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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 2) 
เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 47 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมสามา รถ
ด าเนินการได้ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสามารถด าเนินการได้ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 
และด้านการบริหารงบประมาณ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษาในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการติดตามประเมินผลมีความสามารถในการ
ด าเนินการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ มี
ความสามารถในการด าเนินการได้ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน, ความคิดเห็น 
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Abstract 
 This research aimed to 1) study opinions of teacher and school administrators towards 
performance-base budgeting of schools under The Secondary Education Service Area Office 9, 
Suphanburi province, and 2) compare opinions of teacher and school administrators towards 
performance-base budgeting of schools under The Secondary Education Service Area Office 9, 
Suphanburi province. The samples were 120 school administrators and teachers. The tool was a five-
rating scale questionnaire including 47 items. The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and t-test. The results indicated that : 1) As a whole, the school administrators and teachers agreed 
that the performance-base budgeting of schools under The Secondary Education Service Area Office 
9, Suphanburi province could be performed at a high level. When each aspect was considered, it was 
found that planning and budgeting could be performed at the highest level. The budgeting 
evaluation and budgeting management could be performed at a high level. 2) As a whole, the 
school administrators and teachers agreed that the performance-base budgeting of schools could be 
performed. The performance was different at the significant level of .05. The budgeting management 
was different from budgeting evaluation at the significant level of .05. The planning and budgeting 
had no difference of performance. 
Keywords: Performance-base Budgeting, Opinions 

 
1. บทน า 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ส่งผลให้รัฐต้อง
พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ระบบการปฏิรูปการศึกษา มีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่ผู้
ปฏิบัติในระดับหน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อน าการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างคน สร้างงาน 
เพื่อช่วยกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป็นการสร้างชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักการ
จัดการที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบระบบงบประมาณแบบที่ใช้
กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันจะพบว่ามีข้อบกพร่อง 
ข้อจ ากัดและเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคหลายประการซึ่งไม่

เอื้อต่อระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [1] ในขณะที่ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะเป็นระบบการบริหาร
งบประมาณโดยเน้นให้สถานศึกษามีการบริหารเชิงระบบ 
เน้นการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ ร่วมท า ในการก าหนด
ภารกิจ การก าหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ผลผลิตการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ความพยายามที่จะกระจายอ านาจในการตัดสินใจไปสู่
สถานศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการตรงประเด็น ฉับไว 
โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงตามที่
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ.2540-2544 และก าหนดแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐหลายแผน และแผนหนึ่งที่ส าคัญ คือ 
แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้น
การควบคุมการใช้ทรัพยากรมาเป็น ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ ซึ่งให้ความส าคัญกับ
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ผลผลิต ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จของ
งาน เพื่อเกื้อหนุนภารกิจของรัฐและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และได้ด าเนินกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบ
งบประมาณ โดยด าเนินกลยุทธ์ในการปรับระบบการ
จัดการงบประมาณ ด้วยการจัดท าโครงการน าร่องซึ่งเป็น
แนวทางที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเริ่มต้นพร้อมกันใน
คราวเดียวและคาดว่าจะประสบผลส าเร็จได้เร็วก่อนการ
ขยายผลต่อไป จึงได้ท าการคัดเลือกหน่วยงานน าร่อง 8 
แห่ง และก าหนดเง่ือนไขให้หน่วยงานน าร่องด าเนินการ
ก่อนที่จะได้รับความคล่องตัวทางการเงิน เพื่อประกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน างบประมาณไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะ
รองรับการใช้งบประมาณนี้ โดยจะต้องด าเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถของหน่วยงานในมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) 
การค านวณต้นทุนกิจกรรม 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัด
จ้าง 4) การบริหารงานทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ 7) การตรวจสอบ
ภายใน [2] 

ตามพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริห ารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ฉบับท่ี 2 และ ฉบับที่ 3 
ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อบริหารละ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา และระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานด้านงบประมาณ โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้านงบประมาณไว้ดังนี้ 1) มีการวาง
แผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ 2) มีการจัดระบบการบริหาร

การเงิน พัสดุ 3) มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 4) มีการสรุปรายงานผลในการบริหาร
งบประมาณ 5) มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การบริหารงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษางบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ถือเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญยิ่งที่ส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาจะต้ องบริหารจั ดการ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเกิดผลคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ จากข้อมูลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2556 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องด าเนินการจัดท า
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งโรงเรียนในสังกัดหลาย
แห่งท าข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การบริหาร
งบประมาณประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการน้อย 
ท าให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดท า
ข้อมูลเสนอขออนุมัติงบประมาณอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน [3]  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา และครูใน
สถานศึกษาขาดความรู้  ความเข้าใจในการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาท าให้
สถานศึกษามีการขับเคลื่อนในการด า เนินการไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ
ในปัญหาข้างต้นและน ามาซึ่งการวิจัย การศึกษาการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อ
น าผลการวิจัยที่ได้เสนอเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลใน
การด าเนินการกับ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี  
2.2 เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นของ
ครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 64 คน 
และครูปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จ านวน 128 คน   

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
หรือดูแลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
สถานศึกษาละ 2 คน และครูปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
สถานศึกษาละ 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 120 คน   
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check–list) ประกอบด้วย เพศ และต าแหน่ง 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
จ านวน 47 ข้อ ประกอบด้วย 1)ด้านการวางแผนและ
จัดท างบประมาณ 13 ข้อ 2)ด้านการบริหารงบประมาณ 
19 ข้อ 3)ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 15 ข้อ 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ  คือ ค่าที (t-test) 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น 
ผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการวางแผนและจดัท างบประมาณ 4.56 0.54 มากที่สุด 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.39 0.64 มาก 
3. ด้านการตดิตามประเมินผลงบประมาณ 4.47 0.59 มาก 

                            รวมเฉลี่ย 4.46 0.60 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน

สถานศ ึกษา ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ ังหวัดส ุพรรณบุร ี ในภาพรวม
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สามารถด าเนินการได้ในระดับมาก และเมื ่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าสามารถด าเนินการได้ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ และ
สามารถด าเนินการได้ในระดับมาก ได้แก่ ด ้านการ
ติดตามประเมินผลงบประมาณ และด้านการบริหาร
งบประมาณ  
4.2 ผลการวิเคราะห์เปร ียบเทียบการบร ิหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ

ผู ้บ ร ิห ารสถานศ ึกษาก ับความค ิด เห ็นของคร ูใน
สถานศ ึกษา ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 3 
ด้านคือ ด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ ด้านการติดตามประเมินผล
งบประมาณ เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 

 
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รายการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู  

t 
 

sig 
X  S.D. 

X  S.D. 
1 ด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ 4.58 0.19 4.53 0.27 1.29 0.19 
2 
3 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 

4.44 
4.53 

0.17 
0.18 

4.34 
4.41 

0.25 
0.29 

2.54 
2.79 

0.01 
0.00 

 รวม 4.52 0.13 4.43 0.22 2.83 0.00 

 
 จากตารางที่ 2 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู มี
ความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษาในภาพรวมสามารถด าเนินการ
ได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารงบประมาณและด้านการติดตามประเมินผลมี
ความสามารถในการด าเนินการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการวางแผน
และจ ัดท า งบประมาณ  ม ีคว ามสามา รถ ในกา ร
ด าเนินการได้ไม่แตกต่างกัน 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมสามารถด าเนินการอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณและด้านการ
บริหารงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย พฤกษะ [4] ที่ได้ศึกษาความ
พร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนที่มีความ
พร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเรียง
ตามความพร้อมจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพร้อม
ดา้นการวางแผนงบประมาณ ความพร้อมด้านการบริหาร
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ทางการเงินและควบคุมงบประมาณ ความพร้อมด้านการ
รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ความพร้อม
ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมด้านการ
บริหารสินทรัพย์ ความพร้อมด้านการค านวณต้นทุน
ผลผลิต และความพร้อมด้านการตรวจสอบภายใน
ตามล าดับ ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีความ
พร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อยู่ใน
ระดับมากเรียงความคิดเห็นตามความพร้อมจากมากไป
น้อย ได้แก่ ความพร้อมด้านการวางแผนงบประมาณ 
ความพร้อมด้านการบริหารงานทางทางการเงินและ
ควบคุมงบประมาณ ความพร้อมด้านการรายงานทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน ความพร้อมด้านการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมด้านการค านวณ
ต้นทุนผลผลิต ความพร้อมด้านการตรวจสอบภายในและ
ความพร้อมด้านการบริหารสินทรัพย์ตามล าดับและ
สอดคล้องกับเชาว์ วินิจฉัย [5] ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อ
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย สรุปได้
ว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์ที่มีต่อระบบ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาพรวมและรายด้านเห็นว่าเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการ
บริหารงานทางการเงินและควบคุมงบประมาณ ด้านการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการตรวจสอบภายใน 
ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ด้าน
การวางแผนงบประมาณ ด้านการบริหารสินทรัพย์ และ
ด้านการค านวณต้นทุนกิจกรรม ส่วนความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่ง มีความ
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริหารสินทรัพย์ ไม่แตกต่าง
กัน ด้านความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์ 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยในส่วน
ของค าถามปลายเปิด พบว่าครูอาจารย์ ร้อยละ 20 ระบุ
ว่าขาดความรู้ เ รื่ องการวางแผนงบประมาณ จึงมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอาจารย์เรื่อง
การวางแผนงบประมาณ 

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาได้มีการด าเนินด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณและ ด้านการติดตามและ
ประเมินผลมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักการ
ของสถานศึกษา และมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตลอดปีการศึกษา ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาแต่ละแห่งได้รับงบประมาณไม่เท่ากันจึงท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
5.2  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นว่าการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาใน
ภาพรวมสามารถด าเนินการได้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการติดตาม
ประเมินผลมีความสามารถในการด าเนินการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณ มีความสามารถในการ
ด าเนินการไม่แตกต่างกันโดยผู้บริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นว่าสามารถด าเนินการได้มากกว่าความคิดเห็นของ
ครู เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้และสอดคล้องกับ 
จั นทนา  แห่ งต ระกู ล  [6] ที่ ไ ด้ ท า การ วิ จั ย ศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนงาน ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครูหัวหน้างานการเงิน 
ต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเ น้นผลงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ ตาม
มาตรฐานการเงิน 7 ด้าน ในด้านการตรวจสอบภายใน 
ค่าเฉลี่ยผู้บริหารสูงที่สุด ดังนั้น ถ้าสถานศึกษาสามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ย่อมส่งผลให้คุณภาพ
ของสถานศึกษาดี ผลผลิต (นักเรียน) มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับ วาทินี ตันติวีระวงศ์ [7] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรือ่ง 
ความรู้ และการด า เนินงานเกี่ ยวกับการวางแผน
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของผู้บริหารและครูที่มี
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ความรู้ มีความช านาญในการบริหารแผนงบประมาณ 
สามารถบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้ระดับ
มาก เมื่อเทียบวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความรู้แตกต่างกัน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครู มี
ความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ในสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ มีความแตกต่างกัน
จึงท าให้การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาเกิด
การขัดแย้งกัน ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานสถานศึกษาจึง
ไม่ประสบผลส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ จากรายการที่บันทึกในบัญชี
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมรีะเบียบ และแนวปฏิบัติ
ในการใช้สินทรัพย์ในปัจจุบัน ให้ถูกต้อง ชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบ 
6.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารและติดตามงบประมาณของสถานศึกษา 
6.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อมูลจากการวิจัยไป
ใช้พัฒนางานงบประมาณในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานใสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6.2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา 
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