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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบัติ

งานทางวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา 2) เพ่ือศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 4) เพื่อศึกษาผลการนำาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการไปใช้ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อำานวย
การโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำานวน 
389 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และ แบบ
ประเมนิ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัคือ ค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และดชันคีวามสำาคญัของ
ความต้องการจำาเปน็ ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการศกึษาองคป์ระกอบของระบบการบรหิารผลการปฏบิตัิ
งานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ประกอบด้วยระบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระบบการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ระบบการ
วจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา ระบบการพัฒนาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ระบบการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบการนิเทศการศึกษา ระบบการแนะแนวการศึกษา และระบบการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
งานทางวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา พบวา่ มอีงคป์ระกอบด้านปัจจัยนำาเข้าดา้นกระบวนการบรหิาร
ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการด้านผลผลิต และด้านข้อมูลป้อนกลับ ผลการประเมินระบบ พบว่า ระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด 4) ผลการนำาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ:  การบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
This research aimed 1) to study the elements of academic performance management  

system of elementary schools 2) to study the present and desirable system of academic  
performance management system of elementary schools 3) to develop academic  
performance management system of elementary schools 4) to study about  
implementation of academic performance management system of elementary schools.  
The informants group consisted of 389 school directors and academic teachers 
of primary schools in the northeastern region and experts. The instruments used in 
this study were a set of questionnaires, a set of interview questions, an evaluation 
form. The statistics used in the data analysis included percentage, mean, standard  
deviation, and priority needs index (PNI). The results of studied elements of academic  
performance management system of elementary schools found that school curriculum  
development system, learning process development system, measurement, evaluation  
and transfer of learning outcomes system, research for educational system quality  
development media development system, Innovation and technology for learning resource  
development system, educational supervision system, educational guidance system and  
quality assurance system development system. The results of studied the current condition 
and desirable of academic performance management system of elementary schools, in 
overall at the high level. Overall of desirable were at the highest level. The development of 
academic performance management system of elementary schools, were inputs, process, 
output, and feedback. The results of evaluating academic performance management system, 
were appropriate and possible at the highest level. The results of implementing academic 
performance management system of elementary schools were satisfied with the academic 
administration in high level.
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บทนำา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ

พัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสถาน
ศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สำาคัญยิ่ง 
เพราะเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุด
มุง่หมายทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูร (วรรณกร เรอืกจิ
และสพุฒันา หอมบปุผา, 2559: 371) การบริหาร
งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการ
ศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบงานในการจัดการศึกษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาประกอบ
ด้วยงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมงาน
ด้านวิชาการ งานด้านวัดผลประเมินผลมีวางแผน
งานดา้นวชิาการการจดัและดำาเนนิการและการสง่
เสริมและติดตามผลด้านวิชาการ (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2553: 7) การบริหารงานวิชาการ
จะสัมฤทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทของ 
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกนั้น
ก็ต้องมีระบบในการทำางานซึ่งเป็นชุดขององค์
ประกอบทีม่คีวามสมัพันธก์นัและทำางานเพ่ือบรรลุ
เปา้หมายตามทีต่อ้งการ (โกวฒัน์ เทศบุตร, 2554: 
13) การบริหารงานวิชาการจำาเป็นต้องมีระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบการ
บริหารแบบบูรณาการที่ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้งานบรรลุเป้ ้าหมายที่ ้กำาหนด (อริยา  
ธัญญพืช, เกศินี ชาวนาและณัฐมน ตั้งพานทอง, 
2554: 1) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ถือเป็็นแกน หลักในการดำาเนินงานเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยประสานทุก
การกระทำาและผลลัพธ์ในระดับบุคคลให้สอดรับ
สนับสนุนกับเป้้าหมายของโรงเรียน (Noe and 

others, 2012: 340-341) มีการเชื่อมโยงบูรณา
การผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและทีมงานใน
ระดบัตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั
กบัเปา้หมายเชงิกลยทุธ ์(Aguinis, 2013: 2) และ
มีกระบวนการประเมิน จูงใจ และพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องรับกับวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ของงานวิชาการ (นราธิป ศรีราม 
2556: 15) นั่นคือ นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มี
สุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง มีความภูมิใจใน
ความเปน็ไทย ดำารงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง 
ครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
(สำานักกิจการพิเศษ สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550: 3) 

การบริหารผลการปฏิบัติ งาน เป็น 
เครื่องมือทางการบริหารที่จะสร้างความเชื่อมโยง 
และความชัดเจนให้กับเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ของทุกระดับในองค์กร เพื่อให้คนทั้งองค์กร
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและยังเป็น
หลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่
สามารถวัดได้และที่สำาคัญคือสมาชิกในองค์กร
ทุกคนจะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่
มีต่อความสำาเร็จขององค์กรและรู้ว่าตนเองจะ
ต้องทำาอะไรและอย่างไรเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนได้ทดลองใช้ระบบนี้ในส่วน
ราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้เห็นผล
การดำาเนินการที่น่าพอใจ จึงได้นำาหลักการ
และแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
มาเป็นกรอบในการร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ด้วยความเชื่อมั่น
ว่า หากได้นำาการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้
อย่างจริงจังแล้ว จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ
การทำางานและสนับสนุนวัฒนธรรมการทำางาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์หรือมุ่งผลงาน สร้างบรรยากาศ
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ในการทำางานที่สร้างสรรค์ ยืดหยุ่นและมีความ
หลากหลาย เนื่องจากให้ความสำาคัญกับผลงาน
ของข้าราชการมากกว่ากรอบกระบวนการทำางาน
แบบเดิมและการบริหารผลการปฏิบัติงานยังช่วย
ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างหัวหน้ากับลูก
น้อง อันเนื่องมาจากกระบวนการติดตามและ
พัฒนาข้าราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมี
กระบวนการสื่อสารภายในอย่างทั่วถึงเป็นเครื่อง
มือสำาคัญและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมรวมทั้งวิธี
การปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้ข้าราชการ สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ปรีชา  
วัชราภัย, 2552: ออนไลน์) 

ผู้วิจัยเห็นความสำาคัญของการพัฒนา
ระบบการบรหิารผลการปฏบัิติงานทางวชิาการของ
โรงเรียนจึงได้ศึกษาวิจัยระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
เพ่ือเปน็แนวทางในการพัฒนาการดำาเนนิงานดา้น
การบริหารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาให้
มีประสิทธิภาพ และบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ทั้งการ
พัฒนานักเรียนและโรงเรียนนำาไปสู่เป้าหมายการ
จัดการศึกษาที่กำาหนดอย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคข์องระบบการบรหิารผลการปฏบิติังาน
ทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

4. เพื่อศึกษาผลการนำาระบบการบริหาร
ผลการปฏบิติังานทางวชิาการของโรงเรยีนประถม

ศึกษาไปใช้

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและกลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับคำาถามและ
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงนำาเสนอเป็น 4 ระยะ ดัง
ต่อไปนี้

1. การศึกษาองค์ประกอบของระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความ
เหมาะสมขององค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคข์องระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน
ทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อำานวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการหรือครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำานวน 131,318 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำานวยการ
โรงเรยีนหรอืรองผูอ้ำานวยการฝา่ยวิชาการหรอืครผูู้
ปฏบิตังิานวิชาการในโรงเรยีนประถมศกึษาทัง้ของ
รัฐและอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 
389 คน 

3. การพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนและรองผู้อำานวยการฝ่าย
วิชาการและครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีการปฏิบัติงานด้านวิชาการเป็น
เลศิ (Best Practice) จำานวน 6 คน จาก 2 โรเรยีน
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3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งทำาหน้าที่ประเมิน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 9 คน 

4. การศึกษาผลการนำาระบบการบริหาร
ผลการปฏบิติังานทางวชิาการของโรงเรยีนประถม
ศึกษาไปใช้       
 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูการประเมนิความพงึพอใจ
ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ ผู้อำานวยการ
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่
นำาระบบไปใช้ จำานวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1 .แบบสอบถาม เ พ่ือประ เมินอง ค์
ประกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทางวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา ซึง่เปน็แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพงึประสงคใ์นการพัฒนาระบบการบรหิาร
งานวิชาการและการบริหารผลการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการเกี่ยว
กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง
สถานภาพในสถานศึกษา ระดับการจัดการ
ศึกษา ขนาดของโรงเรียน ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทำางาน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการ
แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ โดยสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร
สถานศึกษา รองผู้อำานวยฝ่ายวิชาการและครูผู้
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็น
เลิศ

4. แบบประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ ของร่างระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน 

5. แบบประเมินความความพึงพอใจใน
การนำาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทาง
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาไปใช้

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ศึกษาองค์ประกอบของระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยการศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องและยืนยันองค์ประกอบโดยใช้
แบบสอบถามเพือ่ประเมนิองคป์ระกอบของระบบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้อำานวยการโรงเรียนหรือรองผู้
อำานวยการฝ่ายวิชาการและครูที่ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 389 
คน มีการตอบกลับ จำานวน 324 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 83.29

3. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
งานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดย
วิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
ระบบ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพ
ของระบบจากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานวิชาการ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561

เป็นเลิศ นำามาร่างระบบและจัดทำาคู่มือการใช้
ระบบและประเมินระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
งานทางวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาโดยผูท้รง
คุณวุฒิ

4. ศึกษาผลการนำาระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึกษาไปใช้ โดยนำาระบบไปใช้กับโรงเรียนประถม
ศึกษา 1 โรงเรียน และสรุปผลการนำาระบบไปใช้

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของระบบ

การบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยการศึกษาจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าองค์ประกอบ ประกอบ
ไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัด้านปจัจยันำาเขา้ (Input) 
ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) เทคโนโลยี 
องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการ (Process) 
ได้แก่ 1) การวางแผน ผลการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 2) การปฏิบัติงานทางวิชาการ 3) การ
กำากับติดตามผลการปฏิบัติงาน 4) การทบทวน
ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ 5) ข้อมูลป้อนกลับ 
องค์ประกอบหลักด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2) ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ
ด้านข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ได้แก่ 1) การ
รายงานผลการดำาเนินงาน 2) การปรับปรุง

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อำานวยการ

โรงเรียนหรือรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและครู
ที่ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สภาพปัจจุบัน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ผลการพฒันาระบบการบรหิารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
พบว่า มีดังต่อไปนี้ 

3.1. ด้านปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย  
1) บคุลากร ม ี2 องคป์ระกอบยอ่ย 2) งบประมาณ 
มี 4 องค์ประกอบ และ 3) เทคโนโลยี มี 2 องค์
ประกอบ

3.2. ด้านกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนผลการปฏิบัติงาน มี 8 องค์ประกอบ  
2) การปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ 3) การ
กำากบัตดิตามผลการปฏบิตังิาน ม ี4 องคป์ระกอบ  
4) การทบทวนผลการปฏบิตังิาน ม ี3 องค์ประกอบ  
และ 5) ข้อมูลป้อนกลับ มี 3 องค์ประกอบ

3.3. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 1) ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี 2 องค์
ประกอบ 2) ผลการประเมินคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ มี 8 องค์ประกอบ

3.4. ด้านข้อมูลป้อนกลับ ประกอบ
ด้วย 1) การรายงานผลการดำาเนินงาน มี 2 องค์
ประกอบ และ 2) การปรบัปรงุการดำาเนนิงาน ม ี1 
องค์ประกอบ จากผลการพัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏบิตังิานทางวชิาการของโรงเรยีนประถม
ศึกษาดังกล่าวแสดงเป็นภาพของระบบ ได้ดังนี้ 
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3.5. ผลการประเมินระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึกษา พบว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม
และรายด้าน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่
ในระดับมากที่สุด 

4. ผลการศึกษาผลการนำาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาไปใช้ พบว่า ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจระบบการ
บรหิารวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก และนกัเรยีนมผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
   

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย ด้านปัจจัย 
นำาเข้า ได้แก่ 1) วิธีการบริหารโรงเรียน 2) 
บุคลากร 3) งบประมาณ 4) เทคโนโลยี ด้าน

9 
 

ประกอบดวย 1) การวางแผนผลการปฏิบัติงาน มี 8 องคประกอบ 2) การปฏิบัติงาน มี 2 
องคประกอบ  3) การกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน  ม ี4 องคประกอบ  4) การทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน มี 3 องคประกอบ และ 5) ขอมูลปอนกลับ มี 3 องคประกอบ  
  3.3. ดานผลผลิต(Output)  ประกอบดวย 1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียน มี 2 องคประกอบ  2) ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค มี 8 องคประกอบ 
  3.4. ดานขอมูลปอนกลับ(Feedback)  ประกอบดวย 1) การรายงานผลการ
ดําเนินงาน มี 2 องคประกอบ และ 2) การปรับปรุงการดําเนินงาน  มี 1 องคประกอบ  จาก
ผลการพัฒนาระบบการบรหิารผลการปฏิบัตงิานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ดังกลาวแสดงเปนภาพของระบบ ไดดังนี้  

 
ภ�พที่ 1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
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กระบวนการ ได้แก่ 1) การวางแผนผลการปฏิบัติ
งานทางวิชาการ 2) การปฏิบัติงานทางวิชาการ 
3) การกำากับติดตามผลการปฏิบัติงาน 4) การ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ 5) ข้อมูล
ป้อนกลับ ด้านผลผลิต ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน และด้านข้อมูลป้อนกลับ 
ได้แก่ 1) การรายงานผลการดำาเนินงาน 2) การ
ปรับปรุงการดำาเนินงาน ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า  
ในแต่ละองค์กรหรือในหน่วยงานจะประกอบไป
ด้วยปัจจัยซึ่งเป็นตัวป้อน มีกระบวนการที่เป็น
ตัวขับเคล่ือนการทำางานของตัวป้อนและส่งผลให้
เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ทำางาน ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นกระบวนการของ
ระบบและในแต่ละระบบจะมีทั้งระบบหลักและ
ระบบย่อยที่เป็นกลไกในการทำางานอย่างต่อเนื่อง
กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุภาพร เทพ
สุรยิานนท ์(2555: 40) ทีศ่กึษาระบบการประเมนิ
การปฏบิติังานของครสูงักดัโรงเรยีนในเครอืมลูนธิิ
คณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทยโดยใช้แนวคดิ
การผสมผสานวิธีประเมินที่พัฒนาขึ้น พบว่า มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านการให้ข้อมูล
ย้อนกลับสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดถนอม 
ตันเจริญ, (2559) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พบ
ว่า มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการกำาหนด
เป้าหมายและการวางแผนผลการปฏิบัติงาน ด้าน
การปฏิบัติตามแผนและการติดตามผล ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและด้านการให้รางวัล
และการพัฒนา

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ในการบริหารผลการปฏิบัติงานทาง

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า

2.1 สภาพปจัจบุนัของการบรหิารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่น
นี้เป็นเพราะว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน
การจัดการศึกษาได้ให้ความสำาคัญและมีความ
ตระหนักในการพัฒนาด้านวิชาการของนักเรียน 
และได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือจากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวจิยัของมณฑล โรจนสทุศันก์ลุ (2557: 368) 
ทีศ่กึษาการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนเครอืซา
เลเซียนพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเครือซาเลเซียน อยู่ในระดับ
มากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน

2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
ผลการปฏบิตังิานทางวชิาการของโรงเรยีนประถม
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่น
นี้เป็นเพราะว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
งานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา เป็น
แนวทางหนึ่งซึ่งสามารถขับเคลื่อนการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษาให้การทำางานของครู
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่สถาน
ศึกษากำาหนดซึ่งมีความสำาคัญในการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัจฉระพรรณ ทองสันต์ และวลัยพร ศิริภิรมย์ 
(2557: 368) ที่ศึกษาความต้องการจำาเป็นใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนบา้นหมีว่ทิยาในภาพรวมและรายดา้น
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ผลการพฒันาระบบการบรหิารผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
พบว่ามีองค์ประกอบของระบบการบริหารผลการ
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ปฏบิตังิานทางวชิาการของโรงเรยีนระถมศกึษา ซึง่
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

3.1. ด้านปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย  
1) บคุลากร ม ี2 องคป์ระกอบย่อย 2) งบประมาณ 
มี 4 องค์ประกอบย่อย และ 3) เทคโนโลยี มี 
1 องค์ประกอบย่อย ด้านกระบวนการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1) การวางแผนผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
มี 8 องค์ประกอบย่อย 2) การปฏิบัติงานทาง
วิชาการ มี 2 องค์ประกอบย่อย 3) การกำากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน มี 4 องค์ประกอบย่อย 
4) การทบทวนผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ  
มี 3 องค์ประกอบย่อย และ 5) ข้อมูลป้อน
กลับด้านการการพัฒนางานวิชาการ มี 3 องค์
ประกอบย่อย ด้านผลผลิต ประกอบด้วยองค์  
1) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย 2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน มี 8 องค์ประกอบย่อย 
และ 3) ความพึงพอใจในระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานทางวิชาการ มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย ด้านข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 1) การ
รายงานผลการดำาเนินงาน มี 2 องค์ประกอบ
ย่อย และ 2) การปรับปรุงการดำาเนินงาน มี 1 
องค์ประกอบย่อย ด้านข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่  
1) การรายงานผลการดำาเนนิงาน 2) การปรบัปรงุ
การดำาเนินงาน ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ระบบ
การบรหิารผลการปฏิบตังิานทางวชิาการประกอบ
ไปด้วยระบบหลักและระบบย่อยที่มีปัจจัยนำาเข้า  
มีกระบวนการที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีการทำางาน
ต่อเนื่องกัน ส่งผลให้เกิดการทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของรมย์ 
พะโยม (2557: 1) ทีศ่กึษาการพัฒนารปูแบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากำาแพงเพชร เขต 2 พบว่า 
มีองคป์ระกอบดา้นการวางแผนการปฏบิติังานการ

สื่อสารผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน

3.2. ผลการประเมินระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึกษา พบว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ 
เอี่ยมดี (2556: 216) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบ
การบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา ผลการประเมนิระบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า 
มคีวามเปน็ประโยชน ์ความเปน็ไปได ้ความเหมาะ
สม และความถกูตอ้งในระดบัมากทีส่ดุ สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ รมย์ พะโยม (2557: 8)  
ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำาแพงเพชร เขต 2 ผลการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม
และความเปน็ไปไดใ้นทกุองคป์ระกอบอยูใ่นระดบั
มากที่สุด

4. ผลการศึกษาการนำาระบบการบริหาร
ผลการปฏบิตังิานทางวชิาการของโรงเรยีนประถม
ศึกษาไปใช้ พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในระบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
นักเรียนอ่านออกเขียนได้มีจำานวนมากข้ึนและ
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปร้อยละหนึ่ง
ร้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิรา เภาสระคู 
และกระพัน ศรีงาน (2557: 198-199) ที่ศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นกัเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานผลการประเมนิ
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ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นิตยา แก้วกันยา และสิทธิพล  
อาจอินทร์ (2555: 31) ที่ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาพบว่า
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษะอันพึง
ประสงค์มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

สถานศึกษาที่จะนำาระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถม
ศึกษาไปประยุกต์ใช้จำาเป็นต้องศึกษารายละเอียด
ของคูม่อืและระบบใหช้ดัเจนและ ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ควรมี การกำากับติดตามการดำาเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง

2.ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบการ
บรหิารผลการปฏบิตังิานของโรงเรยีนใหค้รอบคลมุ
ในการบรหิารงานทัง้สีฝ่่ายเพือ่ใหเ้กิดประสทิธภิาพ
ของการบริหารงานสูงสุด
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