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การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยศักดิ์ ตัง้ นิตพิ ิฐจักร1* และ ประเสริฐ อินทร์รกั ษ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ (1) การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
(2) การศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยวิธีเชิงคุณภาพมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ (3) การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป แล้วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา และพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผลการวิจัย พบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา บริ หารแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์ สอดคล้ องกับภารกิ จและการขั บเคลื่ อนด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ (2) การกําหนดปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ (3) การกําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลัก (4) การกําหนดแหล่งข้อมูล และ (5) การตั้งเป้าหมาย และ องค์ประกอบที่ 2 การใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี 4 ขั้นตอน คือ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การบันทึก
และอนุมัติข้อมูล (3) การวิเคราะห์ผล และ (4) การรายงานผล นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การประเมินผล
เชิงบูรณาการ ประกอบด้วย การวางแผน การขับเคลื่อน การตรวจสอบความถูกต้อง การมีส่วนร่วม การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจในการขับเคลื่อนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายทุกระดับ ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ไปเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจ วางแผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้
คําสําคัญ: การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ,์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
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The Result - Based Management of Information Technology
for Education Center in the Primary Educational Service Area Office
Chaisak Tangnitipitajak1* and Prasert Intarak2
Abstract
The purpose of this research was to determine the result - based management of Information
Technology for Education Center, Primary Educational Service Area Office. 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 sample was Information Technology for Education Center,
Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1, then (3) the data were analysed by content
analysis and presented by descriptive analysis. The research studied based on applying the conceptual
framework of the Office of the Civil Service Commission. The 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, there were two factors: 1) The result - based management of Information Technology for
Education Center Planning, composed of five steps: (1) analyzing vision and mission, (2) identifying
critical success factors, (3) key performance indicators, (4) data source, and (5) setting goal. 2) The
implementation of information for management, composed of four steps: (1) collecting data, (2)
recording and approving data, (3) analyzing, and (4) reporting result. Additionally, the important factor
disclosing from this research was integrated evaluation composed of plan, propulsion, verification,
participation, and innovative application. The such information can be used in making decision for
further accomplish management.
Keywords: Result - Based Management, Information Technology for Education Center,
Primary Educational Service Area Office
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1. บทนํา
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บั นเป็ นไปอย่ าง
รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งมาจากความก้ า วหน้ า ทางด้ า น
วิ ท ยาการที่ ทั นสมั ย และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระหว่าง
สั ง คมโลกเกิ ด การแข่ ง ขั น ในทุ ก มิ ติ ข องสั ง คมโลกทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน องค์การหรือสถาบันทั้งของภาครัฐ
และเอกชนของแต่ละประเทศต้องมีการปรับตัวเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนหรื อ
ผู้ รั บ บริ ก ารให้ เ กิ ดความพึ ง พอใจในการบริ ก ารให้ ไ ด้
เพราะโลกปั จจุ บั นลู กค้ าหรื อผู้ รั บบริ การเป็ นบุ คคลที่
สําคัญที่สุด ที่มีผลกระทบต่อการอยู่รอดขององค์การหรือ
สถาบันต่าง ๆ สําหรับการปรับตัวของภาคเอกชนเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ภาครัฐมีปัญหาในการขับเคลื่อนใน
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งประเทศ
ต่ าง ๆ ให้ ความสํ าคั ญต่ อ การสร้ างระบบการบริ ห าร
จัดการที่ดี เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติ
ของตน สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ของโลกได้ อย่ างทั นสถานการณ์ หรื ออย่ างน้ อยที่ สุ ด
ก็เพื่อที่จะสามารถยืนหยัดได้ในเวทีโลก [1] เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยก็มีความพยายามทีจ่ ะปรับเปลี่ยนการบริหาร
จั ดการเป็ นการบริ หารจั ดการภาครั ฐแนวใหม่ (New
Public Management : NPM) ที่เน้นการบริหารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ รั บบริ การให้ เกิ ดความ
พึงพอใจในการดําเนินงานภาครัฐอันจะนําไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข [2] สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศไทย ที่ให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการ
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ดังเห็นได้จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและ
บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ
[3]และยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลเพื่ อการศึ กษา ที่ มุ่ งหวั งให้ คนไทยได้ รั บโอกาส
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ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ [4]
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้นํา
แนวคิดของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาผนวกเป็นส่วน
หนึ่งของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมุ่งหมายให้
ผู้บริหารของส่วนราชการไทยมีการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารงานทําให้ผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การบรรลุวิสัยทัศน์ทกี่ ําหนดภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่ อย่ างจํ ากั ดและความคาดหวั งของประชาชนผู้ รั บ
บริการที่เพิ่มทวีขึ้น ส่วนราชการที่มีการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม
โดยใช้ ง บประมาณน้ อ ยลง เป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ค่ าให้ แ ก่
ผลงานทั้งทางด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ [5] ซึ่งการ
นําการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result
Based
Management : RBM) มาใช้ในองค์การ จะเป็น
กระบวนการบริหารที่ต้องใช้แผนเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ สามารถนําไปปฏิบัติใน
สภาพจริงโดยมีเทคนิคทางการบริหารเข้ามาสนับสนุน
การดํ า เนิ น งานผ่ า นกระบวนการกํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานจนสามารถบรรลุ ผลตามที่
องค์การกําหนดไว้ โดยทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วม
เพื่อให้ เกิดการทํ างานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเป็น
องค์การที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ [6]
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ตลอดจนการ
ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่กํากับ
ดู แลระบบบริ หารงานราชการด้ านการศึ กษา มี ความ
จําเป็นที่จะต้องให้เกิดการบูรณาการในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา และมี
การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่ อให้เป็นหน่วยงานที่
สามารถดําเนินงานเชิงระบบได้สอดคล้องกับภารกิจและ
การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามนโยบายทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ รองรับสภาพ
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อศึ ก ษาการบริ หารแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์ ของศู นย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวนทั้งสิ้น 183 แห่ง
3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยผู้วิจัยดําเนินการด้วย
วิธีที่ Flyvbjerg และ ชาย โพสิตา เสนอไว้ กล่าวคือ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
ตามคุณสมบัติที่กําหนดดังนี้
3.2.1 เป็ น ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ได้รับการยอมรับจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
3.2.2 เป็ น ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ใช้ เ ป็ น หน่ ว ยงานสํ า หรั บศึ ก ษาดู งาน เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ และเป็น
แหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การศึ ก ษาของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ
4. วิธีดําเนินการวิจยั
เนื่องจากการวิจัยในครัง้ นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มี
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยที่มีรายละเอียดเป็นพิเศษ ผู้วิจัย
จึงขอนําเสนอเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยการศึ ก ษาประวั ติ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐาน
หรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกตแบบมีส่วน
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ร่ ว ม การสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ โดยใช้ ก รอบ
แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการขอความอนุเคราะห์ไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด รวมผู้ให้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด จํานวนทั้งสิ้น 120 คน และขอความอนุเคราะห์
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้แก่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 1 คน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา จํานวน 1 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จํานวน 2 คน และ
บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน
3 คน และครูผู้สอน จํานวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 12 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น
จํานวน 132 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ตรวจสอบ วิ เคราะห์ และเขี ยนรายงานการวิ จั ยเพื่ อ
นําเสนอข้อมูลรวมทั้งสิ้นประมาณ 13 เดือน
4.2 การตรวจสอบ วิ เคราะห์ และนํ าเสนอข้ อมู ล
ผู้ วิ จั ย นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มา
ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง
ข้อสรุปสามวิธีคือ (1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
induction) (2) การวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดของ
ข้อมูล (Typological Analysis) และ (3) การวิเคราะห์
โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Content Comparison)
แล้วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description)
และ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
5. ผลการวิจยั
จากการศึกษาพบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ใช้การบริหารตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
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ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2561

พลเรือน [7] 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การศึ ก ษา มี 5 ขั้ น ตอน คื อ (1) การวิ เ คราะห์
วิสั ยทั ศน์ และพันธกิ จ (2) การกําหนดปัจจัยหลั กแห่ ง
ความสําเร็จ (3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลั ก (4) การกํ า หนดแหล่ ง ข้ อ มู ล และ (5) การ
ตั้งเป้าหมาย และ 2) การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี 4
ขั้นตอน คือ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การบันทึกและ
อนุมัติข้อมูล (3) การวิเคราะห์ผล และ (4) การรายงาน
ผล นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบสําคัญที่พบในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ การประเมินผลเชิงบูรณาการ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เป็นแนวทาง
และมาตรฐาน ที่ ทําให้เกิ ดการพั ฒนา บรรลุผลสําเร็ จ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอื่นนําไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดี ซึ่งพบว่าเป็นจุดที่มีความโดดเด่นโดยมี
การวางแผน การขับเคลื่อน การตรวจสอบความถูกต้อง
การมี ส่ ว นร่ ว มแบบบู ร ณาการ และการประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบการ
บริหารสํานักงานทางอินเทอร์เน็ต (Internet Office:
i-Office) เพื่อประเมินผลเชิงบูรณาการ ดําเนินการ
จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดทําโดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทําให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน
สามารถใช้บริการและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว จาก
ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประเมินผล
เชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งใน
ด้ า นนโยบายการบริ ห ารงาน การปฏิ บั ติ ง าน และ
งบประมาณ ลดความซ้ํ า ซ้ อ นในการทํ า งานให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยที่ความสามารถของตัวระบบ
มาจากความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติ สารสนเทศที่ได้จากระบบ ผู้บริหารสามารถ
นําไปเป็นแนวทางในการตัดสิ นใจวางแผนการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการในอนาคตได้ [8]
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
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การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ที่ ไ ด้ จ ากผลการวิ จั ย นี้ เมื่ อ
พิจารณาในภาพรวม จะพบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับภารกิจและ
การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี 2 องค์ ป ระกอบ
คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 การวางแผนบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ
(2) การกํ าหนดปั จจั ย หลั กแห่ งความสํ าเร็ จ (3) การ
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (4) การกําหนด
แหล่งข้อมูล และ (5) การตั้งเป้าหมาย และ องค์ประกอบ
ที่ 2 การใช้ข้ อมู ลสารสนเทศเพื่ อการบริหารของศู นย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี 4 ขั้นตอน คือ
(1) การรวบรวมข้อมูล (2) การบันทึกและอนุมัติข้อมูล
(3) การวิเคราะห์ผล และ (4) การรายงานผล นอกจากนี้
ยังพบองค์ประกอบสําคัญ คือ การประเมินผลเชิงบูรณา
การ ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การขับเคลื่อน
(3) การตรวจสอบความถูกต้อง (4) การมีส่วนร่วม และ
(5) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กันทุกกระบวนการ ดังนั้นบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จึงมีความสําคัญที่จะทําให้ศูนย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา เป็ น องค์ ก ารที่
บริหารได้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่
ภายใต้ การบริ หารงาน ของสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหน้าที่ใน
การบริ การ ส่ งเสริมและสนั บสนุ นงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความจําเป็นที่จะต้องให้เกิดการบูรณาการ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับ
บริการ มีความรวดเร็ว เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ภารกิจและการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตามนโยบายในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ ดัง
เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการ
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ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลระบบบริหารงานราชการด้านการศึกษา นอกจากนี้
สอดคล้องกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [8] มีการ
ดําเนินงานตามระบบประเมินผลแบบบูรณาการในส่วน
ราชการ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปพิ จ ารณาปรั บ ใช้ ใ นการ
บริ ห ารแบบบู ร ณาการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทํ า ให้ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
[9] ที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพั ฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ [10] ที่ว่าด้วยการ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (National
ICT
Governance) สอดคล้องกับระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ [11] ที่มีการบูรณาการระบบ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลภาครั ฐ ให้ เ กิ ด ความเป็ น
เอกภาพดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรนําการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษา ที่ ได้ จากการวิ จั ยในครั้ งนี้ ไป
ศึกษารายละเอียด และนําเสนอแนวทางการบริหาร เพื่อ
นํ า ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเชิ ง ระบบแบบบู ร ณาการ
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมิน
ประสิทธิผล รวมถึงระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลอีกด้วย การประเมินผล
ประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ความคุ้มค่าในการลงทุน
โดยการวั ดระดั บความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การและผู้
กําหนดนโยบายที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ
และกระบวนการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยการ
พัฒนารู ปแบบการบริ หารแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์ ของศู นย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้ได้แนวทางการ
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บริหารที่ มีประสิ ทธิภาพที่ จะสามารถรองรับต่อสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เทคโนโลยีและสภาพ
ของสังคมโลกที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ข้อค้นพบจากการศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่นอกเหนือจากกรอบ
แนวคิ ดของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน พบว่ า
มีความแตกต่างในประเด็นการประเมินผลเชิงบูรณาการ
และมี องค์ ประกอบการบริ หารแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์ ที่ มี
ความคล้ายคลึงกันในบางประเด็น ขึ้นอยู่กับบริบทและ
วิธีการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนที่หน่วยงานกําหนด
เพื่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เห็นได้จาก องค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (KOICA) [12]
ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการของการจัดการผลการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามโครงการให้คําปรึกษาด้าน
การพั ฒ นาเชิ ง ลึ ก พบว่ า สมาชิ ก องค์ ก ารเพื่ อ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประสบปัญหาต่าง
ๆ มากมาย ทําให้ต้องมีการปฏิรูป จึงได้แนะนําให้บริหาร
จั ด การแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ หรื อ การบริ ห ารที่ เ น้ น
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ย 7 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
1) การกําหนดวัตถุประสงค์ 2) การกําหนดตัวชี้วัด
3) การตั้งเป้าหมาย 4) ผลการตรวจสอบ 5) การรายงาน
ผล 6) การประเมินผลเชิงบูรณาการ และ 7) การใช้ขอ้ มูล
ผลการดํ า เนิ น งาน สอดคล้ อ งกั บ องค์ ก ารการศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) [13] ที่ศึกษาพบว่า เกณฑ์ในการวัดการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) การจัดการ 2) การตัดสินใจ 3) การกําหนดแหล่ง
ทรัพยากร 4) การเรียนรู้ และ 5) การรายงานและความ
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับยงยุทธ [14] ได้ศึกษาพบว่า
การบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ 2) กําหนดปัจจัยหลักแห่ง
ความสําเร็จ 3) กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
4) กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ 5) กําหนด
เป้าหมาย 6) ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน 7) บันทึกผล
การปฏิบัติ 8)
ประเมิ นและวิเคราะห์ ผล และ 9)
พั ฒ นาการปฏิ บั ติ และเผยแพร่ ผ ลงาน สอดคล้ อ งกั บ
ทินกร [15] ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ ก ผลการวิ จั ยพบว่ ารู ปแบบการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่
ได้จากการสร้างผ่านกระบวนการวิจัยมี 4 องค์ประกอบ
หลัก พร้อมองค์ประกอบย่อย ที่เป็นแนวปฏิบัติในการ
บริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ดั ง นี้
1) การวางแผนบริหารจัดการ มีองค์ประกอบย่อย คือ
(1) วิเคราะห์องค์การด้วยเทคนิค SWOT (2) กําหนดและ
ทบทวนวิสัยทัศน์ร่วม (3) กําหนดพันธกิจ (4) กําหนด
เป้าหมายในการบริหารจัดการ และ (5) กําหนดมาตรการ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการ 2) การกําหนดโครงสร้าง
และภารกิจการบริหารจัดการ มีองค์ประกอบย่อย คือ
(1) จัดตั้งและกําหนดภารกิจของศูนย์บริหาร และ
(2) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการ 3) การบริหาร
สินทรัพย์ มีองค์ประกอบย่อย คือ (1) การวางแผนจัดหา
จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2) การใช้และการบํารุง
รักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า
และ (3) การกําจัดสินทรัพย์ 4) การติดตามประเมินผล
มีองค์ประกอบย่อย คือ (1) กําหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผล (2) สร้างเครื่องมือการประเมิน (3) วัดและ
ประเมิน และ (4) สรุปและรายงานผล แต่การศึกษาการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี
ความแตกต่างกันกับการศึกษาของบุญทิพย์ [16] ซึ่งให้
ความสํ าคั ญโดยมุ่ งเน้ นไปที่ กระบวนการ ผลการวิ จั ย
พบว่า การบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการเงิน
ชุ มชนจะต้ องมี การดํ าเนิ นการโดยให้ ความสํ าคั ญด้ าน
กระบวนการ (process) มีทั้งหมด 7 กระบวนการ ได้แก่
1) ภาวะผู้นํา (Leadership) 2) การกําหนดเป้าหมาย
(Targeting) 3) การจัดองค์การ (Structure) 4) การ
สื่อสาร (Communication) 5) การสร้างแรงจูงใจ
(Motivation management) 6) การปฏิบัติตามแผน
(Implementation) และ 7) การกํากับและติดตาม
(Monitoring)
ส่ วนการบริ หารแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์
หน่วยงานเอกชนในต่างประเทศ ยูไนเต็ด เนชั่นดีวีลอบ
เม้น กรุ๊ป (United Nation Development Group)
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[17] ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การ
กําหนดความสําคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การกําหนดผล
ที่คาดหวัง 4) การกําหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ 5) การตั้ง
ค่าเป้าหมาย ของแต่ละตัวบ่งชี้ 6) การพัฒนากลยุทธ์ 7)
การรักษาสมดุลผลลัพธ์กับสิ่งที่คาดหวังและกลยุทธ์กับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 8) การจัดการและการตรวจสอบ 9)
การรายงานและการประเมินตนเอง 10) การบูรณาการ
บทเรียนที่ได้รับ 11) การเผยแพร่และสนทนาผลสัมฤทธิ์
บทเรียนที่ได้รับ และ 12) การใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมนึก [18] ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พบว่ามีองค์ประกอบการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่
1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การบังคับบัญชา
สั่งการ 4) การประสานงาน และ 5) การควบคุม จากข้อ
ค้นพบดังกล่าว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ควรมีกําหนดนโยบายระดับเขตพื้นที่และ
ให้ การสนับสนุ น การประเมิ นผลเชิงบูรณาการโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
แนวทางการประเมินแบบบูรณาการให้เป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ด้านคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น
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