงานหลักท่ีให0บริการด0านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร"และเครือข�าย เช�น ระบบ
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เครือข�ายอินเทอร"เน็ต ระบบอินทราเน็ต อุปกรณ"คอมพิวเตอร" ซอฟต"แวร"รวมถึงการให0บริการแก0ไข
ปJญหาคอมพิวเตอร"ต�าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดในการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  กระบวนการ การใช0ข0อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดําเนินการภายใต0
วิสัยทัศน"ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  โดยมีจุดมุ�งหมายให0
ผู0บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช0บริการของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ได0อย�างสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา โดยใช0นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จากการวิเคราะห"เอกสารพบว�า ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดให0มีการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดังนี้ 

1. การรวบรวมข0อมูล 
   ในการรวบรวมข0อมูลจะเป1นหน0าท่ีของเจ0าหน0าท่ีระดับปฏิบัติการซ่ึงมอบหมายโดย
ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยมีการแบ�งการทํางานตามกลุ�มงานท่ีกําหนด
ไว0ในกรอบภารกิจประกอบด0วย 1) กลุ�มงานระบบคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) กลุ�มงานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 3) กลุ�มงานสนับสนุนและให0บริการการจัดการ
เรียนรู0 หากเป1นข0อมูลท่ีนอกเหนือจากศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาก็จะให0เจ0าของข0อมูล
เป1นผู0รวบรวมเอง นอกจากนี้หากจําเป1นต0องมีการรวบรวมข0อมูลท่ีมีจํานวนมากเกินกว�าท่ีเจ0าหน0าท่ี
ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาจะกระทําได0 ก็จะมีการขออนุมัติจากผู0บริหาร เพ่ือขอตัว
บุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดมาดําเนินการเป1นครั้งคราว โดยการออกคําสั่งแต�งต้ังให0เป1นคณะกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติหน0าท่ี และกําหนดขอบข�ายการทํางานรวมท้ังระยะเวลาในการปฏิบัติงานชัดเจน 

2. การบันทึกและอนุมัติข0อมูล 
   สําหรับการบริหารงานด0านการบันทึกและอนุมัติข0อมูล นับได0ว�าเป1นจุดเด�นในการ
ทํางานของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เนื่องจากมีการกําหนดให0บันทึกและอนุมัติข0อมูล
ผ�านโปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต (i-Office: Internet Office) จึงทําให0การ
ทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว เจ0าหน0าท่ีผู0ปฏิบัติงานและผู0บริหารสามารถปฏิบัติ งานผ�านระบบ
คอมพิวเตอร"และอินเทอร"เน็ตจากท่ีไหน เวลาใด ก็ได0 ซ่ึงเง่ือนไขจากแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได0กําหนดไว0นั้นจะส�งผลให0การบันทึกและอนุมัติข0อมูลมีความ
รวดเร็วมาก ทําให0การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ" ได0รับคําชื่นชมและรางวัลต�าง ๆ 
มากมายอย�างสมํ่าเสมอและมีความต�อเนื่อง การประเมินผลจากหน�วยเหนืออยู�ในระดับต0น ๆ และ
มีความยั่งยืน 
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3. การวิเคราะห"ผล 
   ในการวิเคราะห"ผลการบริหารงาน เป1นหน0าท่ีของผู0บริหาร ประกอบด0วยผู0อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผู0อํานวยการศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาร�วมกับผู0อํานวยการกลุ�มทุกกลุ�ม เพ่ือทําการวิเคราะห"ผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยผลจากโปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต (i-Office: Internet 
Office) เป1นหลัก เพราะเป1นแหล�งข0อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต0อง เชื่อถือได0 

4. การรายงานผล 
   ในส�วนนี้ผู0บริหารและเจ0าหน0าท่ีผู0ปฏิบัติงานสามารถเข0าถึงและจัดพิมพ"ข0อมูลการ
รายงานผลได0จากโปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต (i-Office: Internet Office) 
เพราะอยู�ในรูปแบบของสารสนเทศท่ีสามารถใช0ประกอบในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารงาน
ต�อไปในอนาคตได0โดยไม�ต0องเสียเวลาเนื่องจากโปรแกรมจะดําเนินการประมวลให0เป1นสารสนเทศท่ีถูก
ออกแบบโดยศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

2. การวิเคราะห�การใช�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย� เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป+นกรณีศึกษาจากเอกสาร 
  ผู0วิจัยสรุปสาระสําคัญแนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวข0องกับการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากการวิเคราะห"เอกสารเพ่ือ
ศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ตามข้ันตอนการใช0
ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา รายละเอียดสรุปดังตาราง 
  การวิจัยครั้งนี้ผู0วิจัยได0กําหนดสัญลักษณ"อักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและใช0
เครื่องหมาย √ แสดงสาระสําคัญ จากการศึกษาวิเคราะห"เอกสารที่เกี่ยวข0องกับการบริหารศูนย"
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
  A = คู�มือการใช0งานระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ต (Internet Office:  
i-Office) 

  B = ข0อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

  C = มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

  D = คู�มือปฏิบัติงานรับ – ส�งหนังสือราชการ 

  E = รายงานผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล 

  F = การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําป_งบประมาณ 
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  G = รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
  H = แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  I = คู�มืองานควบคุมภายใน 
  J = คู�มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) 
  K = คู�มือการรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
  L = คู�มือคลังสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส" (e-Learning) 
  M = ยุทธ"ศาสตร"การพัฒนาการศึกษาของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 
  N = แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  O = แผนปฏิบัติการประจําป_ 
  P = คู�มือข้ันตอนการดําเนินงานศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 
ตารางท่ี 3 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะห"แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข0อง 
 

สาระสําคัญท่ีนําไปใช0                  A B C D E F G H I J K L M N O P 
1. การรวบรวมข0อมูล √ √ √ √ √ √ √ √    √ 

 
√ √ 

 
2. การบันทึกและอนุมัติ
ข0อมูล 

√ √ √ √  
  

     
    

3. การวิเคราะห"ผล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
    

4. การรายงานผล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  

√ 
 
 จากการวิเคราะห"เอกสาร เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ตามข้ันตอนการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนย"เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว�ามี 4 ข้ันตอน
ดังนี้ 1.การรวบรวมข0อมูล 2.การบันทึกและอนุมัติข0อมูล 3.การวิเคราะห"ผล และ 4.การรายงานผล 
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ตารางท่ี 4 สรุปสาระสําคัญการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ             
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีเป1นแนวปฏิบัติท่ีดีตามแนวคิดการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานข0าราชการพลเรือน 
 

การบริหารแบบมุ1งผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ 
สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 

การใช�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

1. การรวบรวมข�อมูล เป1นการเก็บบันทึกข0อมูล
ท่ีได0จากการสํารวจขององค"กร ท้ังท่ีอยู� ใน
รูปแบบของเอกสารและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การรวบรวมข�อมูล มีการบันทึกข0อมูลให0อยู�
ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบ โดยใช0
ระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร"เน็ตซ่ึง
เป1นนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเอง 

2. การบันทึกและอนุมัติข�อมูล เป1นข้ันตอนการ
ทํางานบนระบบงานประยุกต"ของการบริหารมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ เจ0าหน0าท่ีผู0 ใช0ระบบงานสามารถ
เรียกใช0งานประยุกต"ได0ผ�านระบบอินเทอร"เน็ต 
และผู0ได0รับมอบหมายให0ตรวจสอบข0อมูลเป1น
ผู0อนุมัติข0อมูลเพ่ือรายงานผู0บริหารต�อไป 

2. การบันทึกและอนุมัติข�อมูล มีการใช0ระบบ
อินเทอร"เน็ตในการปฏิบัติงาน การบันทึกและ
อนุมัติข0อมูล โดยใช0ระบบการบริหารสํานักงาน
ทางอินเทอร"เน็ตซ่ึงเป1นนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเอง 

3. การวิเคราะห�ผล เป1นการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับเปnาหมายท่ี
กําหนด แล0วประเมินผลย0อนกลับเข0าไปใน
กระบวนการทํางานขององค"กร เพ่ือคาดหมาย
สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนล�วงหน0า ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
และแนวโน0มการตัดสินใจเชิงบริหาร 

3.การวิเคราะห�ผล มีการวิเคราะห"ผลการ
ปฏิบัติงานจากระบบข0อมูลและสารสนเทศ และ
นําสารสนเทศมาใช0ในการตัดสินใจเพ่ือกําหนด
นโยบายในการบริหาร 

4. การรายงานผล เป1นการแสดงข0อมูลใน
หลากหลายรูปแบบ ท้ังเชิงปริมาณ กราฟ 
สัญลักษณ"ต� า ง  ๆ  เ พ่ือสื่ อสารให0ผู0บริหาร
ระดับสูงในประเด็นท่ีต0องการความสนใจจาก
ผู0บริหารเป1นพิเศษ 

4. การรายงานผล มีการรายงานผลโดยใช0
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
ข0อมูลท่ีจําเป1นสําหรับผู0บริหารเพ่ือใช0
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบริหาร
จัดการ 

 
  เนื่องด0วยข0อมูลท่ีได0จากการสังเคราะห"เอกสารมีความสอดคล0องกันในหลายประเด็น 
ผู0วิจัยจึงได0นํามาบูรณาการเข0าด0วยกัน และสรุปข0อมูลสาระสําคัญ ในการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ
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ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีเป1นแนวปฏิบัติท่ีดี
ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานข0าราชการพลเรือน 
 
ตอนท่ี 2 การศึกษาการใช�ข�อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ผู0วิจัยได0ศึกษา การใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จากการสอบถามและการสัมภาษณ"เชิงลึกผู0ให0
ข0อมูลหลัก โดยใช0กรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข0าราชการพลเรือน 
 ผลการศึกษาพบว�า ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการใช0ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารตามกรอบแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการข0าราชการพลเรือนครบทุกข0อ ผู0วิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาโดย
นําเสนอด0วยวิธีการการแสดงตัวอย�าง และพรรณนาวิธีการและกระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิด
ในแต�ละประเด็นตามกรอบแนวคิดการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข0าราชการพลเรือนเท�านั้น มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

1. การรวบรวมข�อมูล 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการรวบรวมข0อมูล
ไว0ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการรวบรวมข0อมูล โดยมีการกําหนดจากแหล�งข0อมูล ผู0ให0ข0อมูล ประชากรผู0รับบริการ 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข0อง โดยพิจารณาให0ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด ท้ังนี้ต0องไม�เอนเอียงข0อมูลท่ีได0รับ เพ่ือให0
ได0ข0อมูลท่ีเป1นจริงมากท่ีสุด ในการนําไปใช0พัฒนาการดําเนินงานได0ตรงประเด็น รวบรวมข0อมูลโดย
ดําเนินการเก็บข0อมูลจากฐานข0อมูล หน�วยงานเก็บข0อมูลตามแบบฟอร"ม จัดเก็บข0อมูลตามท่ีกําหนด 
สําหรับการสํารวจข0อมูล มีการเตรียมการ  ร�างแบบสํารวจ ทดสอบแบบสํารวจ สํารวจ วิเคราะห"ผล
แปรผลและบันทึกข0อมูล ทบทวนแหล�งข0อมูล กําหนดวิธีการรวบรวมข0อมูล  ระยะเวลาการเก็บ
รวบรวมข0อมูล ประชุมปฏิบัติการสร0างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช0ในการเก็บรวบรวมข0อมูล 
กําหนดผู0รวบรวมข0อมูล รวบรวมข0อมูล จากแหล�งข0อมูลต�าง ๆ ท่ีกําหนดไว0 มีระบบการรวบรวมข0อมูล
ท่ีเป1นหมวดหมู� สามารถสืบค0นได0ง�าย จัดระเบียบการรวบรวมข0อมูลเป1นด0านๆ จัดทําเป1นข0อมูล
สารสนเทศในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือความรวดเร็วในการสืบค0น มีการรวบรวมข0อมูลอย�างหลากหลาย
และครบถ0วน ข0อมูลผลการปฏิบัติงานท่ีจัดเก็บอย�างเป1นระบบ สนับสนุนผู0บริหารให0สามารถตัดสินใจ
และใช0ข0อมูลในการกําหนดนโยบาย ได0ตรงตามความต0องการของผู0รับบริการ ให0ข0อมูลว�าองค"กรควร
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เลือกทางเลือกใดในการบริการ ทางเลือกใดมีประสิทธิผลหรือความยากง�ายต�อการบรรลุมาตรฐาน
บริการเพียงไร 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการตรวจสอบความครบถ0วนของการรวบรวมข0อมูลเชิงปริมาณ ตรวจสอบความครบถ0วนของ
การรวบรวมข0อมูลเชิงคุณภาพ แก0ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมให0มีการรวบรวมข0อมูลเป1นไปตามท่ีกําหนด
แหล�งข0อมูลไว0 และติดตามผลการใช0งานให0ครอบคลุมบุคลากรทุกฝpาย 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การรวบรวมข0อมูลไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า  
  “สําหรับผู0บริหารเรามีความต0องกรสารสนเทศ เราไม�ได0ต0องการเพียงแค�ข0อมูล เพราะ
ข0อมูลไม�สามารถนํามาใช0ในการตัดสินใจในการบริหารได0 แต�อย�างไรก็ตามสารสนเทศต0องมาจากการ
รวบรวมข0อมูลแล0วนํามาประมวลผลให0เป1นข0อสารสนเทศ กลุ�มงานทุกกลุ�มจึงต0องเป1นผู0รวบรวมข0อมูล
แล0วส�งต�อให0ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป1นกลุ�มงานหลักในการรวบรวมข0อมูลท้ังหมด
และนําไปจัดทําเป1นข0อสารสนเทศต�อไป”1 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ สุรพล จานสิบสี สุรพล จานสิบสี รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป1นผู0เก็บรวบรวมข0อมูลและสารสนเทศท้ังหมดของทุกกลุ�มงานมาให0บริการผ�าน
ระบบเว็บไซต" ทําให0เจ0าหน0าท่ีทุกคนสามารถเข0ามาใช0บริการสืบค0นข0อมูล แก0ไขข0อมูล ปรับปรุงข0อมูล
ให0เป1นปJจจุบันและเผยแพร�ได0ตลอดเวลา”2 
  สอดคล0องกับ ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ในปJจจุบันข0อมูลนับว�ามีความสําคัญมากโดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือผู0บริหารต0องการใช0
ในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนให0หน�วยงานเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได0 ดังนั้นการเก็บรวบรวมข0อมูล

                                                           

 1 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 2 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
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ท่ีมีความถูกต0องและทันสมัยจึงเป1นสิ่งจําเป1นมาก นอกจากนี้ยังต0องสามารถนํามาใช0ได0ทันทีเม่ือมี
ความต0องการใช0งาน เพราะบนโลกปJจจุบันมีความก0าวหน0าทางด0านเทคโนโลยีไปมากแล0ว เราจึงไม�ต0อง
เสียเวลามาพิมพ"ใส�กระดาษ จัดเก็บในระบบแฟnมอีกต�อไป”3 
  เช�นเดียวกับ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีหน0าท่ีหลักโดยตรงท่ีจะต0องดําเนินการรวบรวมข0อมูลของหน�วยงานให0มีความ
ถูกต0อง เป1นปJจจุบัน ทันสมัย สามารถสืบค0นและปรับปรุงข0อมูลให0เป1นปJจจุบันอยู�เสมอ โดยนําเสนอ
ในรูปแบบของข0อมูลและสารสนเทศเพ่ือให0เจ0าหน0าท่ีและบุคลากรของหน�วยงานทุกคน ตลอดจนท�าน
ผู0บริหาร ซึ่งศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได0ดําเนินการจัดทําระบบโดยการเขียนโปรแกรมข้ึนใช0งานเองเพ่ือตอบสนองความ
ต0องการของผู0ใช0งานทุกระดับท่ีได0กล�าวมา โดยผู0ใช0งานทุกระดับจะมีสิทธิ์ในการเข0าถึงข0อมูลท่ีแตกต�างกัน 
เช�น ผู0ใช0งานระดับปฏิบัติการ จะสามารถเข0าถึงข0อมูลและนําข0อมูลไปใช0งานได0เฉพาะงานในหน0าท่ีท่ี
ตนเองปฏิบัติเท�านั้น ผู0ใช0งานระดับผู0อํานวยการกลุ�ม จะสามารถเข0าถึงข0อมูลของบุคลากรในกลุ�มงาน
ตนเองและนําข0อมูลของบุคลากรในกลุ�มงานตนเองไปใช0งานได0 ผู0ใช0งานระดับรองผู0อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะสามารถเข0าถึง
ข0อมูลของบุคลากรของทุกคนและทุกกลุ�มงานไปใช0งานได0 เป1นต0น”4 
  ในทํานองเดียวกันนี้ จารุวรรณ แปnนแจ0ง เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีระบบงานที่เราเรียกว�าระบบ i-Office ซ่ึงเป1นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ผู0ใช0งานทุกคนสามารถรวบรวมข0อมูลการปฏิบัติงานของตนเองไว0ในระบบได0 และยังสามารถสืบค0น
ผ�านระบบอินเทอร"เน็ตได0สะดวกอีกด0วย”5 

                                                           

 3 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 4 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 5 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปnนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
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  สอดคล0องกับ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การเก็บรวบรวมข0อมูลควรให0ผู0ท่ีเป1นเจ0าของข0อมูลเป1นผู0นําเข0าสู�ระบบด0วยตนเอง 
เพราะเจ0าของข0อมูลจะเป1นผู0ท่ีรู0ว�าข0อมูลของตนเองถูกต0องหรือไม�เพียงใด”6 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 
  “สําหรับโรงเรียนคงไม�ต0องการการเก็บรวบรวมข0อมูลจํานวนมาก เพราะข0อมูลท่ีไม�ได0
ใช0งานก็จะเป1นขยะ แต�โรงเรียนต0องข0อมูลในภาพรวม และต0องการแต�ข0อมูลท่ีเป1นประโยชน"คือ
สามารถนําไปใช0ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนและเป1นประโยชน"กับนักเรียนอย�างแท0จริง”7 
  สอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า กล�าวว�า 
  “การเก็บรวบรวมข0อมูลในปJจจุบันนี้ มีความจําเป1นอย�างยิ่งท่ีจะต0องอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร"ในการจัดเก็บ เพราะมีประสิทธิภาพสูง แม0จะมีต0นทุนเป1นค�าใช0จ�ายในการจัดเก็บสูง แต�ก็
แลกมาด0วยความคุ0มค�า”8 
  สอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวว�า 
  “การเก็บรวบรวมข0อมูลท่ีดีต0องมีการจัดแบ�งหมวดหมู�ของข0อมูล เพ่ือความสะดวกใน
การนําไปใช0ประโยชน" เป1นปJจจุบัน ท่ีสําคัญข0อมูลนั้นต0องเป1นข0อมูลท่ีไม�ซํ้าซ0อน”9 
  นอกจากนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวเพ่ิมเติมว�า  
  “ระบบการจัดเก็บข0อมูลต0องสามารถใช0งานง�าย ทั้งในการจัดเก็บข0อมูลและการนํา
ข0อมูลออกมาใช0งาน”10 
  สอดคล0องกับ อรพินธุ" โสมภีร" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “ข0อมูลท่ีถูกต0องและเชื่อถือได0จะทําให0โรงเรียนสามารถนําไปใช0งานได0อย�างถูกต0อง 
ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาควรเป1นหน�วยงานท่ีรวบรวมข0อมูลสารสนเทศท่ีถูกต0องและ
เชื่อถือได0 เพ่ือให0โรงเรียนสามารถนําไปใช0งานได0อย�างถูกต0อง”11 

                                                           

 6 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 7 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 8 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
 9 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
 10 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 11 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
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  สอดคล0องกับ พรนภา โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวว�า 
  “การเก็บรวบรวมข0อมูลท่ีดีต0องเป1นข0อมูลท่ีเป1นจริง มีการวิเคราะห"ข0อมูลให0ถูกต0อง
ก�อนท่ีจะนําไปจัดเก็บเพ่ือการใช0งานต�อไป โดยเฉพาะในปJจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน"จํานวนมากท่ีให0
ข0อมูลไม�เป1นจริง บิดเบือน เช�นเฟสบุ{ค ไลน" โดยสามารถแชร"ได0อย�างง�ายดาย”12 
  สรุปการรวบรวมข0อมูล ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีวิธีการเก็บรวบรวมข0อมูลอย�างรอบคอบโดยวิเคราะห"
ข0อมูลท่ีมีอยู�ในรูปแบบต�าง ๆ เช�นเอกสาร บทความ แผ�นพับ งานวิจัย คู�มือ เอกสารสิ่งพิมพ" แล0วแยก
หมวดหมู�ของข0อมูลตามกลุ�มงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ซ่ึงประกอบด0วย กลุ�มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ�มอํานวยการ กลุ�มบริหารงาน
บุคคล กลุ�มนโยบายและแผน กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา กลุ�มส�งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ�ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย" หน�วยตรวจสอบภายใน และศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ท้ังนี้เจ0าหน0าท่ีภายในกลุ�มงานท่ีรับผิดชอบรวบรวมข0อมูลและต0องคํานึงถึงความถูกต0องของ
ข0อมูล ความเป1นปJจจุบันทันสมัยของข0อมูล และประโยชน"ในการนําข0อมูลไปใช0งานด0วย 

2. การบันทึกและอนุมัติข�อมูล 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการบันทึกและ
อนุมัติข0อมูลไว0ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการบันทึกและอนุมัติข0อมูล โดยกําหนดกรอบความต0องการข0อมูล ออกแบบการจัดเก็บข0อมูล 
กําหนดผู0รับผิดชอบ โดยอาจใช0โปรแกรมจัดเก็บ วิเคราะห"ข0อมูล นําเสนอข0อมูลให0ผู0บังคับบัญชา 
ตามลําดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติข0อมูล ควรสร0างระบบการบันทึกท่ีง�าย และมีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติ เม่ืออนุมัติแล0ว ข0อมูลท่ีได0ต0องมีความถูกต0อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของผล
จากการบันทึกนั้นได0 ทบทวนแหล�งข0อมูล  การเก็บรวมรวมข0อมูล กําหนดวิธีท่ีใช0บันทึกข0อมูล กําหนด
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ" เทคโนโลยี ท่ีใช0บันทึกข0อมูล กําหนดผู0บันทึกข0อมูล ข0อมูลมีความเป1นปJจจุบัน 
ดําเนินการบันทึกข0อมูล  
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการสอบทานความถูกต0องของข0อมูล ปรับปรุง แก0ไข ให0การบันทึกข0อมูลเป1นไปด0วยความเหมาะสม 
ข0อมูลท่ีรวบรวมมาควรบันทึกเข0าระบบและต0องตรวจสอบความถูกต0อง ก�อนอนุมัติให0ข0อมูลเข0าไปสู�
การประมวลผล โดยเฉพาะอย�างยิ่งการบันทึกและอนุมัติข0อมูลระบบข0อมูลสารสนเทศสนับสนุนการ

                                                           

 12 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
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ตัดสินใจของผู0บริหาร เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค"การให0มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีดีจึงควรเป1นระบบท่ีสามารถผลิตข0อมูลสารสนเทศ
ท่ีแสดงถึงความก0าวหน0าของผลการดําเนินงานท่ีมีความครอบคลุม ครบถ0วน สมบูรณ"และทันกาล 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การบันทึกและอนุมัติข0อมูลไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า 
  “เรื่องนี้ได0มอบหมายให0กลุ�มอํานวยการจัดทําเป1นแนวปฏิบัติ โดยมีข้ันตอน กระบวนการ 
ผังการปฏิบัติงานเป1นลําดับ และแจ0งเวียนให0เจ0าหน0าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ”13 
  สอดคล0องกับ สุรพล จานสิบสี  รองผู0 อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ด0วยระบบบริหารจัดการท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0ออกแบบไว0นั้น ก�อนท่ีจะมีการนําข0อมูลไปใช0งานได0
ระบบจะมีการกลั่นกรองหลายข้ันตอน มีการตรวจสอบความถูกต0องตามลําดับการบังคับบัญชาคือ
เจ0าหน0าท่ีเป1นผู0บันทึก ผู0อํานวยการกลุ�มตรวจสอบความถูกต0องว�าผ�านหรือไม�ผ�าน ถ0าไม�ผ�านก็จะต0อง
ทําการแก0ไขแล0วบันทึกใหม�เพ่ือให0ผู0อํานวยการกลุ�มตรวจสอบอีกครั้ง แต�ถ0าผ�านจะถูกส�งต�อไปยังรอง
ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับนี้ก็ปฏิบัติเช�นเดียวกันจนกระทั่งถึงท�าน
ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป1นผู0อนุมัติข0อมูล จึงจะถือว�าข0อมูลนั้นสามารถนําไป 
ใช0งานได0”14 
  สอดคล0องกับ ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “ระบบการบันทึกและอนุมัติข0อมูลท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดทําไว0เป1นระบบท่ียอดเยี่ยมมาก 

                                                           

 13 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 14 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
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เนื่องจากสามารถใช0งานได0ง�าย ข้ันตอนไม�ซับซ0อน ใช0สมาร"ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได0 มีความคล�องตัวใน
การทํางานสูง”15 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ออกแบบระบบการบันทึกและอนุมัติข0อมูลตามนโยบายของท�านผู0อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และชี้แจงทําความเข0าใจให0เจ0าหน0าท่ี
ทุกคนปฏิบั ติตาม โดยยึดหลักการออกแบบบนพื้นฐานของความง�ายในการใช0งาน แต�ต0องมี
ประสิทธิภาพสูง”16 
  ซ่ึงสอดคล0องกับ จารุวรรณ แปnนแจ0ง เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีกล�าวว�า 
  “การบันทึกเสนอของเจ0าหน0าท่ีจะมีการตรวจสอบและแก0ไขปรับปรุงจากผู0บริหาร
หลายระดับ เช�น ผู 0อํานวยการกลุ �ม รองผู 0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และท�าน
ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําให0ข0อมูลท่ีได0รับการอนุมัติเป1นข0อมูลท่ีเชื่อถือได0”17 
  สอดคล0องกับ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การบันทึกและอนุมัติข0อมูลบางชนิด ผู0อนุมัติอาจจะไม�ใช�ท�านผู0อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แต�เป1นผู0ท่ีได0รับมอบอํานาจให0ปฏิบัติหน0าที่แทนท�านผู0อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาได0 เช�นการบันทึกและอนุมัติข0อมูลในการใช0รถยนต" การบันทึกและอนุมัติข0อมูลในการ
ใช0ห0องประชุม การบันทึกและอนุมัติข0อมูลในการลาของเจ0าหน0าท่ี โดยอาจมอบหมายให0รองประจํากลุ�ม
หรือผู0อํานวยการกลุ�มปฏิบัติหน0าท่ีแทนได0”18 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 

                                                           

 15 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 16 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 17 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปnนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 18 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
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  “การบันทึกข0อมูลเป1นการนําข0อมูลท่ีผ�านการคํานวณ หรือท่ีเก็บรวบรวมไว0มาบันทึก
ลงในระบบ โดยเจ0าหน0าท่ีผู0ใช0 จากนั้นผู0บริหารท่ีได0รับมอบหมายต0องเป1นผู0ตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต0องของข0อมูล รวมท้ังเป1นผู0อนุมัติข0อมูลเพ่ือนําไปใช0ประโยชน"ต�อไป”19 
  สอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า กล�าวว�า 
  “การบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ต0องจัดทําให0โรงเรียนสามารถเข0ามาใช0ประโยชน"ร�วมกันได0 
ระบบนี้จะจัดเก็บข0อมูลด0านต�าง ๆ ท่ีได0รับการอนุมัติจากท�านผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา”20 
  สอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวว�า 
  “ควรต0องมีการออกแบบให0สามารถรายงานที่เป1นมาตรฐานเดียวกัน หรือปรับให0
สอดคล0องกับความต0องการของผู0บริหารและสามารถพิมพ"รายงานได0ทุกเวลาตามต0องการ”21 
  นอกจากนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวว�า 
  “การบันทึกและอนุมัติข0อมูลสามารถประยุกต"การทํางานผ�านอินเทอร"เน็ต โดย
ผู0ใช0ระบบท่ีได0รับอนุญาตจะสามารถเข0าระบบจากท่ีใดก็ได0”22 
  สอดคล0องกับ อรพินธุ" โสมภีร" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “การบันทึกและอนุมัติข0อมูล ประกอบด0วยผู0ใช0หลายระดับ ต้ังแต�เจ0าหน0าท่ีฝpายต�าง ๆ 
จนถึงผู0บริหารระดับสูงขององค"กร การใช0รหัสเพื่อเข0าสู�ระบบ เป1นการควบคุมและจํากัดสิทธิ์การ
เข0าถึงข0อมูลของระบบงานเป1นสิ่งจําเป1น”23 
  สอดคล0องกับ พรนภา โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “การบันทึกและอนุมัติข0อมูล ต0องมีขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต0อง และ
หลังจากการอนุมัติข0อมูลโดยผู0บริหารแล0วจึงนําไปจัดเก็บเข0าสู�ระบบซ่ึงต0องมีการรักษาความปลอดภัย
ของข0อมูลท่ีอนุมัติแล0ว”24  
  สรุปการบันทึกและอนุมัติข0อมูล ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการกําหนดหน0าท่ีในการบันทึกและ

                                                           

 19 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 20 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
 21 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
 22 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 23 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
 24 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
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อนุมัติข0อมูลให0กับบุคลากรตามตําแหน�งและหน0าท่ีความรับผิดชอบของงานในแต�ละกลุ�มงาน โดยท่ี
บุคลากรทุกคนสามารถบันทึกข0อมูลท่ีสามารถนําไปใช0งานและเป1นประโยชน"กับองค"กรเข0าสู�ระบบ
ตามหมวดหมู�ท่ีได0มีการออกแบบไว0อย�างเป1นระบบ ซ่ึงในระบบท่ีออกแบบไว0สามารถสืบค0นได0อย�าง
รวดเร็วผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร"และอินเทอร"เน็ตได0ทุกท่ี ทุกเวลา ทําให0ผู0บันทึกข0อมูลและ
ผู0อนุมัติข0อมูล สามารถปฏิบัติงานได0อย�างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะห�ผล 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการวิเคราะห"ผลไว0
ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการแต�งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการวิเคราะห"ผล ในการนําข0อมูลท่ีได0จากการจัดเก็บจากกลุ�ม
ประชากร มารวบรวม ให0ตรงประเด็นตามตัวชี้วัด โดยไม�มีการเอนเอียงข0อมูลท่ีได0รับ ท้ังข0อมูลด0านลบ 
และด0านบวก วิเคราะห"ท้ังเชิงสถิติ และความคิดเห็นเชิงพรรณนา ทบทวนแนวทาง หลักการวิเคราะห"
ผลท่ีถูกต0อง ตรวจสอบความสมบูรณ"ของข0อมูล กําหนดวิธีวิเคราะห"ผลท่ีเหมาะสม กําหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ"  โปรแกรมคํานวณ สําหรับการวิเคราะห"ผล กําหนดคณะทํางาน/ผู0วิเคราะห"ข0อมูล 
ดําเนินการวิเคราะห"ข0อมูลตามหลักวิชาการ สามารถใช0การวิเคราะห"นั้นเป1นเครื่องมือกําหนดวิสัยทัศน"
และพันธกิจ สื่อความหมาย เชื่อมโยงเครือข�ายและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป1นเครื่องมือช�วยทํา
ให0เกิดการเรียนรู0ข้ึนภายในองค"กร และช�วยให0เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีความคุ0มค�า พิจารณาผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานโดยให0ความสําคัญกับปJจจัยภายในและภายนอกองค"กรในสัดส�วนท่ีทัดเทียมกัน 
มีการคํานึงหรือให0ความสําคัญถึงความเชื่อมโยงระหว�างโครงสร0างองค"กรและพันธกิจในการทํางานแต�ละ
ระดับขององค"กร รวมท้ังให0ความสนใจในด0านการตอบสนองความคาดหวังของผู0รับบริการ และผู0มี
ส�วนได0ส�วนเสียทุก ๆ ฝpาย 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการตรวจสอบการวิเคราะห"ผล ปรับปรุง แก0ไข ผลการวิเคราะห"ข0อมูลให0ถูกต0องตามหลัก
วิชาการ ควรรายงานผลอย�างตรงไปตรงมา เข0าใจง�าย ท่ีสําคัญคือต0องรายงานเป1นหมวดหมู�/ข้ันตอน 
เพ่ือให0ผู0ท่ีอ�านรายงานเข0าใจง�ายไม�สับสน และสามารถนําผลจากการรายงานไปใช0ประโยชน"ต�อไปได0
นําผลการจัดการมาหาข0อสรุป  และเผยแพร�ให0หน�วยงานต�าง ๆ รับทราบ ควรมีการพิจารณาผล
การปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับเปnาหมายท่ีกําหนด แล0วประเมินย0อนกลับเข0าไปในกระบวนการ
ทํางานขององค"กร เพ่ือคาดหมายถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนล�วงหน0า ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแนวโน0ม
การตัดสินใจในเชิงบริหาร 
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  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การวิเคราะห"ผลไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า 
  “ในระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนงานจนกระท่ังสิ้นสุดจะมีการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับเปnาหมายท่ีกําหนด วิเคราะห"ผลแล0วประเมินผลย0อนกลับเข0าไปใน
กระบวนการทํางานขององค"กร เพ่ือคาดหมายถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนล�วงหน0า แล0วนําแนวโน0มมาใช0ในการ
ตัดสินใจในเชิงบริหาร” 25 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ สุรพล จานสิบสี รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “การวิเคราะห"ผลเป1นข้ันตอนสําคัญของการปฏิบัติงาน เราต0องมีการวิเคราะห"ผลเพ่ือ
มองหาข0อผิดพลาดแล0วทําการปรับปรุงแก0ไขในจุดท่ีผิดพลาดนั้น เพ่ือให0สามารถปฏิบัติงานให0บรรลุ
วัตถุประสงค"ได0”26 
  ในทํานองเดียวกัน ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ฝpายบริหารต0องทําการวิเคราะห"ผลค�าความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานว�าตํ่าหรือสูงกว�า 
เปnาหมายเพียงใด ตํ่าหรือสูงกว�าเปnาหมายจนเกินไปแล0วเสนอเป1นทางเลือกต�อท�านผู0อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานต�อไป”27 
  ในเรื่องนี้ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดําเนินการวิเคราะห"ผลการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องเพ่ือการปรับปรุงงานให0มี

                                                           

 25 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 26 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 27 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
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ประสิทธิภาพอยู�เสมอ โดยเฉพาะงานด0านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต0องปรับปรุงอยู�เสมอให0
เป1นไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี”28 
  สอดคล0องกับ จารุวรรณ แปnนแจ0ง เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “เจ0าหน0าท่ีท่ีปฏิบัติงานทุกคนจะต0องมีการวิเคราะห"ผลการทํางาน โดยอาจมีการ
จัดประชุมชี้แจง และกระตุ0นให0เจ0าหน0าท่ีปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค"และร�วมกันวิเคราะห"ปJญหาและ
อุปสรรค รวมท้ังช�วยกันหาแนวทางการแก0ไข”29 
  สอดคล0องกับ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ในการทํางานจริงจะมีอุปสรรคบางอย�างท่ีเราไม�คาดคิดเกิดข้ึนเสมอ ทําให0เราไม�สามารถ
ทํางานให0เป1นไปตามเปnาหมายท่ีได0วางไว0 ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีการวิเคราะห"ผล
เป1นระยะ ๆ เพ่ือประเมินการทํางานของเจ0าหน0าท่ีแล0วนําไปปรับปรุงและพัฒนางาน”30 
  เก่ียวกับเรื่องนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ต0องร�วมกับกลุ�มงานทุกกลุ�มทําการวิเคราะห"ผลร�วมกัน วางแผนการปรับปรุงและ
พัฒนางานร�วมกัน”31 
  สอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า กล�าวว�า 
  “ในระหว�างการทํางานอาจมีตัวแปรแทรกซ0อนท่ีเราไม�สามารถควบคุมได0 เจ0าหน0าท่ี
ผู0ปฏิบัติงานทุกคนจึงต0องทําความเข0าใจโดยจัดให0มีการวิเคราะห"ผลการปฏิบัติงานตามหน0าท่ีท่ีได0รับ
มอบหมาย แล0วจัดทําสรุปรายงานให0ผู0บังคับบัญชาทราบ”32 
  สอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 

                                                           

 28 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 29 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปnนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 30 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 31 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 32 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
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  “ผลสัมฤทธิ์ของงานคือจุดมุ�งหมายสุดท0ายในการทํางาน ดังนั้นการทํางานจึงควรมี
การวิเคราะห"ผลของการทํางานด0วยว�าเม่ือสิ้นสุดการทํางานแล0วนั้นจะต0องนําเอาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ได0ไปพัฒนาต�อยอดอย�างไรต�อไป”33 
  นอกจากนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวว�า 
  “การเข0ารับบริการท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการวิเคราะห"ผล ปรับปรุงและพัฒนางานต�อเนื่องเสมอ 
โดยสามารถสังเกตได0จากสิ่งท่ีทางโรงเรียนร0องขอให0มีการบริการเพ่ิมเติม ก็จะได0รับการบริการตามท่ี
ขอโดยไม�มีข0อแม0”34 
  สอดคล0องกับ อรพินธุ" โสมภีร" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “การพัฒนางานอย�างต�อเนื่องของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องมาโดยตลอด ท้ังนี้เกิด
จากการวิเคราะห"ผลการปฏิบัติงาน แล0วนําเอาข0อมูลหรือผลการสะท0อนความคิดเห็นของโรงเรียนไป
ปรับปรุงงาน ทําให0มองเห็นความก0าวหน0าในการพัฒนางานอย�างเป1นรูปธรรม”35 
  สอดคล0องกับ พรนภา โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวว�า 
  “การวิเคราะห"ผลต0องมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส�วน วิเคราะห"จากทุก
มุมมองเพ่ือให0ครอบคลุมในทุกด0าน ท้ังนี้เพ่ือความพอใจของผู0รับบริการ ให0สามารถตอดสนองความ
ต0องการของผู0รับบริการได0อย�างหลากหลาย”36 
  สรุปการวิเคราะห"ผล ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 บุคลากรทุกคนจะมีการวิเคราะห"ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการและภารกิจท่ีได0รับมอบหมาย โดยการเปรียบเทียบกับเปnาหมายท่ีต้ังไว0 สามารถแยกแยะ
ผลการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีจะพิจารณาออกเป1นส�วนย�อยท่ีมีความสัมพันธ"ต�อกัน ตามสายงานการบังคับ
บัญชา ทําความเข0าใจความสัมพันธ"ในแต�ละส�วนให0เข0าใจร�วมกัน เก่ียวเนื่องกันอย�างไร ความร�วมมือ
และทัศนคติท่ีดีต�อกัน จะช�วยให0เกิดความเข0าใจต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย�างแท0จริง และนําไปสู�การสรุปการ
วิเคราะห"ผล เพ่ือประโยชน"ในการการแก0ไขปJญหาในการปฏิบัติงานร�วมกัน 
 
 

                                                           

 33 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
 34 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 35 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
 36 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
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4. การรายงานผล 
  จากการสอบถามถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0บริหารโรงเรียน ได0กล�าวถึงการรายงานผลไว0
ดังนี้ 
  ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ควรมีการรายงานผลตามกําหนดระยะเวลาตามแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ�มเปnาหมายท่ีสมควร
ต0องรายงานผลให0ทราบ ด0วยวิธีการและรูปแบบท่ีเหมาะสม กําหนดรูปแบบการรายงานผล กําหนด        
ผู0เรียบเรียงการรายงานผล ดําเนินการเรียบเรียงรายงานผล จัดทําเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ีกําหนด
ตรวจสอบความสมบูรณ"ของการรายงานผล ปรับปรุง แก0ไข การรายงานผลให0ถูกต0องท้ังด0านเนื้อหา  
ด0านโครงสร0างเอกสาร ด0านภาษาท่ีใช0นําเสนอรายงาน รายงานผลหลังจากการปฏิบัติตามกําหนดงาน 
ให0ครอบคลุมทุกด0าน และรายงานโดยตรงให0หน�วยงานรับทราบ การจัดทํารายงานผลซ่ึงจะแยกเป1น 2 
ส�วน คือ ส�วนท่ีจะรายงานเป1นช�วงเวลาตามกําหนดทุกครึ่งป_หรือหนึ่งป_ เพ่ือประโยชน"ในการกําหนด
นโยบายและวางแผนหรือการจัดทํางบประมาณประจําป_ และส�วนท่ีเป1นการรายงานเฉพาะกิจท่ี
สามารถเรียกดูข0อมูลตัวบ�งชี้ได0ทันในกรณีท่ีเกิดปJญหาข้ึน ซ่ึงความสําเร็จในการจัดทําระบบข0อมูลผล
การปฏิบัติงานท่ีใช0ประโยชน"ได0จึงอยู�ท่ีการจัดทําข0อมูลท่ีสะท0อนผลงานจริง ทันเวลา และมีปริมาณ
ข0อมูลท่ีเหมาะสม โดยมีค�าใช0จ�ายท่ีประหยัด ควรรายงานผลการปฏิบัติงานปJจจุบันขององค"กร พร0อม
กับแสดงแนวโน0มเพ่ือเห็นความเชื่อมโยงของผลงานกับวัตถุประสงค"เป1นประโยชน"ในการแก0ไข และ
ปรับปรุงผลงาน 
  จากการสัมภาษณ"ถึงการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู0ให0ข0อมูลหลัก (Key Informant) ได0กล�าวถึง
การรายงานผลไว0ดังนี้ 
  จักรพรรด์ิ จิตมณี ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 กล�าวว�า 
  “ผมมีนโยบายให0เจ0าหน0าท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 ทุกคนดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป_ ทุกป_ในช�วงสิ้นป_งบประมาณ 
(ประมาณเดือนกันยายนของทุกป_) โดยให0จัดทํารายงานโครงการที่รับผิดชอบทุกโครงการ รวมท้ัง
กิจกรรมท่ีได0รับมอบหมาย ซ่ึงให0จัดทําเป1นรูปเล�มโดยผมได0สนับสนุนงบประมาณในการจัดทํารูปเล�ม 
เพ่ือจะได0เป1นประโยชน"กับตัวเจ0าหน0าท่ีเองด0วย”37 

                                                           

 37 สัมภาษณ" จักรพรรด์ิ  จิตมณี, ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
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  เก่ียวกับเรื่องนี้ สุรพล จานสิบสี รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “การรายงานผลของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได0มีการจัดทํารูปเล�มรายงานและจัดทําในรูปแบบไฟล"
ดิจิทัล เพ่ือรายงานท�านผู0อํานวยการและเผยแพร�ให0ผู0เก่ียวข0องได0รับทราบร�วมกันเป1นประจําทุกสิ้น
ป_งบประมาณ”38 
  สอดคล0องกับ ประพันธ" สุดโต รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า  
  “ข้ันตอนสุดท0ายของการปฏิบัติงานทุกงานคือต0องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นทุกกลุ�มงานต0องมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือนําเสนอผู0บังคับบัญชาทราบ มิฉะนั้น
แล0วก็จะทําให0ผู0บริหารไม�สามารถทราบได0ว�าผลการปฏิบัติงานเป1นไปตามวัตถุประสงค"หรือไม�”39 
  ในเรื่องนี้ เกรียงไกร โกพัฒน"ตา ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเป1นรายไตรมาศ และจัดทํารายงานครั้ง
สุดท0ายตอนสิ้นป_งบประมาณ โดยมีการรายงานครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคม รายงานครั้งท่ี 2 เดือนมีนาคม 
รายงานครั้งท่ี 3 เดือนมิถุนายน รายงานครั้งท่ี 4 เดือนกันยายน และรายงานฉบับเต็มให0ผู0บริหาร
ทราบเป1นรายบุคคลอีกครั้งในเดือนกันยายนของทุกป_”40 
  สอดคล0องกับ จารุวรรณ แปnนแจ0ง เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 

                                                           

 38 สัมภาษณ" สุรพล  จานสิบสี, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 16 กันยายน 2559. 
 39 สัมภาษณ" ประพันธ"  สุดโต, รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
 40 สัมภาษณ" เกรียงไกร  โกพัฒน"ตา, ผู0อํานวยการศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 3 สิงหาคม 2559. 
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  “ในการปฏิบัติหน0าท่ีประจําศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาจะต0องมีการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเองอยู�เสมอ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให0สามารถจัดทํา
รายงานและนําเสนอผู0บริหารได0”41 
  สอดคล0องกับ อมรรัตน" โสดดี เจ0าหน0าที่ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กล�าวว�า 
  “งานท่ีได0รับมอบหมายทุกงานต0องมีการเขียนเป1นรายงานแล0วนําส�งผู0อํานวยการกลุ�ม
เพ่ือนําไปใช0ประโยชน"ในการบริหารจัดการต�อไป”42 
  นอกจากนี้ ปราโมทย" สุวรรณเวก ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ� กล�าวเพ่ิมเติมว�า 
  “การรายงานข0อมูลควรแสดงข0อมูลเชิงปริมาณและกราฟ รวมท้ังการนําเอาสัญลักษณ"
ต�าง ๆ มาใช0สื่อสารกับผู0บริหารโรงเรียนในประเด็นที่ต0องการให0ความสนใจจากผู0บริหารเป1นพิเศษ 
เช�น ระบบจะมีสัญลักษณ"เฉพาะท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมากผิดปกติจากช�วงท่ีแล0ว หรือตัวชี้วัดท่ี
มีผลการปฏิบัติงานตกลงอย�างมากหรือเพ่ิมสูงข้ึนอย�างมากเม่ือเทียบกับเปnาหมาย”43 
  สอดคล0องกับ ประสาน พุ�มเข็ม ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า กล�าวว�า “การ
รายงานข0อมูลต0องจัดทําให0สามารถทําความเข0าใจง�าย ควรมีการสรุปภาพรวมแบบกว0างๆ สําหรับให0
ผู0บริหารโรงเรียนนําไปใช0ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และควรนําเสนอข0อมูล
ท่ีเป1นประโยชน"ต�อการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด0าน”44 
  สอดคล0องกับ อารีย" บัญญัติ ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กล�าวว�า 
“สารสนเทศท่ีเกิดจากการจัดทํารายงานข0อมูลจะเป1นประโยชน"ต�อโรงเรียนเป1นอย�างมาก เพราะจะทํา
ให0ผู0บริหารโรงเรียนสามารถมองเห็นภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและนําเอาสารสนเทศ
นั้นไปใช0ในการวางแผนภายในโรงเรียนให0สอดคล0องกับสภาพแวดล0อมและบริบทของโรงเรียน”45 
  ในเรื่องนี้ ชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ กล�าวเพ่ิมเติมว�า 

                                                           

 41 สัมภาษณ" จารุวรรณ  แปnนแจ0ง, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 42 สัมภาษณ" อมรรัตน"  โสดดี, เจ0าหน0าท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 7 กรกฎาคม 2559. 
 43 สัมภาษณ" ปราโมทย"  สุวรรณเวก, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ�, 28 กันยายน 
2559. 
 44 สัมภาษณ" ประสาน  พุ�มเข็ม, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดปpาพระเจ0า, 3 ตุลาคม 2559. 
 45 สัมภาษณ" อารีย"  บัญญัติ, ผู0อํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม, 19 ตุลาคม 2559. 
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  “การจัดทํารายงานด0านข0อมูลและสารสนเทศถือเป1นเรื่องจําเป1น เพราะจะเป1นการ
กระตุ0นให0ครูผู0สอนท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายได0ถูกต0อง ตรงประเด็นตามเปnาหมาย 
โดยดูจากรายงานข0อมูลสารสนเทศท่ีศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได0จัดทําไว0”46 
  สอดคล0องกับ อรพินธุ" โสมภีร" ครูโรงเรียนวัดสวนแตง กล�าวว�า 
  “ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ควรประสานให0มีการการรายงานข0อมูลท่ีจําเป1นสําหรับโรงเรียน หรือข0อมูลท่ี
โรงเรียนควรทราบของกลุ�มงานทุกกลุ�มในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเป1นประโยชน"ในการใช0
งานข0อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนด0วย”47 
  สอดคล0องกับ พรนภา โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดวังกุ�ม กล�าวว�า 
  “การดําเนินการจัดทํารายงานผลเป1นหัวใจสําคัญในการท่ีจะตัดสินใจยุติการ
ดําเนินงานหรือจะดําเนินการต�อไป หรือต0องปรับปรุงแก0ไขอะไร อย�างไร ถ0าเราไม�มีการรายงานผลท่ี
เกิดจากการวิเคราะห"แล0วก็จะทําให0เราไม�มีทิศทางในการปฏิบัติงาน ศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาจึงควรจัดทํารายงานผลแล0วนําเข0าสู�ระบบอินเทอร"เน็ตเพ่ือเผยแพร�ให0กับครูหรือผู0สนใจได0
นําไปใช0ประโยชน"ในการพัฒนางาน”48 
   สรุปการรายงานผล ของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการรายงานผลในรูปแบบของข0อมูลและสารสนเทศ ซ่ึง
เป1นการรายงานผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยู�ในรูปแบบท่ีทําความเข0าใจง�าย เป1นตัวเลขทาง
สถิติท่ีผ�านการประมวลผลเรียบร0อยแล0ว เป1นภาพหรือแผนภูมิท่ีมีการเปรียบเทียบเชิงพัฒนา มีการสรุป
ภาพรวมแบบกว0างๆ สําหรับให0ผู0บริหารทุกระดับสามารถเข0าถึงได0ตามสิทธิ์ของตนเองและนําไปใช0ใน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการในส�วนท่ีเก่ียวข0องทุกด0าน 
  นอกจากนี้ยังมีตัวอย�างของการศึกษาค0นคว0างานวิจัยท่ีน�าสนใจ ซ่ึงเก่ียวข0องกับการใช0
ข0อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ขององค"กรในประเทศ
ไทยและต�างประเทศ รายละเอียดดังนี้ 
  ยงยุทธ ทรัพย"เจริญ ได0วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพบว�า รูปแบบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประกอบด0วยส�วนสําคัญ 3 ส�วน คือ ส�วนท่ี 1 การบริหารกลยุทธ"แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ ส�วนท่ี 2 
โครงสร0างการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  และส�วนที่  3 ขั้นตอนการปฏิบัติแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ซ่ึง

                                                           

 46 สัมภาษณ" ชุรีพร  สุขเจริญ, ครูโรงเรียนบ0านท�าเสด็จ, 20 ตุลาคม 2559. 
 47 สัมภาษณ" อรพินธุ"  โสมภีร", ครูโรงเรียนวัดสวนแตง, 25 ตุลาคม 2559. 
 48 สัมภาษณ" พรนภา  โพธิ์ศรี, ครูโรงเรียนวัดวังกุ�ม, 27 ตุลาคม 2559. 
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ประกอบด0วย 9 ข้ันตอน ได0แก� 1) วิเคราะห"วิสัยทัศน" พันธกิจ วัตถุประสงค"และกลยุทธ" 2) กําหนด
ปJจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3) กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4) กําหนดวิธีการและข้ันตอน
การปฏิบัติ 5) กําหนดเปnาหมาย 6) ปฏิบัติตามวิธีการและข้ันตอน 7) บันทึกผลการปฏิบัติ 8) ประเมิน
และวิเคราะห"ผล และ 9) พัฒนาการปฏิบัติและเผยแพร�ผลงาน49 
  ประภา สมาคม ได0ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห"องค"ประกอบการพัฒนารูปแบบการ
บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์สําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว�า มี 6 องค"ประกอบ ดังนี้ 
1) มาตรฐานด0านคุณภาพผู0เรียน 2) มาตรฐานด0านการบริหารจัดการศึกษา 3) การกําหนดมาตรฐาน
และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
5) การติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่อง และ 6) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ50 
  องค"การความร�วมมือ ระหว�างประเทศแห�งเกาหลี (KOICA) ได0ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ
วิธีการของการจัดการผลการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ตามโครงการให0คําปรึกษาด0านการพัฒนาเชิงลึก 
พบว�าต้ังแต�ป_ 1990 สมาชิกองค"การเพ่ือความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประสบปJญหาต�าง ๆ 
มากมาย ทําให0ต0องมีการปฏิรูปจึงได0แนะนําให0บริหารจัดการแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ หรือการบริหารท่ีเน0น
ประสิทธิภาพ ประกอบด0วย 7 องค"ประกอบ ได0แก� 1) การกําหนดวัตถุประสงค" 2) การกําหนดตัวชี้วัด 
3) การต้ังเปnาหมาย 4) ผลการตรวจสอบ 5) การรายงานผล 6) การประเมินผลเชิงบูรณาการ และ 
7) การใช0ข0อมูลผลการดําเนินงาน51 
  

                                                           

 49 ยงยุทธ ทรัพย"เจริญ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” (วิทยานิพนธ"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), ง. 
 

50
 ประภา สมาคม, “การวิเคราะห"องค"ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ�ง

ผลสัมฤทธิ์สําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,” วิทยาการวิจัยและวิทยาการป8ญญา 13,1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558): 53. 
 

51
 KOICA, Research on means of results-based management (RBM) for 

the development consulting project “DEEP” (Korea: Gyeonggi-do, 2013), 3-4. 
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บทท่ี 4 

การประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใช�นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

 สาระสําคัญของบทนี้คือ การนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับที่มาและการบริหารแบบ
มุ$งผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 และส$งผลให1เกิดข1อค1นพบจากการศึกษาในครั้งนี้คือ การประเมินผลเชิงบูรณาการ
โดยใช1นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยนําเสนอเป5น 2 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การศึกษาข1อมูลจากเอกสาร ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาการประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใช1นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 
ตอนท่ี 1 การศึกษาข�อมูลจากเอกสาร ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสํานักงาน            
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ประวัติ ความเป-นมา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได1จัดต้ังศูนย)เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต้ังแต$วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 และมีการ
จัดแบ$งโครงสร1างบทบาทและภารกิจข้ึนตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ 432/2554 เรื่องการมอบหมายหน1าที่ความรับผิดชอบของข1าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ1างประจําและลูกจ1างชั่วคราว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2554 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีหน1าท่ีดูแลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของชาติได1ตระหนักถึงประโยชน)และความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให1มีการจัดต้ังศูนย)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามคําสั่งท่ี ศธ.04011/1 ลงวันท่ี 
7 มกราคม 2555 จํานวน 225 แห$งเพื่อให1มีการดําเนินการในส$วนที่เกี่ยวข1องกับการใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐท่ีจํากัดจํานวนอัตราบุคลากรและ
งบประมาณและสอดคล1องกับภารกิจและการขับเคลื่อนด1านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
นโยบายทุกระดับให1มีประสิทธิภาพ โดยจะต1องเป5นโครงสร1างท่ีลดความซํ้าซ1อนของการทํางานท้ังใน
แนวนอนหรือแนวต้ังเอ้ือให1เกิดการใช1ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู$และท่ีจะได1รับมาในอนาคตให1
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เต็มศักยภาพเป5นโครงสร1างท่ีมีการกระจายอํานาจลดข้ันตอนการบริหารทําให1เวลาท่ีจะใช1ในการ
ตัดสินใจแต$ละเรื่องสั้นและรวดเร็วสร1างความเป5นมืออาชีพให1บุคลากรในแต$ละระดับทําให1การบริหาร
โปร$งใสควบคุมการใช1จ$ายให1สมเหตุสมผลและสอดคล1องกับราคาจริงและมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม$
มาใช1ในการบริหารจัดการและหวังว$าเม่ือได1ดําเนินการตามแนวทางข1างต1นแล1วก็จะทําให1ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสูงข้ึนมีเงินงบประมาณเหลือจ$ายจากการบริหารจัดการมากข้ึนกระทรวงศึกษาธิการ
ก็จะสามารถนําเงินเหลือจ$ายดังกล$าวไปใช1ในการจัดหาอุปกรณ)ห1องปฏิบัติการพัฒนาแหล$งเรียนรู1ให1
เพียงพอครูก็จะจัดการเรียนการสอนด1วยการปฏิบัติทดลองตามแนวทางของการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน1นผู1เรียนเป5นสําคัญนักเรียนก็จะได1ทักษะการปฏิบัติและการคิดค1นหาความรู1ด1วยตนเองคุณภาพ
ของคนไทยก็จะสูงข้ึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได1ดําเนินการทดลองนําร$อง
การจัดต้ังกลุ$มศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และประเมินผล
การดําเนินงานโครงการนําร$องดังกล$าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความ
อนุเคราะห)มายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพ่ือนําคณะเขตพ้ืนท่ีนําร$อง
เดินทางศึกษาดูงานด1านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และให1ความรู1กับคณะศึกษาดูงาน เม่ือ
วันท่ี 28 – 29 กันยายน 2554 โดยขอความอนุเคราะห)ในการเป5นวิทยากรบรรยายด1านการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในวันท่ี 28 
กันยายน 2554 ณ โรงแรมศรีอู$ทอง แกรนด) จังหวัดสุพรรณบุรี และนําคณะศึกษาดูงานในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในวันท่ี 29 กันยายน 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
ซ่ึงผลจากการศึกษาปรากฏว$าสมควรให1มีเจ1าภาพหลักรับผิดชอบงานด1านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือให1มีการดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข1องกับการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและสอดคล1องกับภารกิจและการขับเคลื่อนด1านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามนโยบายในทุกระดับให1มีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงประกาศ
ให1สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการจัดต้ังศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ในการนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
จึงดําเนินการเปลี่ยนชื่อศูนย)เทคโนโลยีและสารสนเทศ และดําเนินการประกาศจัดต้ังศูนย)เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามประกาศท่ี 
1/2556 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2556 
 การบริหารแบบมุ1งผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป5นหน$วยงานหลักท่ีให1บริการด1านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร)และเครือข$าย เช$น 
ระบบเครือข$ายอินเทอร)เน็ต ระบบอินทราเน็ต อุปกรณ)คอมพิวเตอร) ซอฟต)แวร)รวมถึงการให1บริการ
แก1ไขปIญหาคอมพิวเตอร)ต$าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดในการบริหารงานแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
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1. ปรัชญา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป5นแรงผลักดันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
ให1บริการอย$างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. ปณิธาน 
  ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จะเป5นศูนย)กลางท่ีเน1นการให1บริการ เพ่ือสนับสนุนกิจการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และสนับสนุนการพัฒนาความเป5นเลิศทางด1านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก$สถานศึกษาในสังกัด  

3. วิสัยทัศน) 
  เป5นหน$วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต)ใช1ในการ
บริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนกิจการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

4. พันธกิจ 
  พัฒนาและจัดระบบการบริการด1านอุปกรณ)ฮาร)ดแวร) ซอฟต)แวร) พีเพิลแวร) ระบบ
เครือข$ายคอมพิวเตอร) และระบบรักษาความปลอดภัยข1อมูล ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให1เกิดประโยชน)สูงสุดต$อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

5. วัตถุประสงค) 
5.1 เพ่ือให1บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน และ

กิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
5.2 เพ่ือให1สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการจัด

การศึกษา 
5.3 เพ่ือให1บริการด1านระบบคอมพิวเตอร)และอุปกรณ)ต$อพ$วง และสนับสนุนงานต$าง ๆ 

แก$บุคลากร ครู และนักเรียน 
5.4 เพ่ือฝMกอบรมและพัฒนาทักษะและความรู1ด1านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

ทางด1านคอมพิวเตอร) 
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โครงสร�างการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร1างการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

หน$วยตรวจสอบภายใน 

ผู1อํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

คณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 

รองผู1อํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (6 คน) 

กลุ$มอํานวยการ กลุ$มบริหารการเงิน 

และสินทรัพย) 

กลุ$มนโยบายและแผน กลุ$มบริหารงานบุคคล กลุ$มส$งเสริม 

การจัดการศึกษา 

กลุ$มนิเทศติดตาม 

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ$มส$งเสริม 

สถานศึกษาเอกชน 

โรงเรียน 

139 โรงเรียน 

โรงเรียนเอกชน 

8 โรงเรียน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 
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โครงสร�างการบริหารงานของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร1างการบริหารงานศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

สพป 

ศูนย)เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

กลุ$มงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ$มงานระบบคอมพิวเตอร)

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

คณะกรรมการบรหิาร 
ศูนย)เทคโนโลยฯี 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

กลุ$มงานสนับสนุนและ 

การให1บริการจัดการเรยีนรู1 

โรงเรียน 
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 การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา แบ$งงานย$อย
ภายในเป5น 3 กลุ$มงานย$อย ดังนี้ 

1. กลุ$มงานระบบคอมพิวเตอร)และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทและ
หน1าท่ีเก่ียวกับ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห) ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร) 
ระบบเครือข$ายคอมพิวเตอร)และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

1.2 ติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร) ระบบเครือข$าย
คอมพิวเตอร)และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.3 ศึกษา วิเคราะห) และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร)  
ให1สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.4 ดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาและคุ1มครองความปลอดภัยของข1อมูลและการ
โต1ตอบข1อมูลข$าวสารผ$านสื่ออิเล็กทรอนิกส)กับผู1ใช1บริการ 

1.5 พัฒนาบุคลากรทางด1านระบบคอมพิวเตอร) ระบบเครือข$ายคอมพิวเตอร)และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.6 ให1คําปรึกษา แนะนํา แก1ไขปIญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร) ระบบเครือข$าย
คอมพิวเตอร) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

1.7 ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร) ระบบเครือข$ายคอมพิวเตอร)และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

2. กลุ$มงานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีบทบาทและหน1าท่ีเก่ียวกับ 
2.1 ศึกษา วิเคราะห) ระบบข1อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู1ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
2.2 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต)ใช1 ICT เข1ากับกระบวนการทํางาน ให1สอดคล1อง

กับระบบข1อมูลสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 

2.3 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต)ใช1 (Application Software) เข1ากับกระบวนการ
ทํางานของหน$วยงานเพ่ือนําไปใช1ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให1บริการ 

2.4 พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต)สํานักงาน เผยแพร$ประชาสัมพันธ) และ
ฝMกอบรมให1ความรู1แก$บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 

2.5 ติดตาม ประเมินผลระบบข1อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการการเรียนรู1
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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3. กลุ$มงานสนับสนุนและให1บริการการจัดการเรียนรู1 มีบทบาทและหน1าท่ีเก่ียวกับ 
3.1 สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 สนับสนุนการศึกษาค1นคว1า วิเคราะห) วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
3.3 สนับสนุนการจัดการศูนย)สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
3.4 พัฒนาบุคลากรด1านการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
3.5 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู1 ผ$านระบบเครือข$ายคอมพิวเตอร) 
3.6 ติดตามประเมินผลการใช1สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ลักษณะสําคัญขององค)กร 
 ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีเทคโนโลยี อุปกรณ) และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการให1บริการและ
การปฏิบัติงาน จําแนกเป5น 3 ด1านดังนี้ 
 ด1านเทคโนโลยี มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ ได1แก$ 
1.1 ระบบสํานักงานทางอินเทอร)เน็ต  (i-Office) 
1.2 ระบบฐานข1อมูลบุคลากรและหน$วยงาน เช$น โปรแกรม HRMS โปรแกรม SMIS   

โปรแกรม Student44   
1.3 ระบบการเบิกจ$ายเงินภาครัฐ (GFMIS)  
1.4 ระบบการประชุมทางไกล เช$น  VDO-Conference 
1.5 ระบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปnงบประมาณ (KRS) 
1.6 ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปnงบประมาณ (ARS) 
1.7 ระบบกล1องวงจรปpด 

2. เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
2.1 การจัดการศึกษาทางไกลผ$านดาวเทียม  DLTV 
2.2 การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช1  DVD 
2.3 การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช1  e-Learning ท้ังแบบออนไลน)และออฟไลน) 
2.4 การจัดการศึกษาโดยใช1  สื่ออิเล็กทรอนิกส)  และสื่อผสมอ่ืน ๆ เช$น CAI, e-Book 
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3. เทคโนโลยีเพ่ือการบริการ 
3.1 ระบบยืนยันตัวตน  (Authentication)  เพ่ือใช1งานระบบอินเทอร)เน็ตตาม  พรบ.

คอมพิวเตอร)  พ.ศ.2550  
3.2 บริการระบบอินเทอร)เน็ตสําหรับเจ1าหน1าท่ี  และผู1มาติดต$อราชการ 
3.3 บริการสืบค1นงานเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการแก$ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.4 บริการข1อมูลสารสนเทศผ$านระบบเครือข$ายอินเทอร)เน็ต  เว็บไซต) 
3.5 บริการจัดทําสําเนาสื่ออิเล็กทรอนิกส)ให1โรงเรียนเพ่ือนําไปใช1ในการจัดการเรียน 

  การสอน 
3.6 บริการระบบอินเทอร)เน็ตไร1สาย  (WIFI  Internet) 

 ด1านอุปกรณ) 
 มีอุปกรณ)เพียงพอต$อการปฏิบัติงาน ได1แก$ เครื่องคอมพิวเตอร) เครื่องพิมพ)  สแกนเนอร) 
เครื่องสํารองไฟ เครื่องฉายทึบแสง (Visualize) เครื่องฉายภาพและเสียง (LCD Projector) เครื่อง
ขยายเสียง เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องรับโทรทัศน) เครื่องเล$น VCD และ DVD Receiver 
เครื่องคัดลอกซีดีและดีวีดี (DVD Duplicator เป5นต1น 
 ด1านสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีให1บริการ ได1แก$ จุดบริการอินเทอร)เน็ตครอบคลุมท่ัวท้ังสํานักงาน (Internet 
zone) ห1องประชุมทางไกล (Video Conference) และห1องประชุมทุกห1อง เป5นต1น 

2. สิ่งอํานวยความสะดวก เช$นโทรศัพท) โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร) เครื่องพิมพ) เครื่อง
ถ$ายเอกสาร เป5นต1น 
 ผลสรุปการวิเคราะห)การบริหารแบบมุ1งผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาจากเอกสาร 
 ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดําเนินการประกาศจัดต้ังส$วนราชการ โดยกําหนดให1เป5นส$วนราชการภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามประกาศท่ี 1/2556 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2556 
โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือขับเคลื่อนด1านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายทุกระดับให1มี
ประสิทธิภาพ มีการกําหนดโครงสร1างการบริหารงาน กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน รวมท้ัง
ผู1รับผิดชอบงานด1านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีการกําหนดรูปแบบการบริหารงานไว1       
3 กลุ$มงานย$อย คือ 1) กลุ$มงานระบบคอมพิวเตอร)และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) กลุ$ม
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3) กลุ$มงานสนับสนุนและให1บริการการจัดการเรียนรู1 มีการใช1
นวัตกรรมในการบริหารงานท่ีสร1างข้ึนเอง เรียกว$า “โปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร)เน็ต 
(i-Office: Internet Office)” จัดเก็บไว1ในเครื่องคอมพิวเตอร)แม$ข$ายท่ีจัดทําและรับผิดชอบโดยศูนย)
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ทําให1ผู1ท่ีปฏิบัติงานสามารถใช1บริการและเข1าถึงข1อมูลได1สะดวก 
รวดเร็ว จากทุกท่ีทุกเวลา ข1อมูลเป5นปIจจุบันตลอดเวลา มีวิธีปฏิบัติเพ่ือมุ$งผลสัมฤทธิ์ ได1แก$ 1) การ
วางแผน 2) การขับเคลื่อน 3) การตรวจสอบความถูกต1อง 4) การประยุกต)ใช1นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใช1กระบวนการในการวิเคราะห)การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ โดยใช1การ
วิเคราะห)องค)กร (SWOT Analysis) ประกอบด1วย 1) จุดแข็ง (Strength) 2) จุดอ$อน (Weakness)   
3) โอกาส (Opportunity) 4) อุปสรรค (Threat) มีการประเมินผลเชิงบูรณาการโดยการใช1นวัตกรรม
โปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร)เน็ต (i-Office: Internet Office) นําข1อมูลและ
สารสนเทศ ท่ีเป5นผลจากผลการปฏิบัติงานที่ผ$านมาแล1วในอดีต เพื่อให1ผู1บริหารได1นํามาพิจารณา 
ปรับปรุงและนําผลการปรับปรุง ไปสู$กระบวนการพัฒนางาน โดยบุคลากรทุกระดับได1มีส$วนร$วมใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน ซ่ึงได1รับการสนับสนุนจากผู1บริหาร 
 
ตอนท่ี 2 การศึกษาการประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใช�นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 
ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ระบบการประเมินผลเชิงบูรณาการ 
 ในปIจจุบันส$วนราชการมีความจําเป5นต1องพัฒนาการประชาสัมพันธ) ชี้แจงทําความเข1าใจ 
กับภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป มีการประเมินผลเชิงบูรณาการอย$างสมํ่าเสมอ ตลอดเวลา ดังนั้นการ
ประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ) 
และการวิเคราะห) เพ่ือสนับสนุนเป�าประสงค)ท่ีสําคัญขององค)กร การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป5น
มากกว$าความสอดคล1องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสําเร็จได1ก็ต$อเม่ือการดําเนินการ
ของแต$ละองค)ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป5นหนึ่งเดียว
อย$างสมบูรณ)1 

1. ความรับผิดชอบของประชาชน Public Accountability 
1.1 แต$ละส$วนราชการต1องมีความพร1อมต$อการตรวจสอบ โดยต1องจัดให1มีฐานข1อมูล

สารสนเทศท่ีจําเป5น (บูรณาการตัวชี้วัด) และเผยแพร$ต$อสาธารณะ ผ$านทาง website เพ่ือแสดงความ
โปร$งใส (ไม$ต1องจัดส$งข1อมูลและรายงานต$าง ๆ ให1แก$หน$วยงานกลาง) 

1.2 แต$ละส$วนราชการต1องทําการประเมินและรายงานผลด1วยตนเอง (Self-assessment 
Report) ตามเกณฑ)ท่ีกําหนด เพ่ือแสดงให1เห็นถึงสถานะของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ รวมถึง
ขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน$วยงานในด1านต$าง ๆ 

                                                           

 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร), การบริหารแบบมุ1ง
ผลสัมฤทธิ์, เข1าถึงเม่ือ 12 มิถุนายน 2559, เข1าถึงได1จาก http://www1.si.mahidol.ac.th 
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2. ประชาชนไว1วางใจและความเชื่อม่ัน (Public Trust & Confidence) 
 หน$วยงานกลางจะ access เข1า ไปในระบบฐานข1อมูลสารสนเทศ (อาจจัดให1มี site visit) 
เพ่ือสอบทานความถูกต1องและประเมินผล เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในด1านต$าง ๆ ต$อไป 
เช$น การจัดสรรทรัพยากร การลงโทษและให1รางวัลตอบแทนเป5นต1น2 
 การประยุกต)ใช�นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการประเมินผลเชิง
บูรณาการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป5นระบบท่ีมีพัฒนาการอย$างรวดเร็ว พัฒนาการของเทคโนโลยี
จะช$วยให1การดําเนินกิจกรรมของบุคคลและองค)กรท้ังหลายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แต$ถึงแม1เทคโนโลยี
จะก1าวหน1าเพียงใด ถ1าผู1ใช1งานมองไม$เห็นคุณค$าหรือขาดความรู1และความสามารถในการนําไปใช1งาน 
ย$อมไม$ก$อให1เกิดประโยชน)แก$องค)กร ตลอดจนอาจก$อให1เกิดค$าใช1จ$ายที่ไม$จําเป5นและเกิดปIญหาใน
การดําเนินงาน ดังนั้นจึงเป5นความรับผิดชอบทุกฝ�ายท่ีต1องมีวิสัยทัศน)ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให1
มีศักยภาพสอดคล1องกับความต1องการและการพัฒนาเทคโนโลยีขององค)กร เพ่ือให1สามารถใช1งาน
เทคโนโลยีท่ีมีอยู$ให1เกิดประโยชน)แก$องค)กรได1อย$างเต็มท่ี ซ่ึงจะทําให1องค)กรสามารถเจริญเติบโตอย$าง
ม่ันคงและยั่งยืนต$อไป มีการนําสารสนเทศมาใช1ในการประยุกต)ใช1หลายด1าน เช$น การใช1เทคโนโลยี 
สารสนเทศในงานสํานักงาน งานจัดเตรียมเอกสาร งานกระจายเอกสาร งานจัดเก็บและค1นคว1า
เอกสาร สําหรับงานวิชาการหรืองานวิจัย3 
 ข1อดีของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 

1. การทํางานแบบ Work Collaboration 
  ระบบจะคํานึงถึงการทํางานจริงของผู1ใช1เป5นหลัก โดยผู1ใช1สามารถบันทึกผลการ
ดําเนินงานติดตามความก1าวหน1าของงาน ปIญหาอุปสรรค และติดต$อสื่อสารกันระหว$าง ผู1ปฏิบัติงาน
และผู1บริหาร นอกจากนั้นข1อมูลท่ีบันทึกในระบบจะสามารถแลกเปลี่ยนแบบเว็บเซอร)วิสได1 ซ่ึงจะช$วย
ให1คอมพิวเตอร)สามารถแลกเปลี่ยนข1อมูลกับระบบงานของหน$วยงานอ่ืนได1อัตโนมัติ ดังนั้น ระบบท่ี
สร1างข้ึนจึงมิใช$เพียงเพ่ือการรายงานให1แก$หน$วยงานกลางเท$านั้นแต$ผลผลิตหลักของระบบคือ
ผลสําเร็จของงานต$าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใช1ระบบงาน 

                                                           

 2 ทศพร ศิริสัมพันธ), “ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government 
Evaluation System (GES)” (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องเสริมสร1างและพัฒนาเครือข$าย
การพัฒนาระบบราชการ จัดโดย กพร ณ โรงแรมรามาการ)เด1น จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 17 กุมภาพันธ) 
2554), 14. 
 

3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน (MIS), 

เข1าถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2559, เข1าถึงได1จาก http://www.wbi.msu.ac.th/file/635/doc_43 
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2. ลดความซํ้าซ1อนของการจัดทํารายงาน 
  เนื่องจากระบบนี้มีฐานข1อมูลเดียว ซ่ึงสามารถจัดเก็บข1อมูลได1ท้ังท่ีเป5น Structure 
(DBMS) และ Unstructure (.doc, .xls, .ppt, .pdf) โดยระบบถูกออกแบบให1สามารถเชื่อมโยง
ข1อมูลในฐานข1อมูลกับ Item ต$าง ๆ ในรายงานท่ีต1องการเพ่ือสร1างรูปแบบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดท่ีเป5นมาตรฐานเดียวกันโดยอัตโนมัติจากฐานข1อมูลท่ีผู1ใช1สร1างไว1 ซ่ึงเป5นการช$วยลดภาระ
ในการบันทึกข1อมูลและการจัดทํารายงานของเจ1าหน1าท่ีและจะเป5นประโยชน)ต$อการบริหารราชการ
ของหัวหน1าส$วนราชการ และการรายงานผลต$อหน$วยงานกลาง 

3. การตรวจสอบและประเมินผล Online 
  หน$วยงานกลางทําหน1าท่ีในการตรวจสอบและประเมินผลสามารถตรวจสอบรายงาน
และเอกสารประกอบผ$านระบบก$อนท่ีจะ Site Visit ส$วนราชการ หรือจะส$ง Feedback เช$น ผลการ
ประเมินหรือข1อซักถามแบบออนไลน)ได1 
 ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : 
GES) 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได1มีมติเห็นชอบระบบการ
ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ เพ่ือให1มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผล
ภาครัฐให1เกิดความเป5นเอกภาพ ลดความซํ้าซ1อนและภาระงานเอกสารเก่ียวกับการรายงานของส$วน
ราชการลง ลดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลให1เหลือเท$าท่ีจําเป5น ท้ังนี้ โดยมีการปรับปรุงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ จาก 4 มิติ เป5น 2 มิติ ดังนี้ 
 มิติภายนอก (ค$าน้ําหนักร1อยละ 70) ประกอบด1วยการประเมิน 4 ด1าน ได1แก$ 

1. การประเมินผลกระทบ เป5นการวัดผลกระทบในการดําเนินภารกิจของหน$วยงาน
ภาครัฐท่ีมีต$อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล1อม และด1านอ่ืน ๆ 

2. การประเมินประสิทธิผล (ผลผลิตและผลลัพธ) )  ประกอบด1วย ตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จในการบรรลุเป�าหมายระดับกระทรวง ระดับกลุ$มภารกิจ (ถ1ามี) และระดับกรม รวมถึง
ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร$งด$วนของรัฐบาล และตัวชี้วัดร$วมระหว$างกระทรวง 
(ถ1ามี) 

3. การประเมินผลประโยชน)ต$อค$าใช1จ$าย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมิน
ประสิทธิผลต$อค$าใช1จ$าย  (Cost-Effectiveness) ท้ังนี้ การประเมินผลประโยชน)ต$อค$าใช1จ$าย คือ ผล
การปฏิบัติภารกิจท่ีสามารถคิดเป5นมูลค$าทางการเงินได1 โดยเปรียบเทียบกับค$าใช1จ$าย และการประเมิน
ประสิทธิผลต$อค$าใช1จ$าย คือ การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค)ในการปฏิบัติภารกิจนั้นต$อค$าใช1จ$าย 
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4. การประเมินคุณภาพ ได1แก$ การวัดระดับความพึงพอใจของผู1รับบริการและผู1กําหนด
นโยบายท่ีมีต$อประโยชน)ท่ีได1รับจากการใช1บริการ และกระบวนการให1บริการของหน$วยงานภาค
ราชการ 
 มิติภายใน (ค$าน้ําหนักเท$ากับร1อยละ 30) ประกอบด1วย การประเมิน 2 ด1าน ได1แก$ 

1. ด1านประสิทธิภาพ ประกอบด1วยตัวชี้วัดเก่ียวกับ ต1นทุนต$อหน$วย สัดส$วนค$าใช1จ$ายจริง
ต$อค$าใช1จ$ายตามแผน ปริมาณผลผลิตท่ีทําได1จริงเปรียบเทียบกับแผนสัดส$วนผลผลิตต$อทรัพยากร 

2. ด1านการพัฒนาองค)การ เพ่ือเสริมสร1างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการของ
องค)การให1มีความเข1มแข็งและยั่งยืน ให1เทียบเท$ามาตรฐานสากล 
 ท้ังนี้ ให1เริ่มดําเนินงานในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส$วนราชการ 
ประจําปnงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่สอดคล1องกับแนวทางดังกล$าวข1างต1นได1เต็มรูปแบบ ต้ังแต$
ปnงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป5นต1นไปก$อน และเมื่อดําเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล$าวใน
ส$วนราชการแล1ว ให1สํานักงาน ก.พ.ร. และหน$วยงานท่ีเก่ียวข1องไปพิจารณาปรับใช1ในการประเมินผล
ของจังหวัดและองค)การมหาชนต$อไป4 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช1ในการบริหารจัดการข1อมูลอย$างเป5นระบบ โดยการ
ออกแบบระบบโปรแกรมจัดการฐานข1อมูลเพ่ือใช1ในการจัดการฐานข1อมูลให1หน$วยงานต$าง ๆ จะทําให1
สามารถดึงข1อมูลท่ีอยู$ในฐานข1อมูลไปใช1งานได1อย$างเหมาะสม5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบ
บูรณาการ (Government Evaluation System : GES), เข1าถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2559, เข1าถึงได1
จาก http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=3&content_id=2493 
 

5
 ทศพร ศิริสัมพันธ), ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government 

Evaluation System (GES), 22. 
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ภาพท่ี 5 การประมวลผลข1อมูลและสารสนเทศผ$านทางระบบอินเทอร)เน็ต 
ท่ีมา: ทศพร ศิริสัมพันธ), “ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government Evaluation 
System (GES)” (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องเสริมสร1างและพัฒนาเครือข$ายการพัฒนา
ระบบราชการ จัดโดย กพร ณ โรงแรมรามาการ)เด1น จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 17 กุมภาพันธ) 2554), 21. 
 
 แนวคิดการบริหารมุ1งผลสัมฤทธิ์ ท่ีนอกเหนือจากของสํานักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือน 
 การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานโครงการพัฒนาแห$งสหประชาชาติ 
(RESULT-BASED MANAGEMENT) 
 การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานโครงการพัฒนาแห$งสหประชาชาติ 
(RESULT-BASED MANAGEMENT) ถูกมองว$าเป5นการใช1วงจร (ดังรูปท่ี 2) จะเริ่มต1นด1วยกระบวนการ
ของการวางแผน การกําหนดผลลัพธ)ตามกรอบแนวคิด การวางแผนเพ่ือการตรวจสอบและการ
ประเมินผล การดําเนินการและการตรวจสอบ การจัดการและประเมินผล ท้ังหมดเป5นข้ันตอนเพ่ือให1
ประสบความสําเร็จ ผลลัพธ)ของข1อมูลท่ีทรงคุณค$าสําหรับการตัดสินใจและเรียนรู1ในการปรับปรุงแก1ไข
ในอนาคตต$อไป6 

                                                           

 
6
 United nation development group, Result-based management handbook 

(Canada: Quebec, 2011), 2. 



84 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 วงจรการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของ United Nation Development Group 
ท่ีมา: United nation development group, Result-based management handbook 
(Canada: Quebec, 2011), 2. 
 
 กระบวนการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ เป5นส$วนหนึ่งของการกําหนดผลลัพธ)ท่ีคาดหวัง โดย
การกําหนดกลยุทธ)และผลท่ีคาดหวัง ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพ่ือให1เกิดผลท่ีดีทีสุดในการทํางาน 
องค)กรโดยท่ัวไปจะมี 12 ข้ันตอน ดังนี้7 

 1. การวิเคราะห)ปIญหา 

 2. การกําหนดความสําคัญผู1มีส$วนได1ส$วนเสีย 

 3. การกําหนดผลท่ีคาดหวัง 

 4. การกําหนดตัวบ$งชี้ประสิทธิภาพ 

 5. การต้ังค$าเป�าหมาย ของแต$ละตัวบ$งชี้ 

                                                           

 7 UNESCO, Results-Based Management (RBM) Guiding Principles (Canada: 
UNESCO, 2012), 7. 
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 6. การพัฒนากลยุทธ) 

 7. การรักษาสมดุลผลลัพธ)กับสิ่งท่ีคาดหวังและกลยุทธ)กับทรัพยากรท่ีมีอยู$ 

 8. การจัดการและการตรวจสอบ 

 9. การรายงานและการประเมินตนเอง 

 10. การบูรณาการบทเรียนท่ีได1รับ 

 11. การเผยแพร$และสนทนาผลสัมฤทธิ์บทเรียนท่ีได1รับ 

 12. การใช1สารสนเทศอย$างมีประสิทธิภาพ 

 องค)การการศึกษา วิทยาศาสตร) และวัฒนธรรมแห$งสหประชาชาติ (UNESCO) ศึกษา 
ผลการเปลี่ยนแปลงที่วัดหรืออธิบายได1ซึ่งเป5นผลมาจากความสัมพันธ)ท่ีเป5นเหตุและผล โดยฝ�าย
บริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงวิเคราะห)จากกรอบแนวคิดการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์จากทั่วโลก 
พบว$ามีปIจจัยหลักท่ีสําคัญ 6 ปIจจัย ได1แก$8 

1. การกําหนดผลท่ีคาดหวังบนพ้ืนฐานความเป5นไปได1และเหมาะสม (defining realistic 
expected results) 

2. การกําหนดความชัดเจนของประโยชน)จะได1รับ (clearly identifying program 
beneficiaries) 

3. การตรวจสอบความคุ1มค$าและเหมาะสม (Monitoring) 

4. การระบุและการจัดการความเสี่ยง (identifying and managing risks) 

5. การเรียนรู1การบูรณาการเพ่ือใช1ในการการตัดสินใจ (integrating them into decisions) 

6. การรายงานความสําเร็จ (reporting on results achieved) 

 เม่ือสังเคราะห)เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข1องแล1ว ในการวิจัยครั้งนี้ ผู1วิจัยพิจารณาเห็นว$า 
การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) เป5นวิธีการบริหารจัดการท่ี
มุ$งเน1นผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให1องค)กรบรรลุวัตถุประสงค)และเป�าหมายเป5นการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานขององค)กรท่ีทุกคนต1องมีส$วนร$วม เพ่ือให1เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความรับผิดชอบต$อประชาชน และยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค)กรให1สามารถตอบสนองความ
ต1องการของผู1รับบริการได1ดียิ่งข้ึน ซ่ึงมีการนํามาใช1กับภาครัฐและเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด) และประเทศในแถบเอเชีย เช$น ญ่ีปุ�น สิงคโปร) ฮ$องกง เป5นต1น 
รวมท้ังประเทศไทยด1วย จากความสําคัญดังกล$าว ในการวิจัยครั้งนี้ผู1วิจัยจึงได1ใช1กรอบแนวคิดในการ
                                                           

 8 Global Affairs Canada, Results-Based Management Centre of Excellence 
(Canada: Global Affairs Canada, 2012), 9. 
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บริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการข1าราชการพลเรือน ซ่ึงเป5นวิธีการบริหารท่ี
มุ$งเน1นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป5นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด1วยตัวชี้วัดอย$างเป5น
รูปธรรมเพ่ือให1บรรลุ วัตถุประสงค)ท่ีต้ังไว1 มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย$างเหมาะสม มีทิศทางใน
การปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป5นระยะ ทําให1ทราบผลการปฏิบัติงานเม่ือ
เทียบกับแผนหรือเป�าหมาย ผู1บริหารทราบผลความก1าวหน1าของการดําเนินงานเป5นระยะและสามารถ
แก1ไขปIญหาได1ทันท$วงที เพื่อการควบคุมทิศทางการดําเนินงานให1มุ$งสู$วิสัยทัศน)ของหน$วยงาน  
ประกอบด1วย องค)ประกอบหลักท่ีสําคัญ 9 องค)ประกอบ ได1แก$ 1) การวิเคราะห)วิสัยทัศน)และพันธกิจ 
2) การกําหนดปIจจัยหลักแห$งความสําเร็จ 3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4) การกําหนด
แหล$งข1อมูล 5) การต้ังเป�าหมาย 6) การรวบรวมข1อมูล 7) การบันทึกและอนุมัติข1อมูล 8) การ
วิเคราะห)ผล 9) การรายงานผล  

 จากการสังเคราะห)การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ขององค)กรพบว$า อาจมีความเหมือน
หรือแตกต$างกันบ1างในรายละเอียด ทั้งนี้อาจเป5นเพราะว$าองค)กรมีบริบทที่แตกต$างกัน แต$โดย
ภาพรวมบริบทของหน$วยงานราชการในประเทศไทยมีความเหมาะสมในการใช1ทฤษฎีการบริหารแบบ
มุ$งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการข1าราชการพลเรือน (กพ.) เนื่องจากสอดคล1องกับระบบการ
บริหารราชการ ของประเทศไทย  

 การประเมินผลเชิงบูรณาการของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 ผู1วิจัยได1ดําเนินการสัมภาษณ)เชิงลึก (In-depth interview) โดยการสัมภาษณ) กลุ$มผู1ให1
ข1อมูลซ่ึงประกอบด1วยบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู1บริหารโรงเรียนและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว$ามีการประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการของเจ1าหน1าท่ีหรือกลุ$มงาน โดยการประยุกต)ใช1ระบบข1อมูล สารสนเทศ ซ่ึงเป5น
นวัตกรรมที่สร1างขึ้นเองโดยการสร1างโปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร)เน็ต (i-Office: 
Internet Office) โดยได1รับการสนับสนุนจากผู1อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการ
จัดเก็บไว1ในเครื่องคอมพิวเตอร)แม$ข$ายท่ีจัดทําโดยศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ทําให1ผู1ท่ี
ปฏิบัติงานสามารถใช1บริการและเข1าถึงข1อมูลได1สะดวก รวดเร็ว จากทุกท่ีทุกเวลา ข1อมูลเป5นปIจจุบัน
ตลอดเวลา เพื่อใช1ในการประเมินผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมิน
ประสิทธิผล (ผลผลิตและผลลัพธ)) ประกอบด1วย ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการบรรลุเป�าหมายระดับ
กระทรวง ระดับกรม ระดับภารกิจของกลุ$ม รวมถึงระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
เร$งด$วนของรัฐบาลอีกด1วย การประเมินผลประโยชน)ต$อค$าใช1จ$ายท่ีเกิดข้ึน ความคุ1มค$าในการลงทุน โดย
การวัดระดับความพึงพอใจของผู1รับบริการและผู1กําหนดนโยบายท่ีมีต$อประโยชน)ท่ีได1รับจากการใช1
บริการ และกระบวนการให1บริการของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีการปฏิบัติเพ่ือมุ$ง
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ผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีเป5นจุดเด$นคือ การประเมินผลเชิงบูรณาการ 
ดังนี้ 

1. การวางแผน 

  ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีการวางแผนแบบบูรณาการ สร1างความรู1ความเข1าใจให1กับบุคลากร โดยกําหนดให1
บุคลากรทุกคนมีส$วนร$วมในการปฏิบัติงาน แผนงานมีความสอดคล1องกับนโยบายและแผนกลยุทธ)ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดให1บุคลากรทุกคนจัดทําแผนงานให1อยู$ในรูปแบบของ
โครงการแล1วบรรจุไว1ในแผนปฏิบัติราชการประจําปn ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ผลักดันองค)กรเข1าสู$ระบบรัฐอิเล็กทรอนิกส) อันจะผูกพันกับองค)กรอ่ืน ๆ ของ
ภาครัฐ และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและประชาชนด1วยระบบอิเล็กทรอนิกส)อย$างเป5นรูปธรรมเพ่ือลด
ความซํ้าซ1อนและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ทั้งนี้ในการวางแผนอยู$บนหลักการว$าศูนย)เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต1องพยายามใช1นวัตกรรมด1านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป5นเครื่องมือ
ในการลดภาระการทํางานของเจ1าหน1าท่ี ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เอ้ืออํานวยประโยชน)
และความสะดวกให1ได1มากท่ีสุด โดยไม$ขัดต$อระเบียบกฎหมายและนโยบาย หากประสบปIญหาในเรื่อง
ของระเบียบกฎหมายก็จะมีการพิจารณาวางแผนและสร1างขอสรุปร$วมกันกับฝ�ายบริหารเพ่ือจะได1ข1อ
ยุติและนําไปเป5นแนวปฏิบัติเพ่ือลดความซับซ1อนในการปฏิบัติงานตามระบบราชการ และโดยเหตุผล
และความจําเป5นท่ีภาครัฐมีความต1องการให1หน$วยงานทางราชการเข1าสู$ระบบรัฐอิเล็กทรอนิกส) และมี
ความสามารถในการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการปฏิบัติงาน จึงทําให1ศูนย)เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สามารถวางแผนให1สอดคล1องกับนโยบายภาครัฐและสามารถปฏิบัติให1เป5น
รูปธรรมได1 

2. การขับเคล่ือน 

  ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการโดยเปลี่ยนโครงสร1างการดําเนินงานแบบด้ังเดิม เข1า
สู$โครงสร1างการทํางานแบบอิเล็กทรอนิกส) บนพ้ืนฐานของการใช1เทคโนโลยีใหม$ เพ่ือเข1าสู$รูปแบบท่ี
เรียกว$า รัฐอิเล็กทรอนิกส) อันเป5นการดําเนินกิจกรรมระหว$างภาครัฐด1วยกันเอง คือองค)กรภาครัฐ
ผูกพันกันด1วยอิเล็กทรอนิกส) โดยองค)กรรัฐบาลต1องปรับตัวให1เป5นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส) ท้ังนี้ เพ่ือ
เป�าหมายและบทบาทท่ีสําคัญต$อการเชื่อมโยงสู$ภาคเอกชนและประชาชนมี โดยผู1บริหารคือผู1อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และรองผู1อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีกํากับดูแลกลุ$มงาน
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จะทําหน1าท่ีกํากับดูแลในภาพรวมระดับนโยบาย คอยให1
ความช$วยเหลือเม่ือเกิดปIญหาในการปฏิบัติงาน และมีผู1อํานวยการศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ทําหน1าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานเชิงลึกของบุคลากรทุกคน ตลอดจนคอยให1คําแนะนํา 
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ช$วยเหลือ ส$งเสริมและสนับสนุนให1บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได1อย$างต$อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค) 
ในกรณีท่ีเกิดปIญหาในการปฏิบัติงานก็จะทําหน1าท่ีในการเสนอแนะแนวทางในการแก1ไขปIญหา และ
ประสานงานระหว$างผู1ปฏิบัติงานกับผู1บังคับบัญชาตามลําดับสายงานบังคับบัญชา เพ่ือหาแนวทางใน
การแก1ไขปIญหาต$าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีการเปลี่ยนผู1บริหารระดับสูงก็สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ได1อย$างต$อเนื่อง เพราะการทํางานท่ีศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได1ออกแบบการทํางานไว1
เป5นระบบโดยอาศัยนวัตกรรมด1านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการประเมินผลเชิงบูรณาการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3. การตรวจสอบความถูกต�อง 

  ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต1องในการปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดไว1ในนโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบบูรณาการโดยสามารถปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต1อง
ผ$านระบบการบริหารงานสํานักงานทางอินเทอร)เน็ต ซ่ึงมีกระบวนการและข้ันตอนในการตรวจสอบ
ตามลําดับขั้น จากระดับล$างขึ้นบน คือ เจ1าหน1าระดับปฏิบัติงาน ผู1อํานวยการศูนย)เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา รองผู1อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผู1อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามลําดับ ในการตรวจสอบความถูกต1อง หากพบปIญหาก็ให1ผู1ท่ีตรวจสอบความ
ถูกต1องให1คําแนะนําในการปรับปรุงแก1ไขด1วย เพ่ือให1บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได1ถูกต1อง จากนั้นจึง
เริ่มกระบวนการจากเจ1าหน1าท่ีระดับปฏิบัติงานอีกครั้ง 

4. การมีส1วนร1วม 

  เปpดโอกาสให1ทุกคนมีส$วนร$วม รับรู1 และเสนอความคิดเห็นตามหลักความรับผิดชอบ การ
บริหารงานโดยให1แต$ละบุคคล มีจิตสํานึก และใส$ใจในบทบาทหน1าท่ีของตน และหลักความคุ1มค$า 
บริหารงานโดยใช1ทรัพยากร ประหยัด และใช1ร$วมกันให1เกิดประโยชน)สูงสุด มีการจัดอบรม เพ่ือให1
ความรู1แก$สถานศึกษาและเจ1าหน1าท่ีผู1รับผิดชอบด1านงานธุรการของแต$ละกลุ$มงาน มีการจัดทําแนว
ปฏิบัติ เพ่ือใช1เป5นคู$มือในการใช1งานระบบต$าง ๆ ร$วมกัน โดยไม$เสียค$าใช1จ$าย 

5. การประยุกต)ใช�นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 

  จากการศึกษาพบว$าศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป5นองค)กรท่ีปฏิบัติงานภายใต1นโยบายของรัฐบาล ตระหนัก
ถึงความสําคัญของนโยบายทุกระดับ จึงต1องมีการเตรียมความพร1อมในการพัฒนาด1านเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังระบบ โดยพัฒนาไปพร1อม ๆ กัน ท้ังด1านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ) ซอฟต)แวร)ต$าง ๆ ท่ีจะ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเพ่ือการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีเอกลักษณ)ของหน$วยงานท่ีมีความเข1มแข็ง ผู1บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีจุดร$วมท่ีเป5นเอกลักษณ)คือความภาคภูมิใจในความ
เป5นผู1นําด1านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกิดจากการสร1างนวัตกรรมของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยได1รับการสนับสนุนจาก
ผู1อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซ่ึงมีการประเมินผลเชิง
บูรณาการ ท้ังในด1านนโยบายการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และงบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุน
โรงเรียนเพ่ือใช1ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการประยุกต)ใช1นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยท่ีความสามารถของตัวระบบมาจากความต1องการของผู1ใช1งานท้ังใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ 

  เนื่องด1วยข1อมูลท่ีได1จากการสังเคราะห)เอกสารและความคิดเห็นของผู1ให1ข1อมูล มีความ
สอดคล1องกันในหลายประเด็น  ผู1วิจัยจึงได1นํามาบูรณาการเข1าด1วยกัน และสรุปข1อมูลสาระสําคัญการ
บริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ท่ีเป5นแนวปฏิบัติท่ีดีตามแนวคิดการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานข1าราชการพลเรือน เพ่ือ
เป5นแนวทางการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์อย$างมีประสิทธิภาพของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. การวิเคราะห)เปรียบเทียบการบริหารศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

  จากการสังเคราะห)การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ระหว$างแนวคิดจากกรอบแนวคิดการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข1าราชการพลเรือน แนวคิดการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์จากเอกสาร และแนวคิดการบริหารแบบมุ$ง
ผลสัมฤทธิ์จากความคิดเห็นของผู1ให1ข1อมูล รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะห)การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา               
ระหว$างแนวคิดจากแนวคิดการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข1าราชการพลเรือน แนวคิดการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์จากเอกสาร และแนวคิดการ
บริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์จากความคิดเห็นของผู1ให1ข1อมูล 

 

แนวคิดการบริหาร 
แบบมุ1งผลสัมฤทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือน 

การบริหารแบบมุ1งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาจากเอกสาร 

การบริหารแบบมุ1งผลสัมฤทธิ์ 
ของศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู�ให�ข�อมูล 

1. การวิเคราะห)วิสัยทัศน)และ
พันธกิจ 

1. การวิเคราะห)วิสัยทัศน)และ
พันธกิจ 

1. การวิเคราะห)วิสัยทัศน)และ
พันธกิจ 

2. การกําหนดปIจจัยหลักแห$ง
ความสําเร็จ 

2. การกําหนดปIจจัยหลักแห$ง
ความสําเร็จ 

2. การกําหนดปIจจัยหลักแห$ง
ความสําเร็จ 

3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 

4. การกําหนดแหล$งข1อมูล 4. การกําหนดแหล$งข1อมูล 4. การกําหนดแหล$งข1อมูล 
5. การต้ังเป�าหมาย 5. การต้ังเป�าหมาย 5. การต้ังเป�าหมาย 
6. การรวบรวมข1อมูล 6. การรวบรวมข1อมูล 6. การรวบรวมข1อมูล 
7. การบันทึกและอนุมัติข1อมูล 7. การบันทึกและอนุมัติข1อมูล 7. การบันทึกและอนุมัติข1อมูล 
8. การวิเคราะห)ผล 8. การวิเคราะห)ผล 8. การวิเคราะห)ผล 
9. การรายงานผล 9. การรายงานผล 9. การรายงานผล 
- 10. การประเมินผลเชิงบูรณการ 10. การประเมินผลเชิงบูรณการ 
 
  จากตารางท่ี 5 สามารถวิเคราะห)ได1ว$า การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์จากความคิดเห็น 
และจากการวิเคราะห)ตามความคิดเห็นของผู1ให1ข1อมูล มีความสอดคล1องกันในเรื่องข้ันตอนการพัฒนา
ระบบการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด1วย 10 ข้ันตอน โดยข้ันตอนการประเมินผลเชิงบูรณาการ 
เป5นข้ันตอนท่ีอยู$นอกเหนือจากข้ันตอนตามแนวคิดการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการ
ข1าราชการพลเรือน 
  นอกจากนี้ยังมีตัวอย$างของการศึกษาค1นคว1างานวิจัยท่ีน$าสนใจ ซ่ึงเก่ียวข1องกับการ
ประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใช1นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ขององค)กรในประเทศไทย
และต$างประเทศ รายละเอียดดังนี้ 
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  บุญทิพย) สุริยวงศ) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ สําหรับสถาบัน
การเงินชุมชน พบว$า การบริหารเพ่ือมุ$งผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการเงินชุมชนจะต1องมีการดําเนินการ
โดยให1ความสําคัญด1านกระบวนการ (process) มีทั้งหมด 7 กระบวนการ ได1แก$ 1) ภาวะผู1นํา 
(Leadership) 2) การกําหนดเป�าหมาย (Targeting) 3) การจัดองค)กร (Structure) 4) การสื่อสาร 
(Communication) 5) การสร1างแรงจูงใจ (Motivation management) 6) การปฏิบัติตามแผน 
(Implementation) และ 7) การกํากับและติดตาม (Monitoring) ส$วนเง่ือนไขท่ีส$งผลต$อความสําเร็จ
มี 7 องค)ประกอบ ได1แก$ 1) กระบวนการเรียนรู1 (Learning Process) 2) การจัดการนวัตกรรม 
(Innovation) 3) ความโปร$งใส (Transparency) 4) การสร1างเครือข$าย (Networking) 5) การ
สนับสนุนจากภาครัฐและแอกชน (Social support) 6) การบูรณาการกองทุน (Integration fund) 
และ 7 การมีส$วนร$วม (Participation)9 
  พริ้มเพรา วราพันธุ)พิพิธ ศึกษาเรื่อง ข1อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป5นเลิศของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดองค)กรปกครองส$วนท1องถิ่น การวิจัยครั้งมีนี้วัตถุประสงค)เพื่อจัดทํา
ข1อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป5นเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดองค)กรปกครองส$วนท1องถ่ิน 
ผลการวิจัยพบว$า จุดเด$นท่ีสําคัญ คือ มีอํานาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ
การกําหนดภาระงานในสถานศึกษามีกฎหมายรองรับอย$างชัดเจน ส$งเสริมให1บุคลากรเรียนต$อใน
ระดับสูงข้ึน มีนโยบายการสร1างค$านิยมของบุคลากรในสถานศึกษา สนับสนุนให1มีระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส) จุดด1อยท่ีสําคัญ คือ ขาดการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีเป5นรูปธรรมขาดระบบ
การบริหารจัดการท่ีดี การสรรหาบุคคลเข1าปฏิบัติงานยังไม$มีประสิทธิภาพ ขาดความชัดเจนในการ
กําหนดวัฒนธรรมองค)การ ความไม$พร1อมในการใช1เทคโนโลยีของครู โอกาสท่ีสําคัญ คือ มีกฎหมาย
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา มีขอบเขตความรับผิดชอบต$อกลุ$มเป�าหมายชัดเจน มีนโยบายให1
ทุนพัฒนาบุคลากรโดยทํา MOU กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาเป5นศูนย)กลางใน
การจัดกิจกรรมส$งเสริมและอนุรักษ)วัฒนธรรม บริบทสถานศึกษาเป5นสังคมก่ึงเมืองและสังคมเมือง 
ภาวะคุกคามท่ีสําคัญ คือ มีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป5นอุปสรรคต$อการบริหาร บทบาทหน1าท่ีใน
การจัดการศึกษาไม$ชัดเจน ความไม$พร1อมของบุคลากรฝ�ายต$าง ๆ ผู1บริหารองค)กรปกครองส$วนท1องถ่ินมี
ทัศนคติแบบอนุรักษ)นิยมปฏิเสธหรือต$อต1านเทคโนโลยี มีข1อเสนอแนะแนวทางของนโยบายท่ีสําคัญ 
คือ ควรส$งเสริมการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาท1องถ่ินแบบบูรณาการท่ีเน1นการบริหารจัดการ โดยใช1
โรงเรียนเป5นฐาน ส$งเสริม สนับสนุนให1สถานศึกษาในสังกัดให1ความสําคัญกับการวางแผนพัฒนา

                                                           

 9 บุญทิพย) สุริยวงศ), “รูปแบบการบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์ สําหรับสถาบันการเงิน
ชุมชน (วิทยานิพนธ)ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2555), 320-321. 
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สถานศึกษา กระจายอํานาจการสรรหาบุคลากรเข1าปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา สร1างวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู1นําเทคโนโลยีมาใช1เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และมีเสนอแนะกําไลของนโยบายท่ี
สําคัญ คือ สร1างความเข1มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหลักสูตรการศึกษาใน
ระบบให1มีโปรแกรมอย$างหลากหลายมีแผนพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของบุคลากรอย$างเป5นระบบ 
สร1างวัฒนธรรมท1องถ่ินให1มีการเรียนรู1ตลอดชีวิต และจัดต้ังศูนย)พัฒนาทักษะการเรียนรู1และนวัตกรรม
สําหรับเป5นแหล$งเรียนรู1 อบรม และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู1 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู1ท่ี
สอดคล1องกับแนวโน1มหรือกระบวนทัศน)ใหม$ในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และควรจัดต้ัง
กรมการศึกษาขององค)กรปกครองส$วนท1องถ่ินเป5นการเฉพาะ10 

 สมนึก วิสุทธิแพทย) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการให1บริการวิชาการแก$
อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด1านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี พบว$า มีองค)ประกอบ
การบริหาร 5 ด1าน ได1แก$ 1) การวางแผน 2) การจัดองค)การ 3) การบังคับบัญชาสั่งการ 4) การ
ประสานงาน และ 5) การควบคุม11 
 

สรุป 
 

 จากการสังเคราะห)วรรณกรรมที่เกี่ยวข1องจะเห็นได1ว$า ศูนย)เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามี
บทบาทเป5นอย$างมากในปIจจุบัน การประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใช1นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาจึงเป5นเรื่องท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากช$วยให1การจัดการด1านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน$วยงานสามารถดําเนินงานได1อย$างมีประสิทธิภาพ ช$วยสนับสนุนให1การจัดการเรียนรู1เพ่ือให1ผู1เรียน
เกิดการเรียนรู1อย$างมีคุณภาพ ในอดีต เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามุ$งเน1นการใช1วัสดุอุปกรณ)ทาง
คอมพิวเตอร)เ พ่ือเป5นสิ่งอํานวยความสะดวกและเป5นเครื่องช$วยสอน แต$ในปIจจุบันมุ$งเน1นท่ี
ความสําคัญของวิธีการมากกว$าด1านโครงสร1างพ้ืนฐานการไม$นําเทคโนโลยีสมัยใหม$มาใช1ในการบริหาร
จัดการโดยเฉพาะเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและสื่อสารสนเทศมักทําให1หน$วยงานต1องใช1เวลานานใน

                                                           

 
10

 พริ้มเพรา วราพันธุ)พิพิธ, “ข1อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป5นเลิศของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดองค)กรปกครองส$วนท1องถิ่น” (วิทยานิพนธ)ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก$น, 2556), 256. 
 

11
 สมนึก วิสุทธิแพทย), “การพัฒนารูปแบบการบริหารการให1บริการวิชาการแก$อุตสาหกรรม

ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด1านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี,” วารสารวิชาการครุศาสตร)
อุตสาหกรรมพระจอมเกล�าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร)อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 7, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559): 165. 
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การค1นหาข1อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจจึงทําให1หน$วยงานใช1เวลาในการตัดสินใจแต$ละเรื่องล$าช1า 
ศูนย)เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีบทบาทในการส$งเสริมสนับสนุนให1การดําเนินงานของหน$วยงาน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงข้ึน และจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข1องกับศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาดังกล$าว สรุปได1ว$า หลายหน$วยงานมีความต1องการเป5นอย$างยิ่งท่ีจะให1มีศูนย)เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาเกิดข้ึนในสถาบันของตน มีการจัดหน$วยงานทางด1านเทคโนโลยีการศึกษา
เกิดข้ึนอีก มีการดําเนินงานโดยจัดให1เป5นหน$วยงานอิสระเพื่อให1มีความคล$องตัวในการทํางาน 
ลักษณะท่ีเป5นโครงสร1างของศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด1วย การให1บริการในลักษณะต$าง ๆ 
เช$น บริการค1นคว1า บริหารผลิตโสตทัศนวัสดุและบริการท่ัวไปในการใช1อุปกรณ) นอกจากนี้ยังรวมถึง
ให1บริการในการอํานวยความสะดวกแก$ครูผู1สอนและนักเรียน นักศึกษาในการเลือกและใช1สื่อการสอน
อย$างมีประสิทธิภาพอีกด1วย 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื ่อง “การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” เป1นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  มีวัตถุประสงค#เพ่ือทราบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทําการเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติท่ี
กําหนด ไดIแก� ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี เขต 1 และผูIใหIขIอมูลหลักตามคุณสมบัติท่ีกําหนด ประกอบดIวย บุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ผูIบริหารโรงเรียน และครู รวมผูIใหIขIอมูลท้ังสิ้น จํานวน 132 คน สําหรับตัวแปรท่ี
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดIวยองค#ประกอบหลัก
ท่ีสําคัญ 2 องค#ประกอบ ไดIแก� 1. การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห#วิสัยทัศน#และพันธกิจ 2) การกําหนด
ปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4) การกําหนดแหล�งขIอมูล 
และ 5) การต้ังเปRาหมาย 2. การใชIขIอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา มี 4 ข้ันตอน คือ 1) การรวบรวมขIอมูล 2) การบันทึกและอนุมัติขIอมูล 3) การวิเคราะห#ผล 
และ 4) การรายงานผล โดยผูIวิจัยเก็บรวบรวมขIอมูลตามพหุวิธีการ (Multi Method) เพ่ือ
นํามาตรวจสอบขIอมูลในดIานความตรงและความเท่ียง มีการเก็บรวบรวมขIอมูล ขIอมูลเชิงกายภาพ 
จากเอกสาร สํารวจเบ้ืองตIน การสอบถามขIอมูลโดยใชIแบบสอบถามแบบปลายเปVด (Open-ended) 
และสัมภาษณ#โดยใชIแบบสัมภาษณ#กึ่งโครงสรIาง (Semi-Structured Interview) เพ่ือเก็บขIอมูล
พ้ืนฐานและสภาพแวดลIอมท่ัวไป เก็บรวบรวมขIอมูลจากกลุ�มเปRาหมายผูIใหIขIอมูลหลัก (Key Informant) 
โดยการสัมภาษณ#เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือทราบขIอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน
การเก็บขIอมูลตามสภาพความเป1นจริงของแต�ละสถานการณ# และเก็บรวบรวมขIอมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขIองตามประเด็นท่ีกําหนดไวI โดยศึกษาจากแหล�งขIอมูลทุติยภูมิ (Secondary sources) ใน
การศึกษาขIอมูลทางเอกสารจะกระทําก�อนที่จะเขIาไปเก็บขIอมูล และระหว�างการเก็บขIอมูล 
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แหล�งขIอมูลท่ีศึกษา ไดIแก� เอกสารการดําเนินงาน ผลการประเมิน ขIอมูลหน�วยงาน และแหล�งขIอมูลอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขIอง หลังจากนั้นนําขIอมูลท่ีไดIมาจัดกระทําขIอมูล ตรวจสอบขIอมูล และวิเคราะห#ขIอมูลดIวย
เทคนิคการวิเคราะห#เนื้อหา (Content Analysis) นํามาหาขIอสรุปเป1นการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษา นําเสนอขIอมูลและ
ตีความขIอมูลโดยวิธีพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห# (Analytical Description) 
อภิปรายผล และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ#ต�อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูIวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค#ของการวิจัย ดังนี้ 
 การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ท้ังท่ีอยู�ใน
กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการขIาราชการพลเรือน 
และท่ีอยู�นอกเหนือจากกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขIาราชการพลเรือน ซ่ึงเกิดจากการ
ดําเนินการบริหารใหIสอดคลIองกับภารกิจและการขับเคลื่อนดIานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามนโยบายในทุกระดับใหIมีประสิทธิภาพ   
 จากการศึกษาพบว�า ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ใชIการบริหารตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการขIาราชการพลเรือน ครบท้ัง 2 องค#ประกอบ ไดIแก� 1. การวางแผนบริหาร
แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห#
วิสัยทัศน#และพันธกิจ 2) การกําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก 4) การกําหนดแหล�งขIอมูล และ 5) การต้ังเปRาหมาย 2. การใชIขIอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมขIอมูล 
2) การบันทึกและอนุมัติขIอมูล 3) การวิเคราะห#ผล และ 4) การรายงานผล และนอกจากนี้ยังมี
องค#ประกอบท่ีสําคัญท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การประเมินผลเชิงบูรณการ ซ่ึงการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ดังกล�าว เป1นแนวทาง และมาตรฐาน ที่ทําใหIเกิดการพัฒนา บรรลุผลสําเร็จอย�างเป1น
รูปธรรม สามารถเป1นแบบอย�างท่ีดีใหIกับศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอ่ืนนําไปเป1นแนวทาง
ในการปฏิบัติท่ีดี 
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 การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
1. การวิเคราะห%วิสัยทัศน%และพันธกิจ มีการวิเคราะห#วิสัยทัศน#และพันธกิจของศูนย#

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยใชIการวิเคราะห#องค#กร (SWOT Analysis) ประกอบดIวย     
1) จุดแข็ง (Strength) 2) จุดอ�อน (Weakness) 3) โอกาส (Opportunity) 4) อุปสรรค (Threat) ใหI
สอดคลIองกับวิสัยทัศน#และพันธกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยผูIมีส�วนเก่ียวขIองทุกฝpาย โดย
มีจุดมุ�งหมายชี้ใหIเห็นชัดเจนว�า องค#กรตIองการเป1นตIนแบบในการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา มีการใชIนวัตกรรมสมัยใหม�ดIานเทคโนโลยี
สารสนเทศเขIามาประยุกต#ใชIในการบริหารจัดการ ส�งผลใหIหน�วยงานมีชื่อเสียงเป1นท่ียอมรับ ประจักษ#
แก�บุคคลท่ัวไปและหน�วยงานอ่ืน ๆ และสามารถเป1นตIนแบบใหIกับหน�วยงานอ่ืน ๆ ไดIตามวิสัยทัศน#
และพันธกิจ 

2. การกําหนดป1จจัยหลักแห�งความสําเร็จ มีการวางแผนและประชุมร�วมกันกับผูIมีส�วน
ไดIเสียทุกภาคส�วน ท้ังขIาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูIบริหารการศึกษา ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ผูIบริหารโรงเรียน โดยอาศัยการบูรณาการจากขIอมูลสารสนเทศในการประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา แลIว
ร�วมกันวิเคราะห#และสรIางขIอตกลงเพื่อกําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จร�วมกัน โดยการกําหนด
คณะทํางานกําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จท่ีเป1นรูปธรรม ยึดโยงและวิเคราะห#พ้ืนฐานความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ใหIบุคลากรทุกคนมุ�งไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหIบุคลากรและ
ผูIบริหารขององค#กรรูIและตระหนักว�า จะตIองทําสิ่งใดบIางเพ่ือใหIบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค#กร  

3. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก มีการดําเนินการร�วมกับขั้นตอนการ
กําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ ซ่ึงตIองมีการพิจารณาควบคู�กันไป ตามกรอบของการวัดผลงานเชิง
ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ใชIกระบวนการบูรณาการร�วมกับกลุ�มงานอ่ืน ๆ โดยการพิจารณา
นั้นตIองอยู�บนพ้ืนฐานความเป1นไปไดI เม่ือมีการกําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จแลIวจึงมีการแต�งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือเป1นผูIรับผิดชอบในการดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก และมีการ
ประเมินผลเชิงบูรณาการโดยอาศัยขIอมูลและสารสนเทศจากนวัตกรรมการบริหารสํานักงานทาง
อินเทอร#เน็ต i-Office ใหIเป1นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

4. การกําหนดแหล�งข�อมูล ผูIอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป1นผูIกําหนด
นโยบาย มีการกําหนดแหล�งขIอมูลในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชIระบบการบริหารสํานักงาน
ทางอินเทอร#เน็ต i-Office ซ่ึงเป1นนวัตกรรมท่ีศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพัฒนาข้ึน โดย
ใหIดําเนินการกําหนดแหล�งขIอมูลจากเดิมท่ีเป1นรูปแบบเอกสาร ใหIอยู�ในรูปแบบของดิจิทัล แลIวจัดเก็บ
ไวIในระบบเครื่องคอมพิวเตอร#แม�ข�ายท่ีออนไลน#ผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร#และอินเทอร#เน็ต 
ส�งผลใหIแหล�งขIอมูลขององค#กรมีประสิทธิภาพและความสามารถสูงข้ึนเนื่องจากอยู�ในรูปแบบ
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ออนไลน# บุคลากรสามารถเขIาถึงขIอมูลเพ่ือการปฏิบัติงานไดIตลอดทุกเวลา ทุกสถานท่ี ท่ัวโลก โดยมี
บุคลากรของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญในดIานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป1นผูIดูแลและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบ ตลอดจนการ
สํารองขIอมูลใหIเป1นไปตามระเบียบของทางราชการดIวย 

5. การตั้งเป8าหมาย กําหนดโดยการประชุมคณะผูIบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ
กําหนดทิศทางในการทํางาน โดยเปVดกวIางใหIมีความอิสระทางความคิด สามารถเสนอแนวคิดและวิธี
ในการทํางานเพ่ือใหIการดําเนินงานเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปRาหมาย คณะผูIบริหารระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการต้ังเปRาหมายในการบริหารงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยท่ีในเชิงปริมาณเจIาหนIาที่ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 
และโรงเรียนทุกโรงเรียนตIองใชIนวัตกรรมการบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต i-Office ผ�านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต�อประสานงานและปฏิบัติงาน 100% ในเชิงคุณภาพ ผลการ
ปฏิบัติงานโดยใชIใชIนวัตกรรมการบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต i-Office มีความประหยัด คุIมค�า 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การใช�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

1. การรวบรวมข�อมูล มีการบันทึกขIอมูลใหIอยู�ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบ 
โดยใชIระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ตซ่ึงเป1นนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเอง ซ่ึงในการรวบรวม
ขIอมูลจะเป1นหนIาท่ีของเจIาหนIาท่ีระดับปฏิบัติการซ่ึงมอบหมายโดยผูIอํานวยการศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยมีการแบ�งการทํางานตามกลุ�มงานท่ีกําหนดไวIในกรอบภารกิจ หากเป1น
ขIอมูลท่ีนอกเหนือจากศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาก็จะใหIเจIาของขIอมูลเป1นผูIรวบรวมเอง 
ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขIอมูลอย�างรอบคอบโดยวิเคราะห#ขIอมูลท่ีมีอยู�ในรูปแบบต�าง ๆ เช�นเอกสาร 
บทความ แผ�นพับ งานวิจัย คู�มือ เอกสารสิ่งพิมพ# แลIวแยกหมวดหมู�ของขIอมูลตามกลุ�มงานภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีระบบการสืบคIนที่มีความรวดเร็ว 
สามารถคIนหาขIอมูลและสารสนเทศไดIอย�างมีประสิทธิภาพ 

2. การบันทึกและอนุมัติข�อมูล นับไดIว�าเป1นจุดเด�นในการทํางานของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เนื่องจากมีการกําหนดใหIบันทึกและอนุมัติขIอมูลผ�านโปรแกรมระบบบริหาร
สํานักงานทางอินเทอร#เน็ต (i-Office: Internet Office) จึงทําใหIการทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว 
เจIาหนIาท่ีผูIปฏิบัติงานและผูIบริหารสามารถปฏิบัติงานผ�านระบบคอมพิวเตอร#และอินเทอร#เน็ตจากท่ี
ไหน เวลาใด ก็ไดI ซ่ึงเง่ือนไขจากแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ไดIกําหนดไวIนั้นจะส�งผลใหIการบันทึกและอนุมัติขIอมูลมีความรวดเร็วมาก มีการกําหนดหนIาท่ีในการ
บันทึกและอนุมัติขIอมูลใหIกับบุคลากรตามตําแหน�งและหนIาท่ีความรับผิดชอบของงานในแต�ละกลุ�มงาน 
โดยท่ีบุคลากรทุกคนสามารถบันทึกขIอมูลท่ีสามารถนําไปใชIงานและเป1นประโยชน#กับองค#กรเขIาสู�
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ระบบตามหมวดหมู�ท่ีไดIมีการออกแบบไวIอย�างเป1นระบบ ทําใหIการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ# 
ไดIรับคําชื่นชมและรางวัลต�าง ๆ มากมายอย�างสมํ่าเสมอและมีความต�อเนื่อง การประเมินผลจาก
หน�วยเหนืออยู�ในระดับตIน ๆ และมีความยั่งยืน 

3. การวิเคราะห%ผล บุคลากรทุกคนจะมีการวิเคราะห#ผลการดําเนินงานตามโครงการ
และภารกิจท่ีไดIรับมอบหมาย โดยการเปรียบเทียบกับเปRาหมายที่ตั้งไวI สามารถแยกแยะผลการ
ปฏิบัติงาน สิ่งท่ีจะพิจารณาออกเป1นส�วนย�อยที่มีความสัมพันธ#ต�อกัน ตามสายงานการบังคับบัญชา 
ทําความเขIาใจความสัมพันธ#ในแต�ละส�วนใหIเขIาใจร�วมกัน เกี่ยวเนื่องกันอย�างไร ความร�วมมือ
และทัศนคติท่ีดีต�อกัน จะช�วยใหIเกิดความเขIาใจต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย�างแทIจริง และนําไปสู�การสรุปการ
วิเคราะห#ผล เพื่อประโยชน#ในการแกIไขปPญหาในการปฏิบัติงานร�วมกัน ส�วนในระดับบริหารมี
การวิเคราะห#ผลการปฏิบัติงานจากระบบขIอมูลและสารสนเทศ และนําสารสนเทศมาใชIในการ
ตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบายในการบริหาร ซ่ึงเป1นหนIาท่ีของคณะผูIบริหาร ประกอบดIวยผูIอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูIอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูIอํานวยการศูนย#
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาร�วมกับผูIอํานวยการกลุ�มทุกกลุ�ม เพื่อทําการวิเคราะห#ผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการ โดยอาศัยผลจากโปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต          
(i-Office: Internet Office) เป1นหลัก เพราะเป1นแหล�งขIอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตIอง เชื่อถือไดI 

4. การรายงานผล มีการรายงานผลโดยใชIระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
ขIอมูลที่จําเป1นสําหรับผูIบริหารเพื่อใชIประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการ มีการ
รายงานผลในรูปแบบของขIอมูลและสารสนเทศ ซ่ึงเป1นการรายงานผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
อยู�ในรูปแบบท่ีทําความเขIาใจง�าย เป1นตัวเลขทางสถิติท่ีผ�านการประมวลผลเรียบรIอยแลIว เป1นภาพ
หรือแผนภูมิท่ีมีการเปรียบเทียบเชิงพัฒนา มีการสรุปภาพรวมแบบกวIางๆ สําหรับใหIผูIบริหารทุกระดับ
สามารถเขIาถึงไดIตามสิทธิ์ของตนเองและนําไปใชIในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในส�วน          
ท่ีเก่ียวขIองทุกดIาน ผูIบริหารและเจIาหนIาที่ผูIปฏิบัติงานสามารถเขIาถึงและจัดพิมพ#ขIอมูล เพ่ือการ
รายงานผลไดIจากโปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต (i-Office: Internet Office) 
เพราะอยู�ในรูปแบบของสารสนเทศท่ีสามารถใชIประกอบในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารงาน
ต�อไปในอนาคตไดIโดยไม�ตIองเสียเวลาเนื่องจากโปรแกรมจะดําเนินการประมวลใหIเป1นสารสนเทศท่ีถูก
ออกแบบโดยศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 การประเมินผลเชิงบูรณาการ 
 ผูIวิจัยพบว�าเป1นจุดท่ีมีความโดดเด�นโดยมีการวางแผน การขับเคลื่อน การตรวจสอบ
ความถูกตIอง การมีส�วนร�วมแบบบูรณาการ และการประยุกต#ใชIนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต (Internet Office: i-Office) เพ่ือประเมินผล
เชิงบูรณาการ โดยไดIรับการสนับสนุนจากผูIอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ
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จัดเก็บไวIในเครื่องคอมพิวเตอร#แม�ข�ายท่ีจัดทําโดยศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ทําใหIผูIท่ี
ปฏิบัติงานสามารถใชIบริการและเขIาถึงขIอมูลไดIสะดวก รวดเร็ว จากทุกท่ีทุกเวลา ขIอมูลเป1นปPจจุบัน
ตลอดเวลา เพื่อใชIในการประเมินผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมิน
ประสิทธิผล (ผลผลิตและผลลัพธ#) ประกอบดIวย ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการบรรลุเปRาหมายระดับ
กระทรวง ระดับกรม ระดับภารกิจของกลุ�ม รวมถึงระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
เร�งด�วนของรัฐบาลอีกดIวย การประเมินผลประโยชน#ต�อค�าใชIจ�ายท่ีเกิดข้ึน ความคุIมค�าในการลงทุน โดย
การวัดระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการและผูIกําหนดนโยบายท่ีมีต�อประโยชน#ท่ีไดIรับจากการใชI
บริการ และกระบวนการใหIบริการของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใชIการบริหารที่อยู�นอกเหนือจากกรอบแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการขIาราชการพลเรือน ซ่ึงเกิดจากการดําเนินการบริหารใหIสอดคลIองกับภารกิจและการ
ขับเคลื่อนดIานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายในทุกระดับใหIมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษาพบว�า องค#ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงพบจากการศึกษาครั้งนี้เพ่ิมเติม 1 องค#ประกอบ คือ 
การประเมินผลเชิงบูรณาการ โดยมีส�วนสําคัญคือ การวางแผน การขับเคลื่อน การตรวจสอบ
ความถูกตIอง การมีส�วนร�วม การประยุกต#ใชIนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซ่ึงมี
การบูรณาการ มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ#กันทุกกระบวนการ เม่ืออยู�ในเงื่อนไขและบริบทของศูนย#
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ซ่ึงมีการกําหนดใหIใชIระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต 
(Internet Office: i-Office) เพ่ือประเมินผลเชิงบูรณาการกับทุกหน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวขIองท้ังภายใน
และภายนอกหน�วยงาน ท้ังในดIานนโยบายการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และงบประมาณ ลดความ
ซํ้าซIอนในการทํางานใหIกับผูIปฏิบัติงานทุกระดับ โดยที่ความสามารถของตัวระบบมาจากความ
ตIองการของผูIใชIงานท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ สารสนเทศท่ีไดIจากระบบ ผูIบริหารสามารถ
นําไปเป1นแนวทางในการตัดสินใจ วางแผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการในอนาคตไดI 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญท่ีจะตIองพิจารณาและ
นํามาอภิปรายตามวัตถุประสงค#การวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
 จากการศึกษา การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย# เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบว�า ไดIใชIการบริหารตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการขIาราชการพลเรือน ครบท้ัง 2 องค#ประกอบ 
ไดIแก� 1. การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
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มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห#วิสัยทัศน#และพันธกิจ 2) การกําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ  
3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4) การกําหนดแหล�งขIอมูล และ 5) การต้ังเปRาหมาย  
2. การใชIขIอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มี 4 ข้ันตอน 
คือ 1) การรวบรวมขIอมูล 2) การบันทึกและอนุมัติขIอมูล 3) การวิเคราะห#ผล และ 4) การรายงานผล 
นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว�า มีองค#ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงพบจากการศึกษาครั้งนี้ เพ่ิมเติม
อีก 1 องค#ประกอบ คือ การประเมินผลเชิงบูรณาการ  จากขIอคIนพบนี้ การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีลักษณะเป1นพหุองค#ประกอบ ซ่ึงเป1นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย ท้ังนี้อาจเป1นเพราะว�าศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เป1นหน�วยงานราชการท่ีอยู�ภายใตIการบริหารงาน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีหนIาท่ีในการบริการ ส�งเสริมและสนับสนุนงานดIาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจําเป1นท่ีจะตIองใหIเกิดการบูรณาการในการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการศึกษา ใหIสามารถตอบสนองความตIองการของผูIรับบริการ มีความรวดเร็ว 
เหมาะสม ถูกตIอง สอดคลIองกับภารกิจและการขับเคลื่อนดIานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามนโยบายในทุกระดับใหIมีประสิทธิภาพ  ดังเห็นไดIจากการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของการพัฒนา
ดIานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการตอบสนองต�อนโยบายของภาครัฐและ
หน�วยงานท่ีกํากับดูแลระบบบริหารงานราชการดIานการศึกษา นอกจากนี้สอดคลIองกับการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ ประจําปwงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการดําเนินงานตาม
ระบบประเมินผลแบบบูรณการในส�วนราชการ ใหIสํานักงาน ก.พ.ร. และหน�วยงานท่ีเก่ียวขIองไป
พิจารณาปรับใชIในการบริหารแบบบูรณาการมุ�งผลสัมฤทธิ์ ทําใหIสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงานใหIเหมาะสม สอดคลIองกับกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
ท่ีว�าดIวยยุทธศาสตร#การบริหารจัดการระบบขIอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และสอดคลIองกับ
ยุทธศาสตร#การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีว�าดIวยการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศอย�างมีธรรมาภิบาล 
(National ICT Governance) สอดคลIองกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ท่ีมี
การบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐใหIเกิดความเป1นเอกภาพ จากขIอคIนพบจาก
การศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีนอกเหนือจาก
กรอบแนวคิดของคณะกรรมการขIาราชการพลเรือน พบว�า จะมีความแตกต�างในประเด็นการ
ประเมินผลเชิงบูรณการ และมีองค#ประกอบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ท่ีมีความคลIายคลึงกันใน
บางประเด็น ข้ึนอยู�กับบริบทและวิธีการปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอนท่ีหน�วยงานกําหนดเพ่ือการบริหาร
แบบมุ�งผลสัมฤทธิ์  เห็นไดIจาก องค#การความร�วมมือ ระหว�างประเทศแห�งเกาหลี (KOICA) ไดIศึกษา
งานวิจัยเก่ียวกับวิธีการของการจัดการผลการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ตามโครงการใหIคําปรึกษาดIาน



101 

การพัฒนาเชิงลึก พบว�า สมาชิกองค#การเพื่อความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประสบ
ปPญหาต�าง ๆ มากมาย ทําใหIตIองมีการปฏิรูปจึงไดIแนะนําใหIบริหารจัดการแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
หรือการบริหารท่ีเนIนประสิทธิภาพ ประกอบดIวย 7 องค#ประกอบ ไดIแก� 1) การกําหนดวัตถุประสงค# 
2) การกําหนดตัวชี้วัด 3) การต้ังเปRาหมาย 4) ผลการตรวจสอบ 5) การรายงานผล 6) การประเมินผลเชิง
บูรณาการ และ 7) การใชIขIอมูลผลการดําเนินงาน สอดคลIองกับองค#การการศึกษา วิทยาศาสตร# และ
วัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (UNESCO) ศึกษาพบว�า เกณฑ#ในการวัดการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ใหIมีประสิทธิภาพ ประกอบดIวย 1) การจัดการ 2) การตัดสินใจ 3) การกําหนดแหล�งทรัพยากร 
4) การเรียนรูI และ 5) การรายงานและความรับผิดชอบ และสอดคลIองกับยงยุทธ ทรัพย#เจริญ ศึกษา
พบว�า การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดIวย  1) วิเคราะห#
วิสัยทัศน# พันธกิจ วัตถุประสงค#และกลยุทธ# 2) กําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3) กําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลัก 4) กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ 5) กําหนดเปRาหมาย 6) ปฏิบัติตาม
วิธีการและข้ันตอน 7) บันทึกผลการปฏิบัติ  8) ประเมินและวิเคราะห#ผล และ 9) พัฒนาการปฏิบัติ
และเผยแพร�ผลงาน สอดคลIองกับ ทินกร พูลพุฒ ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็กผลการวิจัยพบว�ารูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดIจากการสรIางผ�านกระบวนการวิจัยมี 
4 องค#ประกอบหลัก พรIอมองค#ประกอบย�อย ท่ีเป1นแนวปฏิบัติดังนี้ 1. การวางแผนบริหารจัดการ ICT 
มีองค#ประกอบย�อย คือ 1) วิเคราะห#องค#กรดIวยเทคนิค SWOT 2) กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน#ร�วม 
3) กําหนดพันธกิจดIาน ICT4) กําหนดเปRาหมายในการบริหารจัดการ ICT และ 5) กําหนดมาตรการ
เง่ือนไขในการบริหารจัดการ ICT 2. การกําหนดโครงสรIางและภารกิจการบริหารจัดการ ICT มี
องค#ประกอบย�อย คือ 1) จัดต้ังและกําหนดภารกิจของศูนย#บริหาร ICT และ 2) จัดต้ังศูนย#เครือข�าย
การบริหารจัดการ ICT 3. การบริหารสินทรัพย# ICT มีองค#ประกอบย�อย คือ 1) การวางแผนจัดหาจัด
ใหIมี ICT ทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) การใชIและการบํารุงรักษา ICT อย�างคุIมค�า และ 
3) การกําจัดสินทรัพย# ICT 4. การติดตามประเมินผล ICT มีองค#ประกอบย�อย คือ 1) กําหนดกรอบ
การติดตามประเมินผล 2) สรIางเครื่องมือการประเมิน 3) วัดและประเมิน และ 4) สรุปและรายงานผล  
แต�การศึกษาการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีความแตกต�างกัน
กับการศึกษาของบุญทิพย#  สุริยวงศ# ซ่ึงใหIความสําคัญโดยมุ�งเนIนไปท่ีกระบวนการ ผลการวิจัยพบว�า 
การบริหารเพ่ือมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการเงินชุมชนจะตIองมีการดําเนินการโดยใหIความสําคัญดIาน
กระบวนการ (process) มีท้ังหมด 7 กระบวนการ ไดIแก� 1) ภาวะผูIนํา (Leadership) 2) การกําหนด
เปRาหมาย (Targeting) 3) การจัดองค#กร (Structure) 4) การสื่อสาร (Communication) 5) การสรIาง
แรงจูงใจ (Motivation management) 6) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) และ 7) การกํากับ
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และติดตาม (Monitoring) ส�วนการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของหน�วยงานเอกชนในต�างประเทศ 
ยูไนเต็ด เนชั่น ดีวีลอบเมIน กรุ�ป (UNITED NATION DEVELOPMENT GROUP) ประกอบดIวย 1. การวิเคราะห#
ปPญหา  2. การกําหนดความสําคัญผูIมีส�วนไดIส�วนเสีย  3. การกําหนดผลท่ีคาดหวัง  4. การกําหนด
ตัวบ�งชี้ประสิทธิภาพ 5. การต้ังค�าเปRาหมาย ของแต�ละตัวบ�งชี้ 6. การพัฒนากลยุทธ# 7. การรักษา
สมดุลผลลัพธ#กับสิ่งที่คาดหวังและกลยุทธ#กับทรัพยากรที่มีอยู� 8. การจัดการและการตรวจสอบ            
9. การรายงานและการประเมินตนเอง  10. การบูรณาการบทเรียนที่ไดIรับ 11. การเผยแพร�และ
สนทนาผลสัมฤทธิ์บทเรียนที่ไดIรับ และ 12. การใชIสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
สมนึก วิสุทธิแพทย# ไดIศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารการใหIบริการวิชาการแก�อุตสาหกรรมของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐดIานวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี พบว�ามีองค#ประกอบการบริหาร 5 ดIาน 
ไดIแก� 1) การวางแผน 2) การจัดองค#การ 3) การบังคับบัญชาสั่งการ 4) การประสานงาน และ 
5) การควบคุม 
 เม่ือพิจารณาเป1นรายองค#ประกอบของการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ผูIวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลเรียงลําดับแต�ละองค#ประกอบ ดังนี้ 
 การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
มี 5 ข้ันตอน คือ 

1. การวิเคราะห#วิสัยทัศน#และพันธกิจ องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษาของ  
สุกิจ ศรีพรหม ศึกษาเรื ่อง ปPจจัยที่มีอิทธิพลต�อการรับแบบแผนการบริหารราชการแนวใหม�: 
กรณีศึกษาการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า การพัฒนาการบริหารแบบ
มุ�งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถ ในมิติองค#การ ผูIบริหารตIองกําหนดวิสัยทัศน#และพันธกิจ
เพ่ือประกาศนโยบายสู�การปฏิบัติโดยการนํานวัตกรรมทางการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ไปใชIใน
หน�วยงานซ่ึงจะตIองวางแผนกลยุทธ# กําหนดแผน และนโยบายใหIชัดเจนในการนําการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการนําไปใชIเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติไดIจริง ท้ังนี้อาจ
เป1นเพราะว�า การวิเคราะห#วิสัยทัศน#และพันธกิจ ตัวจักรสําคัญท่ีขับเคลื่อนตIองอาศัยผูIบริหารเป1นหลัก 
ดังนั้นหากผูIบริหารมีความชัดเจน ก็จะสามารถนําพาองค#การไปสู�ความสําเร็จไดI 

2. การกําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษาของ
พริ้มเพรา วราพันธุ#พิพิธ ศึกษาเรื่อง ขIอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป1นเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดองค#กรปกครองส�วนทIองถ่ิน โดยจัดทําขIอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป1นเลิศของสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานสังกัดองค#กรปกครองส�วนทIองถ่ิน ผลการวิจัยพบว�า จุดเด�นท่ีสําคัญ คือ การมีอํานาจตาม
กฎหมายในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ จุดดIอยท่ีสําคัญ คือ ขาดการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ี
เป1นรูปธรรม ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี การสรรหาบุคคลเขIาปฏิบัติงานยังไม�มีประสิทธิภาพ 
ขาดความชัดเจนในการกําหนดวัฒนธรรมองค#การ โอกาสท่ีสําคัญ คือ มีกฎหมายการกระจายอํานาจ
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การจัดการศึกษา มีขอบเขตความรับผิดชอบต�อกลุ�มเปRาหมายชัดเจน มีนโยบายใหIทุนพัฒนาบุคลากร 
ท้ังนี้อาจเป1นเพราะ มีระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป1นอุปสรรคต�อการบริหาร บทบาทหนIาท่ีในการจัด
การศึกษาไม�ชัดเจน ความไม�พรIอมของบุคลากรฝpายต�าง ๆ ผูIบริหารองค#กรปกครองส�วนทIองถ่ินมี
ทัศนคติแบบอนุรักษ#นิยมปฏิเสธหรือต�อตIานเทคโนโลยี  

3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษา
ของ กฤษณา สว�างแสง ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานกลุ�มนโยบายและแผนตามแนวทาง 
การบริหารจัดการท่ีมุ�งเนIนผลสัมฤทธิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พบว�า ระบบการบริหารงานกลุ�มนโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการท่ี
มุ�งเนIนผลสัมฤทธิ์ มีหลายองค#ประกอบรวมกัน ทํางานเกี่ยวขIองสัมพันธ#กัน ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ความชัดเจน ครอบคลุม ง�ายและสะดวกในการนนําไปใชI ต�างจากเดิมท่ีเป1นการบริหารงานท่ีไม�มี
ระบบชัดเจนโดยท่ี การกําหนดรายละเอียดของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานเป1นองค#ประกอบที่มี
ความสําคัญ ท่ีเป1นเช�นนี้อาจเป1นเพราะว�าการทํางานเชิงระบบจะมีความชัดเจนในการทํางาน สามารถ
ส�งผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. การกําหนดแหล�งขIอมูล องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษาของ ภาวิตา วงษ#แกIว 
ไดIทําการศึกษาระบบการใชIสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาผลการวิจัย พบว�าในการศึกษาระบบการใชIสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูIบริหารการศึกษามีความตIองการและคาดหวังในการใชI
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อยู�ในระดับมาก 
เนื่องจากปPจจุบันยังขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี ขIอมูลกระจัดกระจาย มีการเก็บขIอมูลท่ีเขIาถึงไดIยาก 
ขIอมูลมีจํานวนมาก ผูIบริหารการศึกษามีความตIองการและความคาดหวังในการใชIระบบการใชI
สารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ท่ีเป1นเช�นนี้อาจเป1นเพราะว�า การกําหนดแหล�งขIอมูลของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในประเทศไทย ยังไม�มีมาตรฐานท่ีมีความชัดเจน ขIอมูล
และสารสนเทศอยู�อย�างกระจัดกระจายเพราะมีการแบ�งกลุ�มงานออกเป1นหลายกลุ�ม เม่ือไม�มีการ
กําหนดแหล�งขIอมูลใหIชัดเจนขIอมูลจึงอยู�กับกลุ�มงานท่ีเป1นเจIาของขIอมูลซ่ึงอาจมีความซํ้าซIอน ไม�เป1น
ปPจจุบัน และไม�สามารถนํามาใชIเป1นขIอมูลและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารไดI 

5. การต้ังเปRาหมาย องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษาของมาลีฮา และคณะ 
(Maliha Arif and others) ศึกษาเรื่อง การใชIการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ สําหรับการตรวจสอบ
โครงการของภาครัฐในประเทศปากีสถาน พบว�า เม่ือนําการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ไปใชIในองค#กร 
ทําใหIสามารถไปสู�เปRาหมายท่ีมีประสิทธิผลไดIโดยเฉพาะเรื่องท่ีตIองใชIระยะเวลายาวนานและเก่ียวขIอง
กับการเงิน ซ่ึงยึดหลักการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 5 ประการ ไดIแก� 1) ปPจจัยนนําเขIา 2) กิจกรรม 
3) ผลผลิต 4) ผลลัพธ# 5) ผลกระทบ ในทํานองเดียวกัน เอเยอร# (Rebecca S. Ayers) ศึกษาเรื่อง 



104 

การสรIางเปRาหมายในหน�วยงานของรัฐบาลกลางและการประเมินผลการปฏิบัติ พบว�า การทํางานใหIมี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ มีความจําเป1นตIองต้ังเปRาหมายใหIเกิดความชัดเจน บุคลากรในองค#การมี
ทิศทางในการทํางานเพ่ือใหIบรรลุเปRาหมายขององค#การ ซ่ึงประกอบดIวยองค#ประกอบท่ีสําคัญ และมี
ความสอดคลIองกัน 4 องค#ประกอบ ไดIแก� 1) การสนับสนุนของผูIนําในการประเมิน 2) การสื่อสาร
องค#กร 3) การบรรลุผลสัมฤทธิ์ และ 4) การวางแผนกลยุทธ# ท่ีเป1นเช�นนี้อาจเป1นเพราะการบริหารงานใน
แต�ละองค#กรข้ึนอยู�กับปPจจัยหลายประการ โดยความสําคัญท่ีผูIบริหารระดับสูงจะมีการต้ังเปRาหมายใน
ระดับใด ซ่ึงอาจมีความจําเป1นตIองต้ังเปRาหมายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การใชIขIอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
มี 4 ข้ันตอน คือ  

1. การรวบรวมขIอมูล องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษาของ ณัฐพงษ# ยางธิสาร 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษผลการวิจัย
พบว�า ศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ควรมีการบริหารงานเป1น
เอกเทศข้ึนตรงต�ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีโครงสรIางการบริหารงานแบ�งออกเป1น 5 
ฝpาย คือ ฝpายธุรการ ฝpายวิชาการ ฝpายบริการ ฝpายผลิต และฝpายเทคนิค อาคารศูนย#ฯ มีการรวบรวม
ขIอมูลโดยอาศัยศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเป1นศูนย#กลางในการรวบรวมขIอมูลและดูแลขIอมูล
ครบถIวนทุกฝpาย ท่ีเป1นเช�นนี้อาจเป1นเพราะว�า มีความพรIอมท้ังอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ# และ  
สื่อการเรียนการสอนท่ีพรIอมใหIบริการแก�อาจารย#นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บุคลากรและ
เจIาหนIาท่ี มีทักษะและความรูIความสามารถดIานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. การบันทึกและอนุมัติขIอมูล องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษาของ เอคเชโบ 
(Achebo) ไดIทําการวิจัยเก่ียวกับ ศูนย#เทคโนโลยีการศึกษารูปแบบสําหรับมหาวิทยาลัยไนจีเรีย โดยมี
วัตถุประสงค#เพ่ือพัฒนารูปแบบศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาใหIเหมาะสมกับสภาพแวดลIอมของ
มหาวิทยาลัย การศึกษาจะใชIวิธีการวิจัยแบบคุณภาพ เก็บรวบรวมขIอมูลโดยการสัมภาษณ# การสังเกต 
และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขIอง ผลการวิจัยสรุปไดIว�า การท่ีศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาแยกตัวออกมา
เป1นเอกเทศทําใหIมีผลต�อการบริหารงานท่ัวไปและการสนับสนุนดIานงบประมาณ การดําเนินงานของ
ศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ทําใหIเกิดปPญหาต�องานบริการต�าง ๆ และศูนย#เทคโนโลยี
การศึกษาขาดเจIาหนIาท่ีชํานาญการท่ีจะคอยแนะนํา จึงทําใหIมีผลต�อการประเมินและการบริหารงาน
ภายใน ท่ีเป1นเช�นนี้อาจเป1นเพราะว�า การทํางานของศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาแยกตัวออกมาเป1น
เอกเทศโดยไม�มีการวางแผนการบริหารจัดการ ขาดข้ันตอนและกระบวนการ ไม�มีระบบการบันทึก
และอนุมัติขIอมูล จึงทําใหIเกิดปPญหาดังกล�าว 
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3. การวิเคราะห#ผล องค#ประกอบนี้สอดคลIองกับผลการศึกษาของ ประภา สมาคม ไดI
ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห#องค#ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์สําหรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว�า ในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ จําเป1นตIองมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง โดยตIองมีการ
ติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังการจัดระบบบริหารและการวิเคราะห#ผล
ดIวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้อาจเป1นเพราะว�า สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทยจัดการ
เรียนการสอนใหIกับนักเรียนต้ังแต�ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 6 มีจํานวนสถานศึกษา
กว�าสามหม่ืนแห�ง ตIองมีการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจําเป1นตIองมีการ
วิเคราะห#ผลอย�างต�อเนื่องเป1นระยะ ๆ เพ่ือใหIสามารถนําไปดําเนินการแกIไข ปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหIเกิดประสิทธิภาพ 

4. การรายงานผล การรายงานผล เป1นองค#ประกอบท่ีสําคัญในการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์  
จากขIอคIนพบดังกล�าว  สอดคลIองกับการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ UNITED NATION 
DEVELOPMENT GROUP มีองค#ประกอบท่ีสําคัญองค#ประกอบหนึ่ง คือ การรายงานและการประเมิน
ตนเอง  สอดคลIองกับทัศนะของทิพาวดี เมฆสวรรค# ที่กล�าวถึงการรายงานผลเพ่ือเป1นขIอมูลในการ
ตัดสินใจในการบริหารโดยการใชIระบบงานประยุกต#ของการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์สามารถทําไดI
หลากหลายรูปแบบ ท้ังการแสดงขIอมูลในเชิงปริมาณและกราฟ และสอดคลIองกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเสนอแนะใหIมีการใชIนวัตกรรมในการรายงานผลการดําเนินงานและการ
ประเมิน  อีกท้ังเปVดโอกาสใหIประชาชนเขIาถึงขIอมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย และรักษาความเป1น
ส�วนตัวของขIอมูล ใหIสามารถตรวจสอบไดIและนําไปสู�การดําเนินงานท่ีมีความโปร�งใส (transparency) 
และน�าเชื่อถือ (accountability)  นอกจากนี้สอดคลIองกับสุกิจ ศรีพรหม ศึกษาการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานและการ
นําไปใชIประโยชน#เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติไดIจริง 
 จากการศึกษาพบว�า นอกจากนี้ยังมีองค#ประกอบท่ีสําคัญท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การ
ประเมินผลเชิงบูรณการ ซ่ึงเป1นองค#ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา นอกเหนือจากกรอบแนวคิดการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการขIาราชการพลเรือน 
สอดคลIองกับองค#การความร�วมมือ ระหว�างประเทศแห�งเกาหลี (KOICA) ไดIศึกษาพบว�า สมาชิก
องค#การเพ่ือความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประสบปPญหาต�าง ๆ มากมาย ทําใหIตIองมีการ
ปฏิรูปจึงไดIแนะนําใหIบริหารจัดการแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ หรือการบริหารท่ีเนIนประสิทธิภาพ มีองค#ประกอบ
ท่ีสําคัญคือ การประเมินผลเชิงบูรณาการ (Integrated evaluation) ทั้งนี้อาจเป1นเพราะว�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจสรIางผลกระทบในเชิงลึกต�อวัฒนธรรมความคิด และรูปแบบในการ
แกIปPญหาต�าง ๆ ในการทํางาน ซ่ึงการบริหารศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีความจําเป1นตIองมี
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การประเมินผลเชิงบูรณาการ โดยมีการประยุกต#ใชIนวัตกรรมดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป1น
เครื่องมือในการบริหารงานไดIอย�างถูกตIองและเกิดประโยชน#แก�องค#กร ผูIบริหารตIองตัดสินใจเก่ียวกับ
การใชIเทคโนโลยีสารสนเทศใหIเกิดประโยชน#สูงสุดแก�องค#กร บริหารจัดการโดยมุ�งเนIนผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหIบรรลุวัตถุประสงค#และเปRาหมาย เป1นการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยผูIมีส�วนไดI
เสียเขIามามีส�วนร�วม เพื่อใหIเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต�อประชาชน ยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค#กรใหIสามารถตอบสนองความตIองการ
ของผูIรับบริการไดIดียิ่งขึ้น มีการสรIางตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เป1นรูปธรรม สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเปRาหมายที่กําหนด องค#กรที่บริหารงานโดยใชIการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์จะสามารถสรIางผลงานท่ีมีคุณภาพมากกว�าเดิมโดยใชIทรัพยากรนIอยลง และเป1นการเพ่ิม
คุณค�าใหIแก�ผลงานท้ังดIานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชน
ผูIรับบริการ ซ่ึงองค#ประกอบการประเมินผลเชิงบูรณาการนี้มีความสําคัญเป1นอย�างมากเช�นเดียวกับ
การศึกษาของ เอคเชโบ (Achebo) ไดIศึกษาศูนย#เทคโนโลยีการศึกษารูปแบบสําหรับมหาวิทยาลัย
ไนจีเรียพบว�าการท่ีศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาแยกตัวออกมาเป1นเอกเทศทําใหIมีผลต�อการบริหารงาน
ท่ัวไปและการสนับสนุนดIานงบประมาณ การดําเนินงานของศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
ทําใหIเกิดปPญหาต�องานบริการต�าง ๆ และศูนย#เทคโนโลยีการศึกษาขาดเจIาหนIาท่ีชํานาญการท่ีจะคอย
แนะนํา จึงทําใหIมีผลต�อการประเมินและการบริหารงานภายใน ท่ีเป1นเช�นนี้อาจเป1นเพราะบริบทของ
หน�วยงานไม�มีความพรIอมในดIานของกําลังคนที่มีความรูIความสามารถที่เชี ่ยวชาญเฉพาะดIาน 
การบริหารจัดการไม�มีการบูรณาการส�งผลกระทบใหIการประเมินประสิทธิภาพอยู�ในระดับตํ่า ส�วน
งานวิจัยท่ีเก่ียวขIองทําใหIเห็นถึงประโยชน#ของการประเมินผลเชิงบูรณาการ ซ่ึงยายูซ (Yavuz) ไดI
ทําการศึกษาผลการวิจัยพบว�า รูปแบบโครงสรIางของตัวชี้วัดการบูรณาการดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของภาควิชาการศึกษาในประเทศตุรกีกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิธีการ, E-Learning, 
E-interaction, ชุมชนแห�งการเรียนรูI, โครงสรIางพื้นฐาน, การเขIาถึง, ความง�ายในการใชIงาน, 
ความช�วยเหลือทางเทคนิค, นโยบาย, การศึกษาพิเศษและสุขภาพ จากเหตุผลดังกล�าวการประเมินผล
เชิงบูรณาการจึงเป1นองค#ประกอบสําคัญของการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 กล�าวโดยสรุปจากผลการวิจัยปรากฏว�า ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใชIการ
บริหารตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการขIาราชการ
พลเรือน ครบท้ัง 2 องค#ประกอบ ไดIแก� 1. การวางแผนบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห#วิสัยทัศน#และพันธกิจ 2) การกําหนด
ปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4) การกําหนดแหล�งขIอมูล 
และ 5) การต้ังเปRาหมาย 2. การใชIขIอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
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การศึกษา มี 4 ข้ันตอน คือ 1) การรวบรวมขIอมูล 2) การบันทึกและอนุมัติขIอมูล 3) การวิเคราะห#ผล และ 
4) การรายงานผล และนอกจากนี้ยังมีองค#ประกอบท่ีสําคัญท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การประเมินผล
เชิงบูรณการ ซึ่งการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ดังกล�าว จะเป1นแนวทางและมาตรฐาน ท่ีทําใหIเกิด
การพัฒนา บรรลุผลสําเร็จอย�างเป1นรูปธรรม สามารถเป1นแบบอย�างท่ีดีใหIกับศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาอ่ืนนําไปเป1นแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี ดังนั้นการท่ีจะทําใหIศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษามีการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ไดIนั้น ผูIบริหารของศูนย#ควรพิจารณาองค#ประกอบ
เหล�านี้ท่ีอาจจะส�งผลต�อการบริหารของศูนย#ท้ังภายในและภายนอก โดยการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีการวิเคราะห#วิสัยทัศน#และพันธกิจ โดยศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศตIองการเป1นตIนแบบในการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการบริหารจัดการและ
การจัดการศึกษา มีการใชIนวัตกรรมสมัยใหม�ดIานเทคโนโลยีสารสนเทศเขIามาประยุกต#ใชIในการ
บริหารจัดการ ส�งผลใหIหน�วยงานมีชื่อเสียงเป1นท่ียอมรับ ประจักษ#แก�บุคคลท่ัวไปและหน�วยงานอ่ืน ๆ 
และสามารถเป1นตIนแบบใหIกับหน�วยงานอ่ืน ๆ ไดIตามวิสัยทัศน#และพันธกิจ  นอกจากนี้ทุกคนร�วมกัน
กําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ มีการวางแผนและประชุมร�วมกันกับผูIมีส�วนไดIเสียทุกภาคส�วน 
โดยมีคณะทํางานวิเคราะห#บูรณาการจากขIอมูลสารสนเทศในการประกอบการตัดสินใจเชื่อมโยงกับ
ขIอมูลพ้ืนฐานความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ กําหนดปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ 
ท่ีเป1นรูปธรรม และสรIางขIอตกลงปPจจัยหลักแห�งความสําเร็จ มีการแต�งตั้งคณะทํางานการกําหนด
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักร�วมกัน ใชIกระบวนการ บูรณาการร�วมกับกลุ�มงานอ่ืน ๆ โดยการ
พิจารณานั้นตIองอยู�บนพ้ืนฐานความเป1นไปใหIบุคลากรทุกคนมุ�งไปในทิศทางเดียวกัน  ตามกรอบของ
การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard)  มีการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงบูรณาการโดยอาศัย
ขIอมูลและสารสนเทศจากนวัตกรรมการบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต i-Office ใหIเป1นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  ส�วนการกําหนดแหล�งขIอมูล ผูIบริหารกําหนดนโยบาย โดยผูIรับผิดชอบมีการ
กําหนดแหล�งขIอมูลในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชIนวัตกรรมระบบการบริหารสํานักงานทาง
อินเทอร#เน็ต i-Office  โดยใหIมีการจัดการเอกสาร ใหIอยู�ในรูปแบบของดิจิทัล ซ่ึงบุคลากรจะสามารถ
เขIาถึงขIอมูลท่ีอยู�ในรูปแบบออนไลน# เพื่อการปฏิบัติงานไดIตลอดทุกเวลา ทุกสถานที่ ท่ัวโลก มี
บุคลากรของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญเป1นผูIดูแลและ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบ ตลอดจนการสํารองขIอมูลใหIเป1นไปตามระเบียบ
ของทางราชการดIวย สําหรับการต้ังเปRาหมาย กําหนดโดยการประชุมคณะผูIบริหารระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางในการทํางาน สามารถเสนอแนวคิดและวิธีในการทํางานเพ่ือใหIการ
ดําเนินงานเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีการต้ังเปRาหมายในการบริหารงานท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ มีการรวบรวมขIอมูลและบันทึกขIอมูลใหIอยู�ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบ โดย
ใชIระบบการบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ตซึ่งเป1นนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีระบบการสืบคIนท่ีมี



108 

ความรวดเร็ว สามารถคIนหาขIอมูลและสารสนเทศไดIอย�างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีการกําหนดหนIาท่ีใน
การบันทึกและอนุมัติขIอมูลใหIกับบุคลากรตามตําแหน�งและหนIาท่ีความรับผิดชอบของงานในแต�ละ
กลุ�มงาน โดยท่ีบุคลากรทุกคนสามารถบันทึกขIอมูลท่ีสามารถนําไปใชIงานและเป1นประโยชน#กับองค#กร
เขIาสู�ระบบตามหมวดหมู�ท่ีไดIมีการออกแบบไวIอย�างเป1นระบบ สําหรับการวิเคราะห#ผล บุคลากร 
ทุกคนจะมีการวิเคราะห#ผลการดําเนินงานตามโครงการและภารกิจท่ีไดIรับมอบหมาย โดยการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปRาหมายท่ีตั้งไวI  ระดับบริหารมีการวิเคราะห#ผลการปฏิบัติงานจาก
ระบบขIอมูลและสารสนเทศ นําขIอสรุปสารสนเทศมาใชIในการตัดสินใจจากโปรแกรมระบบบริหาร
สํานักงานทางอินเทอร#เน็ต (i-Office: Internet Office) เป1นหลัก เพ่ือนําขIอมูลมากําหนดนโยบายใน
การบริหาร ซ่ึงเป1นประโยชน#ในการแกIไขปPญหาและมีการปฏิบัติงานร�วมกัน นอกจากนี้ศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษามีการรายงานผลโดยใชIระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผูIบริหารและ
เจIาหนIาท่ีผูIปฏิบัติงานสามารถเขIาถึงไดIตามสิทธิ์ของตนเองและจัดพิมพ#ขIอมูลเพ่ือการรายงานผลไดI
จากโปรแกรมระบบบริหารสํานักงานทางอินเทอร#เน็ต (i-Office: Internet Office) ซ่ึงมีรูปแบบของ
สารสนเทศท่ีสามารถใชIประกอบในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารงาน และนํามาประยุกต#ใชIใน
การประเมินผลเชิงบูรณาการ ซ่ึงเป1นองค#ประกอบที่สําคัญและมีความโดดเด�นของการบริหารแบบ
บูรณาการมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยมีจัดทําแผนงาน/โครงการ
เชิงบูรณาการ และมีการประยุกต#ใชIนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ระบบการบริหาร
สํานักงานทางอินเทอร#เน็ต (Internet Office: i-Office) เพ่ือใชIในการประเมินเชิงบูรณการในดIาน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลประโยชน#ต�อค�าใชIจ�ายท่ีเกิดข้ึน ความคุIมค�าในการลงทุน และประเมินผล
กระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน รวมถึงระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร�งด�วน
ของรัฐบาล  
  
ข�อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไดIขIอคIนพบท่ีเป1นประโยชน#ต�อการบริหารศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซ่ึงผูIวิจัยมีขIอเสนอแนะสําหรับ
ผูIบริหารท้ังในระดับนโยบายและผูIเก่ียวขIอง ควรนําขIอคIนพบไปประยุกต#ใชIในระดับนโยบายและนําไป
เป1นแนวทางปฏิบัติในศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ดังนี้ 
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 ข�อเสนอแนะท่ัวไป 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน�วยงานท่ีเก่ียวขIองควรนําการ

บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ท่ีไดIจากการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษารายละเอียดของการบริหารแบบมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และนําเสนอแนวทางการบริหารใหIกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานําไปปรับปรุงและ
พัฒนางานของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาของ
ตนเอง ตลอดจนการใหIงบประมาณสนับสนุนงาน ปPจจัยและทรัพยากรเพ่ือใชIในการบริหารของศูนย#
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรนําขIอคIนพบจากการวิจัยในครั้งนี้คือ 
การประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใชIนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ประกอบกับการ
บริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาใหIเป1นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาประถมศึกษา 

3. ผูIอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ควรนําขIอคIนพบจากการวิจัย
ในครั้งนี้คือ การประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใชIนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดย
กําหนดนโยบายระดับเขตพ้ืนท่ีและใหIการสนับสนุน มีการบริหารแบบบูรณาการมุ�งผลสัมฤทธิ์ และมี
การดําเนินการใหIสอดคลIองกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ท่ีมีการบูรณาการ
ระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐใหIเกิดความเป1นเอกภาพ มีการติดตามประเมินผลผูIมีส�วน
เก่ียวขIอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารใหIเป1นศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงจะส�งผลใหIเกิดผลลัพธ#ดIานคุณภาพทาง
การศึกษามากข้ึน 
 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต�อไป 

1. ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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รายนามผู�ให�ข�อมูลหลัก 
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รายนามผู�ให�ข�อมูลในการสัมภาษณ� 
 
1. นายจักรพรรด์ิ จิตมณี  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
2. นายสุรพล จานสิบสี  รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
3. นายประพันธ# สุดโต  รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
4. นายเกรียงไกร โกพัฒน#ตา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
5. นางสาวจารุวรรณ แป*นแจ+ง เจ+าหน+าท่ีศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ีอการศึกษา 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
6. นางสาวอมรรัตน# โสดดี เจ+าหน+าท่ีศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ีอการศึกษา 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
7. นายปราโมทย# สุวรรณเวก ผอ.โรงเรียนวัดบางใหญ7 
8. นายประสาน พุ7มเข็ม ผอ.โรงเรียนวัดป:าพระเจ+า 
9. นางอารีย# บัญญัติ ผอ.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
10. นางชุรีพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ+านท7าเสด็จ 
11. นางสาวอรพินธุ# โสมภีร# ครูโรงเรียนวัดสวนแตง 
12. นางสาวพรนภา โพธิ์ศร ี ครูโรงเรียนวัดวังกุ7ม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามแบบปลายเป!ด (Open-ended) 

(สอบถามผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ) 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารแบบมุ6งผลสัมฤทธิ์ของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 

183 เขต เปEนผู+ตอบแบบสอบถาม 
2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค# เพ่ือทราบการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของ

ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
3. คําตอบท่ีได+จะทําให+การศึกษาวิจัยในครั้งนี้บรรลุเป*าหมายท่ีต้ังไว+ อันจะเปEนประโยชน#ต7อการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยไม7มีผลต7อผู+ตอบแบบสอบถามแต7
ประการใด จึงใคร7ขอความกรุณาจากท7านได+โปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให+ครบทุกข+อตาม
สภาพความเปEนจริง 
 

ตามความคิดเห็นของท6าน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตใดท่ีมีวิธีการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานของศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ท่ีดีท่ีสุดในลําดับ
ต�น ๆ ของประเทศ ตามลําดับ 

1. ......................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................... 

 
                                                   ขอขอบคุณอย7างสูงในความร7วมมือทางวิชาการ 
                                         และการเสียสละเวลาอันมีค7ายิ่งเพ่ือการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

                     ชัยศักด์ิ  ต้ังนิติพิฐจักร นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
                   สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามแบบปลายเป!ด (Open-ended) 

(สอบถามผู�อํานวยการโรงเรียน) 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่องการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห#ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรียน  ผู+อํานวยการโรงเรียน 
  ด+วยข+าพเจ+า นายชัยศักด์ิ ต้ังนิติพิฐจักร นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังดําเนิน
การศึกษาค+นคว+าเรื่อง “การบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา” ซ่ึงเปEนส7วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จึงใคร7ขอความอนุเคราะห#จากท7านในการตอบแบบสอบถามตามความเปEนจริง เพ่ือ
นําผลการวิจัยไปใช+เปEนแนวทางการพัฒนาศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาต7อไป 
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คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค#เพื่อใช+ในการศึกษาเท7านั้น ข+อมูลทุกอย7างจะเก็บไว+
เปEนความลับ ขอความกรุณาให+ท7านตอบแบบสอบถามให+ตรงกับความคิดเห็นของท7านให+มากท่ีสุด 
และกรุณาตอบคําถามให+ครบทุกข+อ เพ่ือประโยชน#ในการนําไปวิเคราะห#ข+อมูล และนําไปสู7แนวทาง 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
 
 แบบสอบถามแบ7งออกเปEน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นและข+อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย# 
           เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 
  ขอขอบคุณท่ีกรุณาให+ความร7วมมือในการตอบแบบสอบถามเปEนอย7างดี 
 

นายชัยศักด์ิ  ต้ังนิติพิฐจักร 
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 
ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถาม 

 
ชื่อผู+ให+สอบถาม ....................................................................................................................................  
ชื่อหน7วยงาน ........................................................................................................................................  
ตําแหน7งงาน .........................................................................................................................................  
กลุ7มงาน/ฝ:าย .......................................................................................................................................  
ท่ีอยู7 .....................................................................................................................................................  
สอบถามเม่ือวันท่ี…..……เดือน………………………….พ.ศ….………เวลา………………น. ถึงเวลา………………น. 
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ตอนท่ี 2 
ความคิดเห็นและข+อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของ 

ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 1. ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการวิเคราะห�วิสัยทัศน�และพันธกิจ ควรเปEน
อย7างไร 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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 2. ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการกําหนดปDจจัยหลักแห6งความสําเร็จ ควรเปEน
อย7างไร 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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 3. ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ควร
เปEนอย7างไร 
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 4.  ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการกําหนดแหล6งข�อมูล ควรเปEนอย7างไร 
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 5.  ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการตั้งเปEาหมาย ควรเปEนอย7างไร 
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 6.  ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการรวบรวมข�อมูล ควรเปEนอย7างไร 
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 7.  ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการบันทึกและอนุมัติข�อมูล ควรเปEนอย7างไร 
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 8.  ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการวิเคราะห�ผล ควรเปEนอย7างไร 
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 9.  ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการรายงานผล ควรเปEนอย7างไร 
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ขอขอบพระคุณท่ีให+ความอนุเคราะห#ในการตอบแบบสอบสอบถามเปEนอย7างดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�าง (Semi-Structured Interview) 

(สอบถามผู�ให�ข�อมูลหลัก) 
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แบบสัมภาษณ#เพ่ือการวิจัย 
เรื่องการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห#ในการตอบแบบสัมภาษณ#เพ่ือการวิจัย 
เรียน  ผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  ด+วยข+าพเจ+า นายชัยศักด์ิ ต้ังนิติพิฐจักร นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลัง
ดําเนินการศึกษาค+นคว+าเรื่อง “การบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา” ซ่ึงเปEนส7วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงใคร7ขอความอนุเคราะห#จากท7านในการตอบแบบสัมภาษณ#ตาม
ความเปEนจริง เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช+เปEนแนวทางการพัฒนาศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาต7อไป 
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คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ#ฉบับนี้มีวัตถุประสงค#เพ่ือใช+ในการศึกษาเท7านั้น ข+อมูลทุกอย7างจะเก็บไว+
เปEนความลับ ขอความกรุณาให+ท7านตอบแบบสัมภาษณ#ให+ตรงกับความคิดเห็นของท7านให+มากท่ีสุด 
และกรุณาตอบคําถามให+ครบทุกข+อ เพ่ือประโยชน#ในการนําไปวิเคราะห#ข+อมูล และนําไปสู7แนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
 
 แบบสัมภาษณ#แบ7งออกเปEน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สัมภาษณ#ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสัมภาษณ# 
ตอนท่ี 2 สัมภาษณ#ความคิดเห็นและข+อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย# 
           เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 
  ขอขอบคุณท่ีกรุณาให+ความร7วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ#เปEนอย7างดี 
 

นายชัยศักด์ิ  ต้ังนิติพิฐจักร 
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 
ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสัมภาษณ# 

 
ชื่อผู+ให+สัมภาษณ# ..................................................................................................................................  
ชื่อหน7วยงาน ........................................................................................................................................  
ตําแหน7งงาน .........................................................................................................................................  
กลุ7มงาน/ฝ:าย .......................................................................................................................................  
ท่ีอยู7 .....................................................................................................................................................  
สัมภาษณ#เม่ือวันท่ี…..……เดือน……….……………….พ.ศ….………เวลา………………น. ถึงเวลา………………น. 
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ตอนท่ี 2 
ความคิดเห็นและข+อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของ 

ศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 1. ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการวิเคราะห�วิสัยทัศน�และพันธกิจ ควรเปEน
อย7างไร 
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 2. ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการกําหนดปDจจัยหลักแห6งความสําเร็จ ควรเปEน
อย7างไร 
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 3. ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก ควร
เปEนอย7างไร 
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 4.  ท7านคิดว7าการบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ของศูนย#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด�านการกําหนดแหล6งข�อมูล ควรเปEนอย7างไร 
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ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล  นายชัยศักด์ิ ต้ังนิติพิฐจักร 
วัน/เดือน/ป"เกิด  30 มีนาคม 2520 
สถานท่ีอยู+ป,จจุบัน 5/5 ถนนพลายแก/ว ตําบลท+าพ่ีเลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
                               จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
สถานท่ีทํางาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตําบลรั้วใหญ+ 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
ตําแหน+ง   ศึกษานิเทศก; วิทยฐานะชํานาญการ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2544   ปริญญาตรี ครุศาสตร;บัณฑิต (คบ.) คอมพิวเตอร;ศึกษา สถาบันราชภัฏ 
   กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2547   ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย 

  นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2556   กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2544  อาจารย; 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ/านร+องตาที อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 พ.ศ. 2546  อาจารย; 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ/านหัววัง อําเภอสองพ่ีน/อง   

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2547  อาจารย; 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ/านหัววัง อําเภอสองพ่ีน/อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2547  ครู คศ.1 โรงเรียนบ/านหัววัง อําเภอสองพ่ีน/อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2549  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อําเภอบางปลาม/า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2551  ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาล อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2551  ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาล อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2553  ครู คศ.2 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2558-ป,จจุบัน ศึกษานิเทศก; ระดับชํานาญการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุพรรณบุรี เขต 1 
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