
บทคัดย่อ
	 ความมุ่งหมายของการศึกษา

	 1)	 เพื่อศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 33	 2)	 เพื่อศึกษาการ

บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 33	 

3)	 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต	33	จ�านวน	196	คน	ได้มาโดยใช้เทคนิคการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จากทุกโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 จ�านวน	 55	 ข้อ	 โดยหา 

ค่าความสอดคล้อง	(IOC)	ทีร่ะดบั	.92	และมค่ีาความเชือ่มัน่

ของครอนบาค	 (Cronbach’s	 Alpha	 Coefficient)	 

ได้ค่าความเชือ่มัน่	เท่ากบั	.83	และน�าข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์

โดยแจกแจงความถี่ของข้อมูลร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

 ผลการศึกษาพบว่า

	 1)	 การบริหารแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	33	ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา	

พบว ่าผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 มีระดับการบริหารแบบ 

มุง่ผลสมัฤทธิโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณารายด้าน

พบว่า	 ด้านวัตถุประสงค์	 มีค่าล�าดับสูงสุด	 รองลงมา	 คือ	 

ด้านผลลัพธ์	ด้านกิจกรรม	และด้านปัจจัยน�าเข้า	ตามล�าดับ

ส่วนด้านที่มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด	 

คือ	ด้านผลผลิต

การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

The Study of Results Based Management and School-Based  
Management on Educational Administrationof the School Board 
Administrators under the Secondary Educational Service Area 33

ยุพเรศ	พระวัย*
ประหยัด	ภูมิโคกรักษ์**

*นักศึกษาปริญญาโท	สาขาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2)	 การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	33	ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา	

พบว ่าผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 มีระดับการบริหารโดยใช  ้

โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมอยู ่ในระดับมากเม่ือพิจารณา 

รายด้านพบว่า	 หลักการบริหารตนเอง	 มีค่าล�าดับสูงสุด	 

รองลงมา	 คือ	 หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล	 หลักการ 

กระจายอ�านาจ	 และหลักการคืนอ�านาจการจัดการศึกษา 

ให้ประชาชนตามล�าดับส่วนด้านที่มีการบริหารงานแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด	คือ	หลักการมีส่วนร่วม

ค�าส�าคัญ :	การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบริหาร

โรงเรียนเป็นฐาน

ABSTRACT
	 The	purpose	of	this	research	was	to	study	

on	 three	 points,1)	 results	 based	management	 

on	educational	administration	applied	by	the	school	

board	 administrators	 under	 the	 Secondary	 

Educational	 Service	 Area	 33,	 2)	 school-based	 

management	 on	 educational	 administration	 

applied	by	the	school	board	Administrators	under	

the	Secondary	Educational	 Service	Area	 33,	 and	 

3)	 the	 effective	 results	 based	 management	 

and	 school-based	management	 on	 educational	

administration	 applied	 by	 the	 school	 board	 

administrators	 under	 the	Secondary	Educational	

Service	Area	33.	Research	sample	consisted	of	196	

school	board	administrators	under	 the	Secondary	

Educational	 Service	Area	 33	 obtained	 by	 using	

specified	 samplingtechnique.Data	were	 collected	

the	 sample	 from	all	 schools	under	 the	Secondary	

Educational	 Service	Area	 33using	5-rating	 scales	

questionnaires,	which	 contained	 55	 questions	 

in	 total.	The	 IOC	at	 .92	and	 the	 reliability	at	0.83	 

by	Cronbach’s	alpha	coefficient	were	tools	applied	

to	test	the	reliability	and	validity	of	data.	Descriptive	

analysis	 including	 frequency,	 percentage,	mean	

value	and	standard	deviation	(s.d.)	was	also	used	

for	data	processing.	

	 The	research	revealed	that:

	 1)	 The	 results	 based	management	 on	 

educational	 administration	applied	by	 the	 school	

board	 administrators	 under	 the	 Secondary	 

Educational	 Service	Area	 33	 in	 general	was	 at	 

the	 high	 level . 	 When	 consideration	 each	 

aspect	 found	 that	 the	highest	 level	 of	 the	 results	

based	management	on	educational	administration	

applied	was	 at	 the	 aspect	 of	 purpose,	 followed	 

by	 the	 result	aspect,	 the	activity	aspect,	and	 the	

input	 aspect	 respectively,	while	 the	 lowest	 level	 

of	 results	based	management	applied	was	at	 the	

aspect	of	product.	

	 2)	 According	to	the	school	board	Adminis-

trators,	 the	 school-based	 management	 on	 

educational	 administration	applied	by	 the	 school	

board	 Administrators	 under	 the	 Secondary	 

Educational	 Service	 Area	 33	 in	 general	 was	 

at	 the	 high	 level.	 When	 consideration	 each	 

aspect	 found	 that	 the	 highest	 level	 of	 the	 

school-based	 management	 on	 educational	 

administration	applied	was	at	the	principle	of	self	

management,	followed	by	the	principle	of	check	and	

balance,	the	principle	of	decentralization,	and	the	

principle	of	return	power	to	people	in	order,	where-
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as 	 the 	 lowest 	 l eve l 	 o f 	 the 	 schoo l -based	 

management	 on	 educational	 administration	 

applied	was	at	the	principle	of	participation.

Key words : 	 The	 Study	 of 	 Results 	 Based	 

Management	 and	 School-Based	Management	 

on	Educational	Administration

ความส�าคัญและที่มา
	 ในปัจจุบันการปฏิรูปการบริหารราชการและ

ต้องการให้ตอบรับการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ 

ยุคโลกาภิวัตน์มีการแข่งขันกันสูงในประเทศไทยเพื่อ 

สร้างศักยภาพของระบบราชการไทยให้รองรับกับกระแส 

การเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถรวมทั้ง

มาตรฐานการท�างานให้สูงเทียบเท่าระดับสากล	 ภายใต้ 

แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐได้มีการปรับปรุงระบบ

การบริหารงานราชการให ้ มีความทันสมัย	 จึ งได ้มี 

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การบริหารแบบเดิมที่มุ่งเน้น

ให้ความส�าคัญกับปัจจัยน�าเข้า	 ซึ่งได้แก่ทรัพยากรต่างๆ	 

ที่รัฐน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน	 ฉบับที่	 5	 พ.ศ.	 2545	 ได้บัญญัติ 

ไว้ว่า	 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็น 

ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ	ความมปีระสทิธภิาพความคุ้มค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 การลดภารกิจและยุบ 

เลกิหน่วยงานทีไ่ม่จ�าเป็น	การกระจายภารกจิและทรพัยากร

ให้แก่ท้องถ่ิน	 การกระจายอ�านาจตัดสินใจ	 การอ�านวย 

ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	 

โดยมีผู ้รับผิดชอบต่อผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค�านึงถึงความผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 

การมีส ่ วนร ่ วมของประชาชน	 การ เป ิด เผยข ้อมูล	 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้

ตามความเหมาะสมของภารกิจ	(ส�านักงานก.พ.	:	2552)

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นองค์กร 

ภาครัฐต่างๆ	 รวมทั้งสถานศึกษาจึงได้มีการปฏิรูประบบ 

การบริหารราชการเป็นแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ์ 	 (Results	 

Based	Management	 :	 RBM)	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	ฉบับที่	 5	

พ.ศ.2545	 ซึ่งการบริหารแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ์	 (Results	 

Based	 Management	 :RBM)	 คือการบริหารงาน 

โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค ์

ที่ก�าหนดส�าหรับงานนั้นๆ	 โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความ 

คุ้มค่าประหยัด	 (Economy)	 การบริหารทรัพยากรที่ใช้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 (Efficiency)	 และได้ผลงานที่บรรล ุ

เป้าหมายขององค์การ	 (Effectiveness)	 และสามารถ 

ก�าหนดตัวช้ีวัดผลการท�างานได้อย่างชัดเจน	 ซึ่งแสดงถึง

ความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของประชาชน	 

โดยด�าเนินการตามกรอบความคิดในเรื่องการวัดผลการ

ปฏิบัติงานในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อันได้แก่	 การเริ่ม

ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	 และการ

ป้อนปัจจัยต่างๆ	 น�าเข้าสู ่กิจกรรมหรือการด�าเนินงาน	 

จนแปลงให ้ เป ็นผลผลิตและผลลัพธ ์ 	 ซึ่ งการบริหาร 

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้มีการอธิบายขอบเขตไว้ในเอกสาร 

ของส�านักงาน	 ก.พ.	 เรื่อง	 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์	 โดย	 

คุณหญิงทิพาวดี	 เมฆสวรรค์	 การบริหารมุ ่งผลสัมฤทธิ์ 

มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเทคนิคในการบริหารหลายเรื่อง 

เริ่มตั้งแต ่การวัดผลการปฏิบัติงาน	 (Performance	 

Measurement)	 ซึ่งถือได้ว ่าเป็นหัวใจในการบริหาร 

ลักษณะนี้ 	 เพราะหากไม่สามารถวัดผลงานได้	 เราก็ 

ไม่สามารถปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดีข้ึนได้การเทียบงาน	

(Benchmarking)	 เป็นการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

กระกระบวนการท�างานโดยเทียบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด	 

(Best	Practices)	คณุภาพการให้บรกิาร	(Service	Quality)	
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เป็นการยกระดบัคณุภาพของการบรหิารให้ผูร้บับริการพอใจ	

การตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน(Performance	Auditing)	

เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในความถูกต้องของข้อมูล	 การ

ประเมนิผลโครงการ	(Program	Evaluation)	เป็นการพสิจูน์

ความส�าเร็จของโครงการ	และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิ	การมอบอ�านาจและให้อิสระในการ

ท�างาน	(Devolution	and	Autonomy)	เป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู ้บริหารระดับกลางและระดับต้นให้ท�างานได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ	 และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา	 การวางแผน

องค์การและแผนกลยุทธ์	 (Corporate	 and	 Strategic	 

Planning)	 เป็นการสร้างความเกี่ยวโยงในการท�างาน 

ทุกระดับให้เป ็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยไม่ละเลย 

ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวและการท�าสัญญาผลการปฏิบัติงาน	

(Performance	Contracting)	 เป็นการสร้างการต่อรอง 

ในการก� าหนดผลสัมฤทธิ์ 	 เ งื่ อนไขการปฏิบั ติ ง าน	 

และส่ิงตอบแทนในระบบราชการ	 (ทิพาวดี	 เมฆสวรรค์,	

2543)

	 จะเห็นได้ว่า	 จะเห็นได้ว่า	 ได้ก�าหนดให้ทุกส่วน

ราชการท่ีจะท�าภารกิจใดต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนนั้น	

เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติราชการท่ีมีจุดมุ ่งหมาย 

ที่แน่นอน	มีการแสดงผลลัพธ์ให้เป็นได้ว่าจะเกิดประโยชน์

อย่างไรบ้างในภารกิจนัน้	มกีรอบระยะเวลาและผูร้บัผดิชอบ

ที่ชัดเจนและมีการรับรู ้ผลส�าเร็จของงานนั้นมีกรอบ 

ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการรับรู้ผลส�าเร็จ

ของงานนัน้ว่าเกดิขึน้จรงิตามเป้าหมายได้เพยีงใด	การบรหิาร

แบบมุ่งผลสมัฤทธิ	์(Results	Based	Management	:	RBM)	

ที่น�ามาใช้ในการปฏิรูประบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพ

	 ด้วยความส�าคญัของการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์

และการบริหารโรงเรียนเป็นฐานดังกล่าว	 ผู ้ศึกษาสนใจ 

ที่จะศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข

เกี่ยวกับการด�าเนินงานบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ 

สถานศึกษาให้มีความเหมาะสม	 มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	33

	 2.	 เพื่อศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	33

	 3)	 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานแบบมุ ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา 

และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	 ขอบเขตของเนื้อหา

	 การวจิยัในคร้ังนี	้เป็นการศกึษาการการบรหิารงาน

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน	 ของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาส� านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 33	ศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านวัตถุประสงค์	 ด้านปัจจัยน�าเข้า 

ด้านกิจกรรมด้านผลผลิตและด้านผลลัพธ์การบริหารงาน

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านหลักการ 

กระจายอ�านาจ	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ด้านหลักการ 

คืนอ�านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน	 ด้านหลักการบริหาร

ตนเอง	และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

	 2.	ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1)	 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	ปีการศึกษา	 2555	 จ�านวน	 

85	โรงเรียน

		 2)	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส� า นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33		 

ปีการศึกษา	 2555	 จ�านวน	 85	 โรงเรียนจ�าแนกเป็น 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 85	 คน	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	

จ�านวน	 111	 คน	 รวม	 196	 คน	 ได้มาโดยการเลือก 

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จากทุกโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	33

	 3.	ขอบเขตด้านตัวแปร

	 1)	 ตัวแปรอิสระ	มีดังนี้

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

	 1.1	 วัตถุประสงค์	(Objectives)

	 1.2	 ปัจจัยน�าเข้า	(Inputs)

	 1.3	 กิจกรรม	(Process)

	 1.4	 ผลผลิต	(Outputs)

	 1.5	 ผลลัพธ์	(Outcomes)

 2)	 ตัวแปรตาม	 คือ	 การบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานหลกัการกระจายอ�านาจหลกัการมีส่วนร่วมหลกัการ

คืนอ�านาจจัดการศึกษาให้ประชาชนหลักการบริหารตนเอง

หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

ระเบียบ วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม

การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร

งานของผู ้บริหารสถานศึกษา	 และการบริหารโรงเรียน 

เป็นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	33	ใช้มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	

โดยหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัด้วยวธิกีาร

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s	 

Alpha	Coefficient)พบว่ามคีวามเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	.83

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

จากกลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา	สงักัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	33ขอความอนุเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย	 โดยส่งแบบสอบถาม

พร้อมหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ไปยังสถาน

ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 196ชุด	 และเก็บรวมรวม

ข้อมลูด้วยตนเอง	ได้รบัแบบสอบถามคนืมา	จ�านวน	196	ชดุ	

คิดเป็นร้อยละ	100

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าข้อมูล

จากแบบสอบถามการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ 

การบริหารงานโรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33 

ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	 โดยหาค่าความถี่	

(Frequency)	หาค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	(S.D)	วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่จ�าแนก

ตามต�าแหน่ง	 โดยใช้สถิติทดสอบ	 t-test	 (Independent	

Samples	 t-test)	 และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	

ผลการวิจัย
	 1.		การศึกษาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา	เขต	33	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 x	 =	 4.23,	 S.D.	 =	 0.59และจากการจ�าแนกเป็น 

รายข้อพบว่าด้านวัตถุประสงค์	 อยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่า

เฉลี่ย	=	 4.34,	 S.D.	=	 0.57ด้านผลลัพธ์	 อยู่ในระดับมาก	 

x	 =	 4.28,	 S.D.	 =	 0.51ด้านกิจกรรม	 อยู่ในระดับมาก	 

โดยมีค่าเฉลี่ย	 x	 =	 4.25,	 S.D.	 =	 0.62	ด้านปัจจัยน�าเข้า	 

อยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 x	 =	 4.16,	 S.D.	 =	 0.63	 

และ	ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	x	=	4.14,	

S.D.	=	0.64

	 2.	 การศกึษาการบรหิารงานแบบโรงเรยีนเป็นฐาน

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา	เขต	33	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 x	 =	 4.11,	 S.D.	 =	 0.62และจากการจ�าแนกเป็น 

รายข้อพบว่าด้านหลักการบริหารตนเอง	 อยู่ในระดับมาก	 

โดยมีค่าเฉลี่ย	 	 x	 =	 4.24,	 S.D.	 =	 0.51ด้านหลักการ 

ตรวจสอบและถ่วงดุล	 อยู ่ในระดับมาก	 	 x	 =	 4.20,	 

S.D.	=	 0.64	ด้านหลักการกระจายอ�านาจอยู่ในระดับมาก	

โดยมีค่าเฉลี่ย	 x	 =	 4.14,	 S.D.	 =	 0.59	 ด้านหลักการม ี
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ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	x	=	4.14,	S.D.	=	

0.59และ	 ด ้านหลักการคืนอ�านาจการจัดการศึกษา 

ให้ประชาชนอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 x	 =	 3.78,	 

S.D.	=	0.73

	 3)	 แนวทางการบริหารงานแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ ์

และแนวทางการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพทศันะของผู้บรหิารในการบริหาร

งานแบบมุง่ผลสมัฤทธิท์ีม่ปีระสทิธภิาพในด้านวัตถปุระสงค์	

โดยการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารงาน 

โดยจะศึกษาสภาพปัญหา	 วิ เคราะห ์จุดเด ่นจุดด ้อย	 

เมื่อปัญหาได้รับการจัดการแก้ไข	การพัฒนาจึงจะเกิดขึ้นได้

ส่งผลให้มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ 

การบริหารให้มีประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

	 ทัศนะของผู้บริหาร	 การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน

ด้านหลกัการกระจายอ�านาจ	การบริหารงานในชัน้ต้นจะต้อง

มีการประชุมเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจแนวทางในการ 

ขบัเคลือ่น	มกีารประชุมพร้อมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา	

ชมุชนในการขบัเคลือ่น	มกีารประชมุพร้อมกับคณะกรรมการ

สถานศึกษา	ชุมชน	ผู้ปกครอง	ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ในการท�างาน

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
	 1.	 สรุปผลการวิจัย

	 1)	 ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 ตามการรับรู้ของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 พบว่าผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	33	มีระดับการบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา 

รายด้านพบว่า	ทกุด้านอยู่ในระดับมาก	ด้านทีมี่ส่วนร่วมมาก

ที่สุด	 คือ	 ด้านวัตถุประสงค์ด้านผลลัพธ์ด้านกิจกรรม 

ด้านปัจจัยน�าเข้าด้านผลผลิต

	 2)	 ผลการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานของผูบ้รหิารสถานศึกษา	ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 ตามการรับรู้ของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู ้สอน	 พบว่าผู ้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 

มีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวม 

อยู ่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ทุกด้าน 

อยู่ในระดับมากด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุด	คือด้านหลักการ

บริหารตนเองด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลด้าน 

หลักการกระจายอ�านาจด้านหลักการมีส่วนร่วมและด้าน 

หลักการคืนอ�านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน

	 3)	 การบรหิารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตัิ

งานกับการบริหารโรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพทัศนะ

ของผู ้บริหารในการบริหารงานแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ์ที่มี

ประสทิธิภาพในด้านวตัถปุระสงค์	โดยการก�าหนดวิสยัทศัน์

และพันธกิจในการบริหารงานโดยจะศึกษาสภาพปัญหา	

วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 

ด้านหลกัการกระจายอ�านาจ	การบริหารงานในชัน้ต้นจะต้อง

มีการประชุมเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจแนวทางในการ 

ขับเคลื่อน

	 2.	 อภิปรายผล

	 การบริหารแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	33	ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา

อยู ่ในระดับมาก	 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา	เขต	33	มกีารบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิโ์ดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้ เพราะการบริหารงานในองค์กร 

ให้ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น	 การบริหาร 

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความส�าคัญ 

ยิ่ง	 ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอโดยการเข ้ารับการอบรมหรือ 

การศึกษาต ่อในระดับที่สู ง ข้ึนเพื่อ เป ็นผู ้ที่มีความรู ้ 
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ความสามารถในการบริหารองค์กร	สามารถจูงใจบุคคลอ่ืน

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	 มีระบบ	 ค่านิยม	 และ

อุดมการณ์ของตนที่เข้มแข็ง	 เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทัศนคต	ิ

ความเช่ือ	แรงจงูใจ	ความเชือ่มัน่	ซึง่จะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

การปฏิบตังิานของครใูห้เอาใจใส่ต่อการท�างาน	มพีฤตกิรรม

ที่ท� าให ้ผู ้ ร ่วมงานเกิดการยอมรับ	 ศรัทธา	 เป ็นผู ้มี 

ความสามารถในการชกัน�าโน้มน้าวจิตใจให้คนอืน่มีความคดิ

เห็นคล้อยตาม	 เกิดความรู ้สึกชื่นชม	 เลื่อมใส	 ไว้วางใจ 

ให้การยอมรับในตัวผู้น�า	 จนส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในตัว 

ผู ้ตามให้มีความพยายาม	 และต้ังใจท�างานมากกว่าที ่

เคยท�าปกติ	 โดยผู ้น�าสามารถใช้อ�านาจ	 และอิทธิพล 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้ผู้ตามเกิดการรับรู้ตระหนักในความ

ส�าคัญ	 และคุณค่าของตนเอง	 สามารถโน้มน้าวจิตใจของ 

ผู้ตามให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเอง	 

ยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงกว่าเดิม	 การบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	33	ตามการ

รับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา	อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้ง	 5	 ด้าน	 โดยเรียง

ล�าดับด้านที่ มีค ่าเฉลี่ยสูงสุดไปถึงค่าเฉล่ียต�่าสุด	 คือ	 

ด้านหลักการบริหารตนเอง	 ด้านหลักการตรวจสอบและ 

ถ่วงดลุ	ด้านหลกัการกระจายอ�านาจ	ด้านหลกัการมีส่วนร่วม	

ด้านหลักการคืนอ�านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน	 

ตามล�าดับ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและ 

ผู ้ที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ครูและ

บุคลากร	 ชุมชน	ผู้ปกครอง	 เป็นต้น	มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ผู้บริหารจัด 

ให้มีการพัฒนาบุคลากร	มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง

ชุมชนให้เข้าใจในการท�างาน	 และมีการกระจายอ�านาจการ

ตัดสินใจให ้คณะกรรมการสถานศึกษามีส ่วนร ่วม 

อย่างแท้จริง	 เช่น	 ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา	

สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา	 การจัดท�าหลักสูตร	 และ 

ติดตามผลการศึกษา	เป็นต้น

	 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของ	ศักดิ์ดา	 แดงเถิน	 	 (2555)	 พบว่า	 ครูมีทัศนะต่อการ

บรหิารงานโรงเรยีนโดยใช้หลกัการบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์

ของผู ้บริหาร	 อยู ่ในระดับมาก	 เรียงตามล�าดับจากมาก 

ไปหาน้อย	 คือ	 การบริหารงานด้านวิชาการ	 รองลงมา	 

คือการบริหารงานบุคคล	 การบริหารงานทั่วไปและการ 

บริหารงานงบประมาณอยู่ในล�าดับสุดท้าย	 เปรียบเทียบ

ทัศนะของครูที่มีเพศต่างกันต่อการบริหารงานโรงเรียน 

โดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร 

ไม่แตกต่างกันและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด 

ต่างกัน	มีทัศนะต่อการบริหารงานโรงเรียนโดยใช้หลักการ

บริหารแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของผู ้บริหารและสอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของคะนอง	 สวัสดิรักษ์	 (2547)	 กล่าวว่า 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น	 ประกอบด้วย	 คือ	 

หลักการกระจายอ�านาจ	 หลักการมีส่วนร่วม	 หลักการ 

คืนอ�านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน	หลักการบริหารตนเอง	

และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

	 จากผลการวิจัยผู ้บริหารควรให้ความส�าคัญ 

กับผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในที่

ชัดเจนรวมถึงกระบวนการถ่ายทอดนโยบายหรือแนวทาง

ปฏิบัติที่มีความชัดเจนและเหมาะสมเสริมสร ้างและ 

พัฒนาความเข ้ าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้อง 

กับการท�างานมีการจัดระบบเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม 

มีความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยี 

ผู้บริหารควรให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า

ของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลควรได้รับการกระจายอ�านาจ

จากส ่วนกลางมายั งสถานศึกษาอย ่ าง เต็มรูปแบบ 

คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบาย	 เป้าหมาย	 วิธีการด�าเนินงานของโรงเรียนและ

สนับสนุนด ้านทรัพยากรที่มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาผู ้ เ รียน 

เป็นส�าคัญสถานประกอบการควรมีส่วนร่วมในการจัดการ
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ด้านการเรียนรู้	เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาชีพสถานประกอบการ

ในชุมชนสถานศึกษาควรจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของท้องถิ่น 

อย่างชัดเจนและผู้บริหารรายงานผลและเผยแพร่ผลการ

ด�าเนินงานแก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ชุมชนและสาธารณชน 

อย่างกว้างขวาง

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 1)	 ควรศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จในการบริหาร

จัดการเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับการบริหารแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป

	 	 2)	 ควรศึกษาปัจจัย	 สาเหตุของการบริหาร 

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	

	 	 3)	 ควรศึกษาการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน

ในโรงเรียนขนาดต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ 

ใช้ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ

	 	 4)	 ควรศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการใช้การ

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน
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