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บทคัดย่อ  
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1) ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา .เขต.3 
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน.2) รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาอ าเภอเบตง .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ปีการศึกษา.2561.จ านวน.188.คน.จากสถานศึกษาจ านวน.18.แห่ง 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าความถี่.(Frequencies) 
ค่าร้อยละ.(Percentages).ค่าเฉลี่ย.(Means).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard.Deviation).และการ
ทดสอบที.(t-test).ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้.1).ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง .ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.2).ครูผู้สอนที่มีเพศ 
วุฒิการศึกษา.และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.3).จากการรวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะของครูผู้สอนพบว่าปัญหาในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในล าดับต้น.ๆ.คือ.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนไม่ได้จริงจังกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ .ขาดการ
ประเมินตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงานวัดและตรวจสอบผลการด าเนินงานไม่สม่ าเสมอ.ขาดการให้รางวัล
ตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน .และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร.สร้างความตระหนักต่อการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ ประเมินตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงาน .วัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
ค าส าคัญ  .การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, .ผู้บริหารสถานศึกษา 
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Abstract  
  The objectives of this research were 1) to study and compare Result – Based 
Management of School Administrators in Betong District under the Yala Primary 
Educational Service Area Office 3 as perceived by teachers, classified by sex, educational 
background and work experience; and 2) to compile problems they perceived and their 
recommendations. The samples used in this research were 188 teachers who work in 
Betong District under the Yala Primary Educational Service Area Office 3 in 2561 
academic year. Data were collected by questionnaires. Statistics used for data analysis 
included frequencies, percentages, means, standard deviation and t-test.  The results of 
the research were: 1) The opinions of the teachers towards Result - Based Management  
of School Administrators in Betong District under the Yala Primary Educational          
Service Area Office 3 were at high level, both overall and for each aspect. 2) The 
opinions toward Result-Based Management of School Administrators in Betong District 
under the Yala Primary Educational Service Area Office 3, expressed by teachers with 
different sexes, educational backgrounds, and work experiences were indifferent, either 
overall or for each aspect. 3) Problems and recommendations which are most 
frequently stated included: a) lack of seriousness of some stakeholders in developing 
the strategic plan; b) lack of assessment of performance indicators; c) irregularity in 
monitoring and auditing the performance; and d) Lack of rewards to boost morale. They 
therefore recommended that the school administrators raise awareness in strategic 
planning, performance indicators assessment, regular performance monitoring and 
auditing, and allocating budgets for rewarding teachers with distinguished performances. 
Keywords  Result - Based Management, School Administrators    
 

บทน า  
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานแก่ครู
และนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล.เมื่อวันจันทร์ที่ .29.กรกฎาคม.2524.ความว่า.“การศึกษาเป็น
ปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้.ความคิด.ความประพฤต.ิและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมือง
ใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนอย่างครบถ้วน.สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ.ซึ่งสามารถ
ธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวต่อไปได้ตลอด”.(เกรียงศักดิ์.เจริญวงศ์ศักดิ์
,.2543, .น.18) ทั้งนี้เพราะการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคนไทย เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการ 
พัฒนาคนให้มีการพัฒนาในด้านต่าง.ๆ.อย่างต่อเนื่อง.ตั้งแต่การวางรากฐานของชีวิตแรกเกิด.การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง.ๆ.เพ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
จ าเป็นต้องมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีคุณภาพ.การจะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมี
หลักการบริหารที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแกนหลัก ในการบริหาร
จัดการและด าเนินการร่วมกับแกนน าอื่น.ๆ.เพ่ือช่วยผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการให้บุคลากร
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ร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.อ้างถึง
ใน.ศักดิ์ดา.แดงเถิน,.2555,.น.1).แนวทางการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่.(New Public Management) 
จึงเป็นทางเลือกที่ส าคัญที่จะสามารถท าให้สถานศึกษากลับมาเป็นที่คาดหวังของคนในชาติได้ .ซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยอาศัยการท างานร่วมกันของบุคคลทุก
ภาคส่วน มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ.และกระบวนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ.สามารถ
ขับเคลื่อนองคาพยพให้บรรลุวิสัยทัศน์.พันธกิจ.วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร.เป็นแนวคิดการ
บริหารจัดการองค์กรที่เรียกว่า การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results.Based.Management-
RBM).(วีระยุทธ.ชาตะกาญน์, 2547, น.2)  
  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ .เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการ
ตรวจวัดผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร ทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า.กระบวนการ.ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงาน.(Key.Performance.Indicators-KPIs) รวมทั้งการ
ก าหนดเป้าหมาย.(Targets) และวัตถุประสงค์.(Objectives) ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหาร.สมาชิกขององค์กร.ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง.ๆ.(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้งเป็นการบริหารที่มุ่งให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและการบริหารการใช้ทรัพยากรนั้น
อย่างประหยัด.(Economy) มีประสิทธิภาพ.(Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
(Effectiveness) ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างมีทิศทาง.(รัตนาภรณ์ .มาคุ้ม,.2558, น.20) 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะท าให้ผู้บริหารองค์กรมีการก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จของงาน 
(Critical Success Factors : CSFs) และต้องก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือประเมินองค์กรว่า มีระบบการท างานที่
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่ (ทศพร ศิริสัมพันธ์ ,.2543,.น.146) การน าหลักการและ
กระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 2) การก าหนด
รายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน.3) การวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน.4) การให้รางวัลตอบ
แทน (ทศพร.ศิริสัมพันธ์,.2543.อ้างถึงใน.ศักดา.แดงเถิน, 2555,.น.52) มาใช้ในการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา ก็จะเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดการท างานเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสถานศึกษานั้น.ๆ  
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา สร้างความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารจึงควรน าหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้
ในการบริหารและจัดการศึกษา.เนื่องจากการบริหารงานสถานศึกษาและการจัดการศึกษาโดยใช้หลักการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่น ามาประยุกต์ เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวิธีการบริหารงานสถานศึกษาทีมุ่่งเน้นผลการปฏิบัติการเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์.เป้าหมายและสามารถวัดประเมินผลได้โดยตัวชี้วัด.(ทศพร ศิริสัมพันธ์,.2543,.น.146) 
ท าให้การบริหารการศึกษามีการพัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัวก าหนด .รวมไปถึง 
มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาหลายด้าน อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในแต่ละ
กลุ่มงาน ปัญหาการให้บริการของสถานศึกษา.(กระทรวงศึกษาธิการ,.2546,.น..21) รวมไปถึงนโยบายการ
สร้างความเข้มแข็งตามแนวกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และปัญหา
การพัฒนาบุคลากร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,.2547,.น..21) จากบทความเรื่อง 
ปัญหาในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ทั่วประเทศ จากการประมวลความรู้ใน
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ภาพรวมชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
ต้องการความช่วยเหลือหลายประการ.เช่น.ปัญหาด้านการบริหารบุคคลในสถานศึกษา.ด้านการบริหาร
การเงินให้เป็นไปตามระเบียบราชการ .ด้านการบริหารงานวิชาการ.ปัญหาการวางตน.ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบต่าง.ๆ.ไม่เพียงพอ.สาเหตุหลักในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร.คือ.ขาดประสบการณ์ที่
นอกเหนือจากงานการสอน.ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา.ขาดสมรรถนะในการท างาน.ขาดภาวะผู้น า  
การขาดเทคนิคใหม่.ๆ.ในการปฏิบัติงาน.อาทิ.การก าหนดเป้าหมาย.การตัดสินใจ.และการมีส่วนร่วม 
ขาดเทคนิคการใช้แรงจูงใจ.เช่น.การเสริมแรง.การให้รางวัล.ค าชม.การสนทนาพูดคุย.ปรับความเข้าใจ    
(ธนสาร.บัลลังก์ปัทมา, 2554).นอกจากนี้จากผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาในอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา.พบว่า.มีสัดส่วนผู้บริหารใหม่มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ .ซึ่งทั้งผู้บริหารใหม่และ
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน .และเกิดประเด็นปัญหาใหม่ .ๆ.เสมอ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา .เขต.3.จึงได้ก าหนดนโยบาย.และกรอบทิศทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอเบตง .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา .เขต.3.ให้เหมาะสมกับสถาการณ์ปัจจุบัน.อันได้แก่.การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา.ครู.และบุคลากรทางการศึกษา.ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐาน.มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3, 2561) 
  จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา.เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ด้านการก าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้
วัดผลการด าเนินงาน ด้านการวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงานและด้านการให้รางวัลตอบแทน ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบถึงระดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง .จังหวัดยะลา  
และน าผลการศึกษาน าเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนด
นโยบายในการพัฒนาทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอเบตง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. ศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
  2. เปรียบเทียบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามเพศ  
วุฒิการศึกษา.และประสบการณ์การท างาน  
  3. รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารในเบตงสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเทคนิคท่ีประเทศสวีเดนพัฒนาขึ้นมาใช้ในระบบราชการในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับหน่วยงานราชการ โดยมีการศึกษาวิจัยก่อนที่จะมีการด าเนินการ 
และยังได้น าแนวความคิดทางการบริหารจากประเทศอ่ืน.ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรเข้า
มาผสมผสาน ได้แก่ Management.by Objectives.(MBO),.Performance.Management.และ.Logical 
Framework Approach ซึ่งมีหลักพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน แต่โดยที่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จะค่อนข้าง
เน้นที่ตัวผู้บริหารมากกว่าแนวความคิดอ่ืน.การบริหารราชการแนวใหม่หรือ.New.Public.Management 
(NPM) ที่รัฐบาลน ามาใช้คือการบริหารที่เน้นผลลัพธ์ (Results–Oriented.Management) หรือการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์.เป็นการบริหารที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน โดยจะให้ความส าคัญที่การ
ก าหนดพันธกิจ (Mission).และวัตถุประสงค์ของงาน.มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์
ที่ต้องการให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance 
Indicators KPIs) ได้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ.และใช้ตัวชี้วัดเป็นตัววัดความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงาน (สุกิจ ศรีพรหม, 2550, น.14) ศักดิ์ดา.แดงเถิน (2555, น.51) อธิบายว่า การบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์คือการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานขององค์ทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า .กระบวนการผลิตและผลลัพธ์ .เทียบกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีตัวบ่งชี้วัดการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงาน ในขณะที่  
ยงยุทธ.ทรัพย์เจริญ (2555,.น.49) ให้ความเห็นว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ .เป็นการบริหารที่ให้
ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัดผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การทั้งในแง่ของ
ปัจจัยน าเข้า.กระบวนการ.ผลผลิต.และผลลัพธ์.ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน .รวมทั้ง
การก าหนดเป้าหมาย.และวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า.โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร.สมาชิกของ
องค์การ.และตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง.ๆ (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องด้วย.ส่วนพัชรียา.อุตตะ 
(2553, น.11) เห็นว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์.คือ.การบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงาน
และการตรวจวัดผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร .ทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม 
ผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย 
(Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ชัดเจนโดยผลการด าเนินงานขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร มีการประเมินผล วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ และต้องเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ส่วนปิยะชัย  จันทรวงศ์
ไพศาล (2554, น.12) อธิบายว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเพ่ือวัดผลส าเร็จของกิจกรรมหรือ
กระบวนการท างานขององค์กรด้วยการมีตัวชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวอย่างชัดเจนมีกระบวนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ถึงความคุ้มค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ของการบริหารจัดการดังกล่าว และทศพร.ศิริสัมพันธ์ (2543.อ้างถึงใน.ศักดา.แดงเถิน,.2555,.น..52) 
อธิบายว่า กระบวนการการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มี.4.ด้านที่ส าคัญ คือ.1) ด้านการวางแผนขององค์กร, 
2) ด้านการก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน, 3) ด้านการวัดและการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และ 4) ด้านการให้รางวัลตอบแทน  
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  จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 3 ดังนี้ 
        ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่กว้างและสถานศึกษาแต่ละแห่งตั้งอยู่ห่างไกลกันตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ในอ าเภอเบตง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ .ได้แก่.ครูผู้สอนในสถานศึกษา
อ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ปีการศึกษา.2561.จ านวน
สถานศึกษา.18.แห่ง.ประกอบด้วยครูผู้สอนจ านวน.369.คน.ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่
และมอร์แกน.ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน.188.คน 
  2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.1).แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check.List) ประกอบด้วย.เพศ.วุฒิการศึกษา.และประสบการณ์ในการ
ท างาน ณ สถานศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน.2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมาตราส่วนประมาณค่า.(Rating.Scale).5.ระดับ  
3) แบบสอบถามแสดงความความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต 3  
  3..การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษาโดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์.ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละ
ข้อตั้งแต่.0.67.–.1.00.และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .959 

1. เพศ 
  1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 
2. วุฒิการศึกษา   

2.1 ปริญญาตรี 
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์การท างาน ณ สถานศึกษาปัจจุบัน 
3.1 การท างาน 1-7 ปี 
3.2 การท างานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน 

1. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ 

2. ด้านการก าหนดรายละเอียดของตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงาน   

3. ด้านการวัดและการตรวจสอบผล 

4. ด้านการให้รางวัลตอบแทน 
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  4..การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard.Deviation) และการทดสอบที 
(t-test) 
 
ผลการวิจัย  
  1..ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม.พบว่า.ครูผู้สอนในสถานศึกษาอ าเภอเบตง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง.120.คน.คิดเป็น 
ร้อยละ 63.8.เพศชาย.68.คน คิดเป็นร้อยละ.36.2.มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.141.คน.คิดเป็นร้อยละ 
75.0.และสูงกว่าปริญญาตรี.47.คน.คิดเป็นร้อยละ.25.0.โดยมีระยะเวลาในต าแหน่ง.ณ.สถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน.1.-.7.ปี.37.คน.คิดเป็นร้อยละ.19.7.และตั้งแต่.7.ปีขึ้นไป.151.คน.คิดเป็นร้อยละ 80.3   
  2..การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต 3.ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน.ผลการวิจัย.พบว่า.ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.09,.S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากทั้ง 4.ด้าน ด้าน โดยมี
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ  ( ̅ = 4.36,.S.D. = 0.45) 
รองลงมา คือ ด้านการวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ( ̅ = 4.19,.S.D. = 0.42) ด้านการก าหนด
รายละเอียดของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ( ̅ = 4.09,.S.D. = 0.39) และมีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในระดับต่ า คือ ด้านการให้รางวัลตอบแทน ( ̅ = 3.72,.S.D. = 0.57) 
  3..การเปรียบเทียบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยจ าแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  ผลการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอเบตง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน.ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ .ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ.ครูผู้สอนในสถานศึกษา
อ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ที่มีเพศ.วุฒิการศึกษา.และ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และให้
ความส าคัญกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการท ายุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย มีเป้าหมายของการท างานที่ชัดเจน และเป็นเป้าหมายที่มี
รากฐานมาจากพันธกิจขององค์กร.มีการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผล
ได้ในทุกระดับขององค์กร ฝ่ายงานต่าง.ๆ.และครูผู้สอน.ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ผู้ที่ได้
เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้บริหารต้องผ่านการสอบ.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรและวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูก าหนด จึงส่งผลให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ.สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งครูผู้สอนที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน ยังได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง.ๆ.อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ.ท าให้ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ใกล้เคียงกัน ส่งผล
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ให้ครูผู้สอนที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 
สรุปผลและอภิปรายผล  
  1..การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง.ๆ.ดังนี้.ด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 
ด้านการวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน.ด้านการก าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
และด้านการให้รางวัลตอบแทนตามล าดับ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจจะเนื่องจาก นโยบายการจัด
การศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับสถานศึกษา ท าให้ผู้บริหารและ
สถานศึกษาต้องมีการปรับและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการน าหลักการและกระบวนการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้ง.4.ด้าน.คือ.การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร.การก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน การวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงานและการให้รางวัลตอบแทน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ 
ที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถก าหนดการท างานให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสถานศึกษา 
มีการน าเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้.เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และ
วิธีการบริหารงาน สถานศึกษามีการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรที่ให้ทุกคนและแกนน าอ่ืน.ๆ 
มีส่วนร่วม.เพ่ือช่วยผลักดัน.ส่งเสริม.สนับสนุน.และบูรณาการให้บุคลากรทั้งในสถานศึกษาและ 
นอกสถานศึกษาร่วมกันท างาน เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท าให้การบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.มีการ
พัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งข้ึนและอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ คุณสมบัติ (2556, น.61) 
เรื่องการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ รัตนาภรณ์  มาคุ้ม (2558, น.106) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต.41.จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา.โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก.และงานวิจัยของกอบชัย.มณีตัน (2559, น. 90) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลส าเร็จในการด าเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี .เขต.1.พบว่า.การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษา.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสักกะ.ศิริวัฒนกาญจน์ (2557, น.113) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่า การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
  2..การเปรียบเทียบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน.จ าแนกตามเพศ 
วุฒิการศึกษา.และประสบการณ์ในการท างาน 
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   2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.จ าแนก
ตามเพศ.พบว่า.ครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.โดยภาพรวมและ
รายด้านไมแ่ตกต่างกัน.ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้.ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ.ครูผู้สอน
ในสถานศึกษาอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง.เห็นว่า.ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และให้ความส าคัญกับการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ .ไม่ว่าครูผู้สอนนั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม.แต่เมื่อมาท างานในสถานศึกษาแห่งเดียวกัน 
หรือต่างสถานศึกษาแต่มีบรรยากาศ.สิ่งแวดล้อม.บริบทภายในองค์กรใกล้เคียงกัน.และเกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัดเดียวกันก็อาจจะส่งผลให้ครูผู้สอนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน.ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์ดา.แดงเถิน.(2555, น.175) เรื่อง 
การบริหารงานโรงเรียนโดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู 
ในส านักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนมีเพศแตกต่างกันมีทัศนะต่อการ
บริหารงานโรงเรียนทั้ง.4.ด้าน.ได้แก่.การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป.โดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน.แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ.คุณสมบัติ (2556, น.64) พบว่า ครูผู้สอน
ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต 3 จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา.พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี .มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.ซึ่งไม่เป็นไปตาม.สมติฐาน
ที่ตั้งไว้.ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ.ผู้บริหารมีการน าระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มาประยุกต์ใช้.โดยให้มีการท ายุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับนโยบายและมีเป้าหมายของการท างานที่ชัดเจน และเป็นเป้าหมายที่มีรากฐานมาจากพันธกิจ
ขององค์กร.มีการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ในทุกระดับ .ตั้งแต่
ระดับองค์กร ฝ่ายงานต่าง.ๆ ลงไปจนถึงระดับตัวครูผู้สอน.และด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ความต้องการของครูผู้สอนในสถานศึกษาอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 3 ไม่ว่ามีการศึกษาในระดับใดก็ตาม.ส่วนใหญ่ต่างก็มีความกระตือรือร้นในการเพ่ิมพูนความรู้  
การพัฒนาทักษะของตนเองในรูปแบบต่าง.ๆ.อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ.ส่งผลให้ครูผู้สอนซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาที่แตกต่างกัน.มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรียา.อุตมะ (2555,.น..89) พบว่า ข้าราชการต ารวจที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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   2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน.พบว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต.3.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐาน 
ที่ตั้งไว้.ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ผู้ที่ได้เลื่อนต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารต้องผ่านการสอบและการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูก าหนด จึงส่งผลให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และน าความรู้ที่ได้ไปใช้
บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ.อีกทั้งครูผู้สอนยังได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะใน
รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอโดยการประชุมอบรมสัมมนา.การได้รับค าปรึกษา.เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างานให้แก่ครูผู้สอน.ส่งผลให้ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ.กิตติ  คุณสมบัติ (2556,.น..65) พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่าง.และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์ดา แดงเถิน (2555,.น..179) พบว่า ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา.เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ด้านการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร  ด้านการก าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ด้านการวัดและการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และด้านการให้รางวัลตอบแทน.โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่มีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการให้รางวัลตอบแทนต่ าสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับปรุงแนวทางการบริหาร
ด้านการให้รางวัลตอบแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการให้รางวัลแก่บุคลากรในองค์การตามระดับ
ของผลการปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นธรรมและโปร่งใส ควรสร้างสรรค์สิ่งจูงใจ  เช่น การเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากข้ึน 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1..ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมในการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเบตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 3 
  2..ควรศึกษาตัวแปรด้านอ่ืน.ๆ.ที่อาจส่งผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา นอกเหนือจากตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
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