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 กชพร  อนุนิวัฒน์ : การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 (WORK PERFORMANCE-ORIENTED 
FISCAL ADMINISTRATION OF SCHOOLS ATTACHED TO MAHA SARAKHAM ELEMENTARY 
EDUCATION SERVICE OFFICE 2), คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ : พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, 
ปร.ด., เอนก ศิลปนิลมาลย์, ค.ด., 119 หน้า. ปี พ.ศ. 2558. 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่มีขนาดสถานศึกษาและต าแหน่งหน้าที่ ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 246 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อระหว่าง 0 .27 - 0.93  มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA) โดยใช ้F – test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ระดับปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้านการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน ด้าน
การวางแผนงบประมาณ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
  2. ผลการ เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับปฏิบัติ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  พบว่า 
บุคลากรของสถานศึกษา ที่มีขนาดสถานศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ ต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อ การ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 3. ข้อเสนอแนะของ บุคลากรของสถานศึกษาเก่ียวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ล าดับตาม
ความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ควรมีการจัดท ารายงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการก าหนด
ผลผลิตและการค านวณต้นทุนให้ชัดเจน  ควรมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าใจในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ ควรมีการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบภายในเป็น
ประจ าเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 
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 Objectives of the research were: to study cost-effectively fiscal administration of 
schools under Maha Sarakham Elementary Education Service Office 2’s supervision, to 
compare such administration of schools under its supervision to variables of school sizes 
and school personnel’s positions and to regulate suggestions for such administration 
of schools under its supervision. The sampling group employed for the research 
comprised school personnel under Maha Sarakham Elementary Education Service 
Office 2, numbering 246 individuals. The data collection instrument was five rating 
scale questionnaires, of which each question had the power of discrimination between 0.27 
- 0.93, and the reliability at 0.94. The statistics utilized for data analyses incorporated: 
frequency, percentage, mean, and standard deviation, comparing differences by 
means of F-test (One-way ANOVA).  
 Outcomes of the research findings: 1) The cost-effectively fiscal administration 
of schools under its supervision was rated ‘neutral’ in the overall aspect. The aspect 
with the highest mean was that financial administration and fiscal control while the 
aspects with the lower means included those of: asset administration, procurement 
organizing system, reports on finance and cost efficiency, internal audit, and fiscal 
planning; whereas the aspect with the lowest mean was that of setting outputs and 
calculating the costs. 2) The comparative results of school personnel’s opinions on cost-
effectively fiscal administration of schools under its supervision indicated that their 
positions and school sizes were of no significant differences in their opinions as such in 
both the overall aspect and a single one. 3) Their suggestions for expediting cost-
effectively fiscal administration of schools under its supervision were recommended in 
descending order of three frequencies. Firstly, financial authorities should have launch 
clear reports on various aspects of setting cost-efficiency and calculating costs. Secondly, 
they should hold training courses for personnel in each school section to perceive 
procurement organizing systems complying with relevant regulations and laws. Finally, 
there should have support of internal scrutiny on the regular basis so as to have financial 
administration been conducive to relevant regulations.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ส าเร็จลงได้เนื่องจากได้รับความ
อนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดและบุคลากรหลายท่านที่ได้
กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็นและก าลังใจ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
 กราบนมัสการขอขอบพระคุณ พระครู วิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. อาจารที่ปรึกษาหลักและ
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก ศิลปนิลมาลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่ได้ให้ความรู้
ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่กรุณา
ตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสินธ์  ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ และ ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่
ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทความรู ้
และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจ คณะผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัวและผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบการบริหารแบบแผนงาน ( Planning Programming Budgeting System : PPBS) 
เป็นระบบการบริหารงบประมาณของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ระบบนี้เป็นระบบที่มุ่งให้มี
การจัดสรรงบประมาณของแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวม แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการจากการบริหารงบประมาณในระบบนี้ คือ มีกา ร
รวมอ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง การให้ความส าคัญกับทรัพยากรที่น ามาใช้มากกว่าปัจจัยที่น าเข้า 
(Input) มากกว่าผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) มีการควบคุมจัดสรรงบประมาณอย่าง
เข้มงวด มีความเคร่งครัดในการเบิกจ่าย เน้นการควบคุม ( Control) มากกว่าผลผลิตและผลลัพธ์  
(ประพันธ์ ศิริรัตน์ธ ารง,  2544, หน้า 25) ทั้งไม่เอ้ือต่อระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ที่ต้องการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.  2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของคนไทยทุกคนและส่งผลกระทบต่อการท างานของภาครัฐอย่างชัดเจน เนื่องจากทรัพยากร
และงบประมาณของประเทศมีจ ากัด หน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติเพื่อท าวิกฤตให้เป็นโอกาสที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณค่าของงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม ประชาชนมีความมั่นใจและความมั่นคงในการด ารงชีวิตหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการท างานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการท างานช่วยเหลือบริการ
ประชาชนอย่างแท้จริง  (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2544 , หน้า 3) รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการปรับ
แผนการบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ได้ทบทวนบทบาทภารกิจที่
ซ้ าซ้อน และไม่จ าเป็นที่ส่วนราชการต้องด าเนินการออก โดยให้เอกชนด าเนินการแทน มีการปรับปรุง
รูปแบบด้านการด าเนินงาน ลดต้นทุนการใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้ปฏิบัติรูประบบการบริหารภาครัฐ 5 ด้าน คือ 1) แผนปรับเปลี่ยน บทบาท ภารกิจ 
และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ 2) แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุ 3) 
แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล 4) แผนปรับเปลี่ยนด้านกฎหมาย 5) แผนปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารภาครัฐ หลังจากรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบใช้แผนปฏิรูปบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม และ
องค์กรภาครัฐ เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานให้เหลือน้อยลงแต่ชัดเจน
เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมและเกื้อหนุนให้เอกชนได้มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาฟ้ืนฟูประเทศ บทบาทที่
ลดลงของภาครัฐจะส่งผลให้ขยาดหน่วยงานภาครัฐเล็กลงและมีความคล่องตัวในการท างานมากข้ึน มี
ความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างทันเหตุการณ์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
พร้อมกันนี้ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนการบริหารจากเดิมเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Result-Based 
Management : RBM) รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณแบบใหม่ท าให้ทุกส่วนราชการ
รวมทั้งโรงเรียนให้เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน มีระบบการวางแผนงบประมาณการบริหาร
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จัดการทางด้านการเงินและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้ระบบดังกล่าวด าเนินไปได้ด้วยดีระบบ
งบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานเป็นระบบงบประมาณท่ีให้ความส าคัญการก าหนดพันธกิจขององค์กร 
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน โครงการอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลการ
บริหารงบประมาณสม่ าเสมอเพ่ือวัดผลส าเร็จของงบประมาณเป็นระบบ ที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและพัสดุที่สะท้อนให้เห็นผลส าเร็จของงาน หรือพันธกิจต่าง ๆขององค์กรหลักของรัฐบาล
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองสังคมท่ีดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท า
ให้ประเทศชาติมั่งค่ัง มั่นคงและพ่ึงตนเองได ้(สมจิตร ยะจอม, 2554, หน้า 20) ในด้านของสถานศึกษา
นั้น สถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาเองใน 4 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านวิชาการ 2)  ด้านงบประมาณ 3) 
ด้านบริหารบุคลากร 4) ด้านบริหารทั่วไป โดยเฉพาะด้านงบประมาณของสถานศึกษานั้น สถานศึกษา
มีอ านาจในการบริหารเต็มวงเงินที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินการโดยใช้ระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) ซึ่งสถานศึกษาของรัฐไม่เคยเป็นนิติบุคคลมาก่อน และ
ไม่เคยชินกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , หน้า 21-24) เพ่ือให้
ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ดีและมีความสุข เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและให้ชาติ
ไทยมีเกียรติภูมิได้รับความเชื่อถือ มีความสามารถสูงส าหรับการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งงบประมาณเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน รัฐจึงปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจาก ระบบแผนงานโครงการ 
(Planning Programming Budgeting System : PPBS) มาเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Strategic 
Performance Based Budgeting System : PPBS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการด้านการเงิน 7 ด้าน 
(Hurdles) ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 2) การค านวณต้นทุนการผลิต 3) การ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) 4) การบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ (Financial Management and Budget Control) 5) การรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน (Financial and Performance Reporting) 6) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) 
และ 7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (ส านักงบประมาณกระทรวงการคลัง, 2546, หน้า 2) 
 การบริหารงานที่ดีนั้นมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือต้องการให้งานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือหน่วยงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่
หน่วยงาน หรือองค์การจะประสบความส าเร็จ และบรรลุจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
ต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหาร หลายประการ ทรัพยากรพ้ืนฐานในการ บริหาร (สมยศ นาวีการ , 
2545, หน้า 22) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปมี 4 ประเภท หรือเรียกว่า 4 M's ดังต่อไปนี้ คน (Man) คือ 
ทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่กิจการมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับบริหาร  หรือระดับปฏิบัติการ  เงินทุน 
(Money or Capital) คือเงินทุนที่จะใช้ในการด าเนินกิจการ วัสดุอุปกรณ ์(Material) คือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่จ าเป็น เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ วัสดุใช้สอยต่าง ๆ รวมทั้งอาคาร และที่ดิน การจัดการ (Management) 
คือ วิธีการหรือกระบวนการน าเอาทรัพยากรทั้ง 3 ประการข้างต้น มาด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สอดคล้องกับบัณฑิต แสงกล้า บอกถึงองค์ประกอบส าคัญท่ีเป็นทรัพยากรช่วยให้การบริหารงานใด ๆ 
ส าเร็จได้โดยง่าย คือ คน (Man) งบประมาณ (เงิน Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ 
(Management) แนวคิดนั้นรู้โดยทั่วกันว่า 4 M's (บัณฑิต แสงกล้า, 2548, หน้า1) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ตั้งอยู่ที่อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่บริการครอบคลุม 5 อ าเภอ คือ อ าเภอวาปีปทุม  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  



3 
 

อ าเภอนาเชือก อ าเภอนาดูน และอ าเภอยางสีสุราช มีเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่
ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่เป็นหัวใจส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในด้านพัฒนาคนไทยยุคใหม่ 
พัฒนาครูยุคใหม่และพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ ดังนี้  1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ค วามเป็นเลิศ 2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพท่ัวถึง และเสมอภาค 3) ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 4) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล การศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนด้านคุณภาพการศึกษา (1)  ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  (2) ครูผู้สอนมีเพียงพอ  และสามารถจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความส าคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน ปลูกฝัง
คุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (4) พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ (5) พัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 มีโรงเรียนที่
อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 225 แห่ง 
 จากผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา 
พบว่า การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 มีจ านวน สถานศึกษาด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้ง 7 ด้าน ดังนั้น สถานศึกษาจึงควร
ตระหนักและให้ความส าคัญในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยเฉพาะด้านการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีการด าเนินงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ  (นิยม โพธิ์ทอง,  2550 , หน้า 131) ส่วนปัญหาอีก
ประการหนึ่งที่พบว่าโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันจะท าให้การจัดสรรทรัพยากรของแต่ละโรงเรียนไม่
เท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน  (สุภาพร 
เจริญศรี, 2550, หน้า 113) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการบริหารงบประมาณแบบแผนงาน
โครงการ เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะมีผลอย่างยิ่งในการพัฒนาการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในฐานะท่ีผู้วิจัย เป็นนักวิชาการเงินและบัญชี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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มหาสารคาม เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องในการน าข้อค้นพบที่ได้ไปประกอบการบริหารงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาการบริหารงบประมาณให้
สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ บุคลากรสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ที่มีขนาดสถานศึกษาและ
ต าแหน่งหน้าที่ ต่างกัน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1 .31 บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มี การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 แตกต่างกัน 
 1.32 บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมีต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 225 คน และหัวหน้างานการเงิน จ านวน 2 25 คน หัวหน้างานพัสดุ จ านวน 225 คน รวม
ประชากร จ านวน 675 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ได้แก่ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ าแนกเป็น 7 ด้าน ดังนี ้
  1. ด้านการวางแผนงบประมาณ 
  2.ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนผลผลิต 
  3. ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
  5. ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
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  6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
  7. ด้านการตรวจสอบภายใน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
  ได้แก่ สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 225 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 43 แห่ง 
ขนาดกลาง จ านวน 32 แห่ง และขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง  
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2557 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.5.2. เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงคุณภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 งบประมาณ  หมายถึง จ านวนเงินที่โรงเรียนได้รับจากการจัดสรรของรัฐเพ่ือสนับสนุน การ
จัดการศึกษา หรือจัดหาเพื่อน าไปวางแผนการใช้ในการพัฒนาการศึกษาตามแผนกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายที่ก าหนด อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 การบริหารงบประมาณ  หมายถึง การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/งานที่โรงเรียน
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงิน และควบคุม
งบประมาณและการบริหารสินทรัพย์ที่โรงเรียนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และประหยัด 
 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง ระบบงบประมาณที่ให้ความส าคัญ
กับการก าหนดพันธกิจ (Mission) ขององค์กร จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวัดผลส าเร็จของงานเป็นระบบที่
เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน และพัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของงานหรือพันธ
กิจต่าง ๆ ขององค์กรภายใต้ระบบการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ( Good 
Governance) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และท าให้ประเทศชาติมั่งค่ังมั่นคงและ
พ่ึงตนเองได ้โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้านคือ 
  1) ด้านการวางแผนงบประมาณ หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐาน
ทางการเงินด้านการวางแผนงบประมาณ การจัดท าโครงสร้างและการมอบหมายงาน  กิจกรรมการ
ส่งเสริมความรู้ งบประมาณในการด าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล การ
วิเคราะห์และประเมินสถานภาพ จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
แผนปฏิบัติการาชการประจ าปี การติดตาม ประเมินผล การจัดท ารายงาน 
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  2) ด้านก าหนดผลผลิตและ การค านวณต้นทุนการผลิต  หมายถึง การก าหนดนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติมาตรฐานทางการเงินด้านการค านวณต้นทุนการผลิต การจัดท าโครงสร้างและ
การมอบหมายงาน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ งบประมาณในการด าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
เชื่อมโยงข้อมูล การเผยแพร่ผลและวิธีการค านวณต้นทุนการผลิต การรายงานข้อมูลต้นทุนการผลิต 
  3) ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
มาตรฐานทางการเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท าโครงการและมอบหมายกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ งบประมาณในการด าเนินงาน ระบบข้อมูลและสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล การก าหนด
ขั้นตอนและการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการประเมินคุณภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ การติดตาม 
ประเมินผล การจัดท ารายงาน 
  4) ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติมาตรฐานทางการเงินด้านการบริหารงบประมาณการจัดท าโครงสร้างและการมอบหมายงาน 
กิจกรรมสร้างความรู้ งบประมาณในการด าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชี การก ากับการใช้เงินและการรายงานการควบคุมงบประมาณ  
  5) ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติมาตรฐานทางการเงินด้านการการบริหารสินทรัพย์ การจัดท าโครงสร้างและการมอบหมาย
งานกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ งบประมาณในการด าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ การเชื่อมโยง
ข้อมูล การด าเนินงานที่เป็นระบบเป็นข้อมูลปัจจุบัน การจัดท าแผนการใช้ การใช้และการบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบและการจัดท ารายงาน  
  6) ด้านการบริหารสินทรัพย์  หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐานทาง
การเงินด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานการจัดท าโครงสร้างและมอบหมายงาน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ งบประมาณในการด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล 
การก ากับ ติดตามและประเมินผล การจัดท ารายงานทางการเงิน และการรายงานผลการด าเนินงาน 
  7) ด้านการตรวจสอบภายใน หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐานทาง
การเงินด้านการตรวจสอบภายใน  การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน การจัดท าโครงสร้าง
และมอบหมายงาน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ งบประมาณในการด าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การจัดท าแผนและการด าเนินการตรวจสอบภายใน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง ผู้อ านวยการศึกษาหรือผู้ที่รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
 เจ้าหน้าที่การเงิน  หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
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 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2  
 ปัจจัยส่วนบุคล  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้แก่ 
 1) ต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับ
นี้ จ าแนกเป็น 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) เจ้าหน้าที่การเงิน และ 3) เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
 2) ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ขนาดของสถานศึกษา แบ่งตามจ านวนนักเรียนตามเกณฑ์
การแบ่งสถานศึกษา ตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  2.1 ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน  
  2.2 ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนมากกว่า 121 – 300 คน 
   2.3 ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 2.4 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 การบริหารเกิดข้ึนเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อท างานสนองความต้องการอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเม่ือมีการท างานร่วมกันเพื่อจุดหมายเดียวกันย่อมมีการบริหาร หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าการบริหาร เป็นบริการประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดผลส าเร็จแห่งงานในเชิงบริหารเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีผู้ให้ความหมายของการบริหารไว้ดังนี้ 
 ซีเมอร์โฮม (Shermerhom, 1996, หน้า 4) ได้ให้ความหมายการบริหารเป็นศิลปะของ
การท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคลอื่นให้เป็นผู้กระท า ส่วนอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ก าลังความพยายามของสมาชิกในองค์การและใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ 
 เซอร์กิโอวานี่  (Sergiovanni อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร , 2542, 
หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 
2542, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ที่รวม
ปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 เฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert A. Simon อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 
2542 หน้า 2 ) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกัน
ด าเนินการให้บรรลุจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
 เฮอร์ซ่ี บาลานชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1982, p. 3) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 
งานที่ปฏิบัติโดยอาศัยผู้อ่ืนให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จกล่าวคือ
ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติแต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 
 สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ ( 2542, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการบริหาร ค าว่า การบริหาร 
(Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) 
หรืออ านวย ( Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ “Minister” ซึ่ง
หมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้รัฐ คือรัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั่งเดิมของค าว่า Administer 
หมายถึงการติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร ( 2542, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ความพยายามที่
จะสั่ง แนะ ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย
บางอย่างการบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในองค์การ ซึ่งมีหน้าที่สั่งการให้ความ
สะดวกในการท างานของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน  
 เยาวพา เดชะคุปต์  (2542, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นเรื่องของขั้นตอนระหว่าง
ทรัพยากร กระบวนการ และผลผลิตส าหรับทรัพยากรนั้นอาจครอบคลุมไปถึง คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
การจัดกากร ส่วนผลผลิตนั้นย่อมมุ่งตรงไปที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพหรือก าไร ทั้งนี้ผลผลิต
จะเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการหรือวิธีการน ามาใช้ในการบริหาร 
 สมาน อัศวภูมิ (2545, หน้า 52) การบริหาร หมายถึง การจัดการของสถาบันต่าง ๆ ซึ่ง
ออกแบบไว้เพื่ออ านวยการให้เกิดการสอนและการเรียน ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแต่มิใช่ด าเนินการเอง ดังนั้นบุคลากรทุกคนที่อยู่ในระบบของโรงเรียนต้องร่วมมือเพ่ือการ
บรรลุจุดประสงค์ กิจกรรมการบริหารต่างๆ ต้องออกแบบให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแต่  2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกันท างาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน อย่างเป็นกระบวนการและมีระบบภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่  โดยอาศัย
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ 
 2.1.2 ความส าคัญของการบริหาร 
 สมพงศ์ เกษมสิน (2513, หน้า 4 – 5, อ้างใน สุทธิพงษ์ จุรุเทียบ, 2545, หน้า 69) ได้ชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้ 
  1. การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ช่วยให้
มนุษย์ด ารงชีพอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
  2. จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ันอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องขยายงาน
ด้านบริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  3. การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ (Technology) ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ท าให้การบริหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  4. การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  
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  5. การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญ และความเสื่อมของ
สังคมในอนาคต 
  6. การบริหารมีลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในสังคม ฉะนั้นความส าเร็จ
ของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่เป็นอันมาก 
  7. การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการนี้เองเป็นเครื่องมือแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของ นักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 
  8. ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าจะในส านักงานหรือในครอบครัวย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับ
การบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อการด ารงชีพอย่างฉลาด 
  9. การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ดังที่กล่าวกันว่า การเมืองกับการบริหารนั้น
เปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน (Politics and Administration are the Two Sides 
of a single Coin) ฉะนั้นการศึกษาวิชาการบริหารจึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทาง
การเมืองด้วย  
 พะยอม วงศ์สารศรี (2534, หน้า 35) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการเป็นสมองขององค์การ การที่องค์การจะประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการที่ดี เช่น มีการวางแผนและตัดสินใจโดยผ่านการ
กลั่นกรองจากฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อย่างใช้ดุลยพินิจ ใช้สติปัญญาพิจารณาผลกระทบ
ต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นกับองค์การนั้น 
  2. การบริหารจัดการเป็นเทคนิควิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การเกิดจิตส านึกร่วมกันใน
การปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือองค์การประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้เพราะมีกระบวนการสร้าง
ขวัญก าลังใจในการท างาน น าทางให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ 
  3. การบริหารจัดการเป็นการก าหนดขอบเขตในการท างานของสมาชิกในองค์การไม่ให้
ซ้ าซ้อนกัน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  4 การบริหารจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานให้องค์การเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหาร เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมี
ธรรมชาติของการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และท างานร่วมกันในองค์การหรือสถาบันทางสังคม ซึ่งมี
ภารกิจที่หลากหลาย จึงต้องมีการจัดระบบการท างานร่วมกันอันเป็นรูปแบบของการบริหาร และการ
ที่มนุษย์มีสัญชาตญาณแห่งความทะเยอทะยาน ต้องการเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีกล่า โดยไม่มีที่สิ้นสุด ท า
ให้มนุษย์ใช้ความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบและวิธีการบริหารให้ดียิ่งขึ้น โดยการ
ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง หาวิธีการท างานใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคนิคและวิธีการบริหาร
จึงพัฒนามาโยไม่หยุดยั้ง ความเจริญหรือความเสื่อมถอยขององค์การจึงเป็นผลโดยตรงจาก
ความสามารถและวิธีการบริหารของหัวหน้างานเป็นส าคัญ 
 2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  
 ทฤษฎ ีหมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ ์มีการทดสอบและการ
สังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นส่วนหน้าของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่างกว้างที่
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พรรณาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์
บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์  ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกต์ และ
ปฏิบัติได ้ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะการวิจัย 
  1. ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหาร 
 ระยะที ่1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 
 ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี ้
 1.1 กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)  
 เฟรดเดอริก เทย์เลอร ์(Frederick Taylor อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 
2542 หน้า 4) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถ
ปรับปรุงเพื่อเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้  เจ้าของต ารับ “The one best way” คือประสิทธิภาพของ
การท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่างคือ  
   1) เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
   2) ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
   3) หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) 
  ผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion Studies” เวลาและการ
เคลื่อนไหว เชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธี
แบ่งงานกันท า ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบนเทย์เลอร์เสนอระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน) บน
พ้ืนฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์ สรุปง่ายๆ ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี ้
   1. การแบ่งงาน (Division of Labors) 
   2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy)  
   3. การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
  1.2 กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองค์การ
อย่างเป็นทางการ  ( Formal Organization Theory)  
 อังรี ฟาโยล์ (Henri Fayol อ้างใน วิชัย ตันศิริ, 2549, หน้า 14) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการ
และการจัดการตามหลักบริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor จะเน้นตัวบุคลปฏิบัติงาน + วิธีการท างาน ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา” Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับ
การบริหารทั่วไป 14 ประการ แต่ลักษณะที่ส าคัญ ดร.วิชัย ตันศิริ ได้น าเสนอในหนังสือ อุดมการณ์ทาง
การศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) หลักการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญ
เฉพาะทาง 
   2) หลักสายบังคับบัญชาเริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ าสุด 
   3) หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
   4) หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล ( Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คนที่
จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
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   5) การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบน
สู่เบื้องล่าง 
   6) หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว 
หลายระดับมากเกินไป  
   7) หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ ( Line 
and Staff Division) 
 1.3 ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy)  
 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542 หน้า 10) 
ที่กล่าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด้วย 
   1) หลักของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
   2) การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 
   3) การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
   4) การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว  
   5) มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 
 อย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชา
ยืดยาวการท างานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ  จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ 
“Red tape” ในด้านข้อดี คือ  ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนข้ัน
ต าแหน่งที่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการก าลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกจิ 
ท าให้เริ่มมีปัญหา 
 ระยะท่ี 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 
 ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation)  
 ฟลอเลตและ แมรี่ พาคเกอร์ (Follet, Mary Parker อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ 
โตวณะบุตร, 2542 หน้า 25) ได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ( Conflict) 
ไว้ 3 แนวทางดังนี้ 
  1. Domination คือ ใช้อ านาจอีกฝ่ายสยบลง คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก 
  2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
  3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 
นอกจากนี ้Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความพกพร่องของการบริหาร” 
 ระยะท่ี 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน  
 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมของ
องค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆคนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 
 เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 
2542 หน้า 26) เขียนหนังสือชื่อ The Function of the Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหาร
โดยให้ความส าคัญต่อบุคคลระบบของความร่วมมือองค์การ และเป้าหมายขององค์การกับความต้องการ
ของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน  
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 ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับข้ันของความต้องการของมนุษย์ (Maslow – Hierarchy 
of needs อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542 หน้า 27) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่ง
ความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้านกายภาพ  ความต้องการด้านความปลอดภัย  ความ
ต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพ – นับถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพ
ของตนเอง (Self-actualization) คือ มีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความ
ต้องการเหล่านี ้ต้องได้รับการตอบสนองตามล าดับขั้น 
 ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์  (Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y อ้างใน 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542, หน้า 28) ได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกันทฤษฎี X (The Traditional View of Direction 
and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐานดังนี้ 
  1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
  2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง  
  3. คนเห็นแก่ตนเองมากว่าองค์การ  
  4. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
  5. คนมักโง่ และหลอกง่าย  
 ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้  การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็นเครื่อง
ล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น 
 ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิด
จากข้อสมมติฐานดังนี้ 
  1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน  
  2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้  
  3. คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง  
  4. คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด  แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น  ต้องให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถน าไป
ประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะการวิจัย 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณเป็นระบบที่ภาครัฐใช้เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารที่มีความส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การ ตลอดจนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะน ามาซึ่งทรัพยากรบริหารด้านอื่น ๆ เช่น 
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ และด้วยเหตุที่งบประมาณมี
ความส าคัญทั้งในระดับชาติและระดับองค์การ จึงได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้บริหารทุก
ระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างการบริหารในสถานศึกษา ผู้บริหารควรจะมีความรู้และความสามารถในการ
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วิเคราะห์งบประมาณของหน่วยงานได้ ซึ่งนักวิชาการและนักบริหารได้ให้ความหมายและความส าคัญ
ของงบประมาณไว้ดังนี้ 
 2.2.1 ความหมายของงบประมาณ 
 ค าว่า “งบประมาณ” ความหมายที่แตกต่างกันไปตามเวลาสถานการณ์และลักษณะการให้
ความหมายของนักวิชาการ ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยนักเศรษฐศาสตร์จะมองในลักษณะ
การมุ่งใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมองในลักษณะกระบวนการหรือการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนงานที่วางไว้ มีผู้ให้ความหมาย
ของงบประมาณไว้ดังนี้ 
 เซอร์วูด (Sherwood, 1954, อ้างใน มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช, 2541, หน้า 384) ได้
ให้ความหมายของงบประมาณว่า “แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการด าเนินงาน
ทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหาริกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนนี้ย่อมประกอบด้วย
การกระท า 3 ข้อ คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร 
 เทอร์นบูล (Turnbull, 1970 อ้างใน มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช , 2541, หน้า 552) 
ได้กล่าวว่า งบประมาณเป็นเอกสารหรือที่รวมเอกสารที่แสดงฐานทางการคลังขององค์การรวมถึง
ข่าวสารเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย กิจกรรม และเป้าหมายประสงค์หรือเป้าหมาย 
 ลัช (Lynch, 1979, หน้า 3 อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2544, 
หน้า7) ให้ความหมายว่า งบประมาณเป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น มีการ
ประมาณทรัพยากรที่มีค่าและต้องการที่จ าน ามาใช้ และมีการเปรียบเทียบการกระท าในอดีตและ
ความต้องการที่จะท าในอนาคต 
 เฮท (Head, 1965, หน้า 83 – 89) ให้ความหมายว่า งบประมาณ หมายถึง แนวพิจารณา
และช่วงเวลาของงบประมาณ ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบถึงรูปแบบของความรับผิดชอบที่ชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ของอ านาจทางการเมือง 
 ส านักงบประมาณ  (2542 , หน้า 12) ได้ให้ความหมาย งบประมาณ หมายถึง คู่มือการ
ปฏิบัติงานงบประมาณของกองจัดวางระบบงานของส านักงบประมาณว่า งบประมาณ หมายถึง แผนงาน
หรืองานส าหรับประมาณด้านรายรับรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจ านวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือการ
แสดงแผนการด าเนินงาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2544 , หน้า 3) ให้ความหมายว่า    
งบประมาณ หมายถึง แผนการใช้จ่ายทรัพยากรของรัฐในการที่จะด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาหนึ่ง 
 ไพรัช ตระการศิรนนท์  (2544, หน้า 4) ได้ให้ความหมาย งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือ
อย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของ รัฐบาล
ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะแผนทางการเงินและโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ  โดยที่
รัฐบาลได้สัญญาต่อรัฐสภาและประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันแล้ว 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545, หน้า 96) ได้ให้ความหมายว่า งบประมาณ หมายถึง 
แผนการเงินที่จัดท าขึ้นโดยการก าหนดรายรับและรายจ่ายของงานโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ ไว้
ล่วงหน้า เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน 
แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ
และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อม
ประกอบด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม 2) การอนุมัติและ 3) การบริหาร 
 2.2.2 ความส าคัญของงบประมาณ 
 มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของงบประมาณ ดังต่อไปนี้  
 ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์  (2546, หน้า 150) ได้กล่าวว่า งบประมาณมีความส าคัญในแง่
การบริหารงานท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรและการบริหารรายรับและรายจ่าย 
เนื่องจากงบประมาณจ าเป็นต้องมีการประมาณรายได้ที่จะได้รับและมีการประมาณการเพ่ือการ
จัดสรรเงินไปสู่การใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนท าให้ทราบถึงช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย
รายได้โดยไม่จ าเป็น ที่ส าคัญก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ งบประมาณมี
ความส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ความส าคัญต่อการวางแผน การงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนของ
ฝ่ายบริหาร เพราะในการจัดท างบประมาณจะต้องวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยประหยัดเป็น
ประโยชน์ และความเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานที่ท า และระยะเวลา
ของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนหน้าที่หรือกิจกรรมที่มีส่วนต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบเพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมายในรูปของ “แผนพัฒนา” หรือ “แผนขอเงิน” 
  2. ความส าคัญของการประสานงาน เพ่ือก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
แนวทางในด้านการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ แล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องวางแผน
ด าเนินงานในหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องท้ังภายในและระหว่างหน่วยงานอื่น ซึ่งเราเรียกว่า  “การ
ประสานแผน”ในรูปของ “แผนปฏิบัติการ” หรือ “แผนการใช้เงิน” หรือ “แผนงบประมาณ” จะ
ส่งผลช่วยลดความซ้ าซ้อน ความสูญเปล่าและความขัดแย้ง ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของการใช้
งบประมาณซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจ ากัดได้เป็นอย่างด ี
  3. ความส าคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน  
 สุระชัย มีศร ี(2548, หน้า 14 – 15) ได้กล่าวว่า งบประมาณจะมีความส าคัญต่อการวางแผน
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ฝ่ายบริหารยังสามารถให้แผนงบประมาณเป็นเครื่องมือ
ควบคุม ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในขั้นตอนการบริหารแผนและ
การติดตามประเมินผลงาน ซึ่งจะท าให้ทราบการวางแผนด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 อรรถยุทธ อินทรปรีชา (2549, หน้า 10) ได้กล่าวว่า งบประมาณมีความส าคัญในการศึกษา คือ 
  1. เป็นเครื่องมือในการบริหาร โดยให้มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนที่วางไว้เพื่อให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนที่วางไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลทางการเงิน และเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ที่ไม่จ าเป็นองหน่วยงานลดลง 
  2. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด 
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  3. เป็นเครื่องมือก่อให้เกิดการพัฒนา  
  4. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ งานและผลงานที่รัฐบาลด าเนินการให้แก่ผู้ใช้บริการ  
เข้าใจถึงกระบวนการและความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารที่มีความส าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร หน่วยงานสามารถน าเอางบประมาณท่ีมีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

2.2.3 การบริหารงบประมาณ 
ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2541, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึงการควบคุม

การใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพ่ือป้องกันการรั่วไหล โดย
การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบตามที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
  1. การท าแผนปฏิบัติการ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้ท าแผนปฏิบัติการ
โดยก าหนดกิจกรรมท่ีจะท าและจ านวนเงินที่ใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับก าลังเงินที่ประมาณ
การจะได้รับ 
  2. ด าเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของ
หน่วยงาน 
  3. ตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายเงินไปตาม
จริงที่เบิกจ่ายไปหรือไม่ การตรวจสอบจึงเป็นวิธีการส าคัญที่จะควบคุมการบริหารด้านการเงินเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการไม่รั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน 
  4. การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการรายงานผลงาน
ที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว เป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้
ว่ามีความคืบหน้าไปประการใดและจะต้องใช้เป็นผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ว่า
มีความคืบหน้าไประการใดและจะต้องใช้เป็นผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไปด้วย 
 ส านักงบประมาณ  (2542, หน้า 12) ได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณหมายถึง คู่มือการ
ปฏิบัติงบประมาณของกองจัดวางระบบงานงบประมาณของส านักงบประมาณว่า งบประมาณ 
หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประด้านรายรับ รายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจ านวนเงิน การตั้ง
งบประมาณ คือการแสดงแผนการด าเนินงาน 
 สุภาพร เจริญศรี  (2550, หน้า 14) ได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง เครื่องมือ
ในการบริหารงานที่มีองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือการวางแผน การประมาณการ
รายรับ การประมาณการรายจ่าย และวิธีการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน โดยที่องค์ประกอบทั้งหมดใช้
ด าเนินการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการด าเนินการใน 
3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/งานที่โรงเรียนจัดท าข้ึนเพื่อพัฒนาการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ
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บริหารทางการเงิน และควบคุมงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์ที่โรงเรียนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า และประหยัด 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 2.3 .1 ระบบงบประมาณ 
 ชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์  (2547, หน้า46-48) ได้กล่าวว่า ระบบงบประมาณที่ประเทศไทยน ามาใช้
ตั้งแต่เริ่มมีการจัดท างบประมาณอย่างเป็นระบบ จนถึงปัจจุบัน พอสรุปรูปแบบที่ส าคัญได้ดังนี้ 
  1. ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ( Line Item Budgeting System) เป็นระบบ
งบประมาณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และใช้กันอย่างแพร่หลาย ระบบงบประมาณแบบนี้เน้นสิ่งที่จะใช้จ่าย
มากกว่าเน้นงานที่ประสงค์จะท า กล่าวคือ แสดงหมวดค่าจ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ เช่น หมวดเงินเดือน หมวดค่าจ้างประจ า หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าวัสดุและหมวด
ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ในการจัดท างบประมาณค่าส าหรับปีต่อไป 
  2. ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance Budgeting System) เป็น
ระบบที่น ามาใช้เพื่อที่จะแก้ไขจุดอ่อนของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ เป็นการจัดเตรียม
งบประมาณแบบปฏิบัติการที่มุ่งแสดงผลได้ของการด าเนินโปรแกรมด้านต่าง ๆ แทนที่จะแสดง
รายการใช้จ่ายเป็นหมวดต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการเพียงอย่างเดียว ระบบงบประมาณแบบนี้มี
ข้อดีอยู่ที่สามารถเชื่อมโยงจุดมุ่งหมายกับวิธีทางให้เห็นอย่างกว้าง ๆ โดยเน้นการก าหนดนโยบาย
ประกอบในการจัดท างบประมาณประจ าปี 
  3. ระบบงบประมาณแบบแผนงานโครงการ (Planning Programming Budgeting System) 
เป็นระบบงบประมาณท่ีน ามาใช้เพื่อปรับปรุงเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของงบประมาณแบบแสดงรายการและ
แบบแสดงผลงาน กล่าวคือ พยายามที่จะเชื่อมโยงงบประมาณประจ าปีเข้ากับวัตถุประสงค์ของ
ภาครัฐบาลตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนระยะยาวของประเทศ งบประมาณนี้สามารถน ามาใช้ได้ดีกับ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาทั้งหลาย เพราะตามปกติแล้วแผนพัฒนามักจะมีระยะเวลา 5 ปี หาก
งบประมาณประจ าปีมิได้ถูกใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือในปฏิบัติตามแผนดังกล่าวแล้วการวางแผนก็
จะไม่ประสบผลส าเร็จ  
  4. ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ ZBB (Zero-based Budgeting System) เป็น
ระบบงบประมาณที่เปลี่ยนจากการมุ่งวิเคราะห์รายละเอียดโครงการในระบบไปมุ่งปรับดุลประโยชน์
ของโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีให้เลือกซ่ึงเป็นระบบการจัดท างบประมาณ โดยมิได้ค านึงถึงค่าใช้จ่ายเดิมในปี
ก่อน แต่จะใช้ฐานที่ 0 เป็นหลักในการก าหนดค่าใช้จ่าย โดยการก าหนดให้หน่วยงานก าหนดชุด
ตัดสินใจ (Decision Package) และจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของโครงการต่าง ๆ ในแต่ละโปรม
ตั้งแต่ส าคัญน้อยที่สุด ส าคัญปานกลางและส าคัญมากท่ีสุดจุช่วยขยายโปรมแกรมให้กว้างขวางขึ้น ชุด
การตัดสินใจนี้เป็นลักษณะการจัดท าท่ีเสนอจากเบื้องบน จัดท าข้ึนโดยเจ้าของโปรแกรมเสนอข้ึนไป
ควบคู่กับประมาณการค่าใช้จ่ายของโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมด จึงเป็นการพิจารณางบประมาณทั้งหมด
มากกว่าจะพิจารณาเฉพาะส่วนทีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเท่านั้น  
 นอกจากนี้ ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ์ (2544, หน้า 6) ได้แนะน างบประมาณแบบใหม่คือ  
 5. งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Budgeting: PB) 
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 วิจิตรา อุดมทรัพย์  (2552, หน้า, 18 – 20) ได้กล่าวว่า งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Budgeting) เป็นระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพในการบริหาร โดยได้รับ
อิทธิพลทางแนวความคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ซึ่งมีแนวคิดว่า 
“การบริหารงานต้องท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์โดยรอบคอบเพื่อให้มีวิธีที่ดี
ที่สุด (The one best way) ในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพในการผลิตมากข้ึน” ระบบงบประมาณ
แบบนี้ริเริ่มข้ึนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ 1949 
 2.3.2 ความหมายของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2544, หน้า 7) ได้ระบุไว้ใน เอกสาร
ประกอบการอบรมสัมมนาตามโครงการน าร่องของการปรับปรุงระบบการจัดการเก่ียวกับความหมายของ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ดังนี้ 
 งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgeting : PBB) เป็นระบบการ
ท างานที่ผสมผสานระหว่างการวางแผนการจัดท างบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ทบทวน ผลงาน 
การน าระบบงบประมาณไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ หน่วยงานจะต้องพัฒนาการจัดการทางการเงินให้มี
มาตรฐาน 7 ด้าน คือ  
  1. การวางแผนงบประมาณ 
  2. การค านวณต้นทุนการผลิต 
  3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
  5.การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
  6. การบริหารสินทรัพย์ 
  7. การตรวจสอบภายใน 
 ทองพูน อรัญกูล  (2522, หน้า 38) ได้กล่าวว่า ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็น
ระบบการบริหารงบประมาณโดยเน้นให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงระบบ โดยการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ 
ร่วมท า มีการก าหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ( Strategic planning) การร่วมประเมินผลของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียนในการก าหนดภารกิจและผลผลิตการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 3-5 ปี เพื่อเป็นเงื่อนไข
ในการใช้จ่ายงบประมาณแบบเงินก้อน (Block grant) 
 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ์  (2544 , หน้า 10) ได้ให้ความหมายของระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน  (Performance Based Budgeting) หมายถึง ระบบงบประมาณที่ให้ความส าคัญกับ
การก าหนดพันธกิจ (Mission) ขององค์กร จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ 
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวัดผลความส าเร็จของงานเป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน และพัสดุ 
 สมจิตร ยะจอม  (2554, หน้า 20) ได้ให้ความหมาย ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Based Budgeting : PBB) เป็นระบบงบประมาณท่ีแสดงความเชื่อมโยง ระหว่าง
ทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยมี
การติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวัดความส าเร็จของงาน 
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 ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง ระบบ
งบประมาณท่ีให้ความส าคัญกับการก าหนดพันธกิจ (Mission) ขององค์กร จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
วัดผลส าเร็จของงานเป็นระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน และพัสดุที่สะท้อนให้
เห็นถึงผลส าเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กรภายใต้ระบบการบริหารจัดการกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ( Good Governance) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และท าให้
ประเทศชาติมั่งค่ังมั่นคงและพ่ึงตนเองได้ 
 2.3.3 ความส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2544, หน้า 34 – 35) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สรุปได้ดังนี้ 
  1. การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน นอกจากเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานแล้วยังกระตุ้นให้บุคลากร ได้พัฒนากระบวนการคิดให้คิดกว้าง คิดไกล มากข้ึน โดยมีผลงาน
ของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 
  2. การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มิได้เป็นเพียงการน านวัตกรรมด้านงบประมาณ
ใหม่มาใช้ในการลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐเท่านั้น ยังเป็นการเพ่ิมวินัยในการจัดการงบประมาณให้คุ้มค่า 
และเป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินการของแผนงาน 
  3. ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางความคิดขององค์กรที่ต้องคิดกว้างคิดไกล
มากขึ้น น าไปสู่การคิดและการตัดสินใจระยะยาวเพ่ือผลงานในอนาคต 
  4. ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้คิดวิเคราะห์ คัดสรรกลยุทธ์และการบริหารงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีระบบเข้มข้นมากขึ้น 
  5. เป็นการสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 สุระชัย มีศรี (2548, หน้า 14 – 15) ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานว่ามีความส าคัญในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ความส าคัญต่อการวางแผน การงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนขนอง
ฝ่ายบริหาร เพราะในการจัดท างบประมาณจะต้องวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยประหยัดเป็น
ประโยชน์ และความเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานที่ท า และระยะเวลา
ของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนหน้าที่หรือกิจกรรมที่มีส่วนต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบเพื่อให้
รายงานบรรลุเป้าหมายในรูปของ “แผนพัฒนา” หรือ “แผนขอเงิน” 
  2. ความส าคัญของการประสานงาน เพ่ือก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
แนวทางในด้านการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ แล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องวางแผน
ด าเนินงานในหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องกันทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานอื่น ซึ่งเราเรียกว่า 
“การประสานแผน” ในรูปของ “แผนปฏิบัติการ” หรือ “แผนการใช้เงิน” หรือ “แผนงบประมาณ” 
จะมีผลช่วยลดความซ้ าซ้อน ความสูญเปล่าและความขัดแย้ง ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของการใช้
งบประมาณซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจ ากัดได้เป็นอย่างด ี
  3. ความส าคัญของการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน นอกจากงบประมาณจะมี
ส าคัญต่อการวางแผนและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ฝ่ายบริหารยังสามารถให้
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แผนงบประมาณเป็นเครื่องมือควบคุม ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ในข้ันตอนการบริหารแผนและการติดตามประเมินผลแผน ซึ่งท าให้ทราบความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ และเป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ความส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นการควบคุม
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานมาเป็นการประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจนสมบูรณ์สามารถ
น ามาใช้ได้จริงและเหมาะสมกับเวลาและต้องครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย มีประสิทธิผล
และทันเวลาที่ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน เป้าหมายที่
ชัดเจน รวมทั้งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการขององค์กร  
 2.3.4 ลักษณะของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2546 , หน้า 2) กล่าวว่าก่อนปี 2525 
ระบบงานงบประมาณของไทยเป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการปีงบประมาณท่ีแสดงการใช้
จ่ายเป็นรายการเป็นงบประมาณที่เน้นการควบคุมปัจจัยน าเข้าแต่ละรายการ ท าให้ไม่คล่องตัวในการ
บริหารในปีงบประมาณ 2525 ส านักงบประมาณได้ปรับปรุงระบบงบประมาณเป็นระบบงบประมาณ
แบบแผนงานโดยใช้แบบผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการและเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ซึ่งต้องเน้น
การท างานที่ยึดผลผลิตและผลลัพธ์เป็นหลัก โดยได้ปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgeting System) ที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ มีการก าหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน สมารถวัดและประเมินผลการท างานได้ มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นความรับผิดชอบของผู้บริหารแทนการควบคุม
รายละเอียดในการเบิกจ่าย ในปี พ.ศ.2544 ส านักงานงบประมาณจึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณ
ไปสู่ระบบงบประมาณในการเบิกจ่าย ในปี พ.ศ.2544 ส านักงานงบประมาณจึงได้ปรับปรุงระบบ
งบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ( Strategic Performance 
Based Budgeting System – SPBBS) โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ มีการกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบในการวางแผน การจัดการและบริหารงบประมาณ
แก่กระทรวง ทบวง กรม ที่ได้ระบุโครงสร้างความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยที่ก าหนดให้
รัฐบาลรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ รัฐมนตรีรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการ
ของกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบต่อเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน  
 ส านักงบประมาณ  (2544 , หน้า 7) ได้ระบุ ลักษณะที่ส าคัญของระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานไว้ดังนี้ คือ  
  1. ให้ความส าคัญกับการผลิต ( Output) และผลลัพธ์ (Outcomes) ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับเป้าหมายและนโยบายของรัฐ 
  2. ใช้การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นเครื่องมือในการในการก าหนด 
Outputs และ Outcomes และงบประมาณ 
  3. กระจายอ านาจ (Devolution) ในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน 
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  4. จัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม (Block Grant) ท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้
งบประมาณ 
  5. ค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม 
  6. ก าหนดวงเงินงบประมาณล่วงหน้า (Medium Term Expenditure Framework) 
  7. ใช้ระบบบัญชีพึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis) 
  8. เน้นการควบคุมภายใน 
  9. การรายงานผลเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานกับการปรับเปลี่ยนการจัดท า
งบประมาณจากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ 
 พิมพา พึ่งบุญพานิชย์ (2544, หน้า 20) ได้ระบุ ลักษณะที่ส าคัญของระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน มีดังนี้  
  1. มีการจัดสรรงบประมาณแบบยอดเงินรวม 
  2. ผลผลิตของแผนงานชัดเจนตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  3. ก าหนดให้หน่วยงานย่อยขององค์กรมีแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์และทันสมัย 
  4. มีการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง 
  5. ค าขออนุมัติงบประมาณแสดงทั้งรายรับและรายจ่ายประจ าปี 
  6. เน้นผลงานและผลตอบแทนที่ได้รับ 
  7. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและเน้นความโปร่งใส โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัตงิาน
เป็นระยะ ๆ 
  8. มีการจัดท าตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลงานและผลลัพธ์  
  9. มีการค านวณต้นทุนการผลิตหลัก ( Outputs based costing) 
  10. ก าหนดให้มีรอบระยะเวลาบัญชี 4 งวด งวดละ 3 เดือน โดยให้ความส าคัญกับแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
  11. มีการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis) และมีการรายงานทาง
การเงิน โดยมีหลายเหตุประกอบงบการเงินชี้แจงวิธีการบัญชีเรื่องต่าง ๆ 
  12. มีการเปรียบเทียบผลงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังกับตัวชี้วัดผลงานและผลลัพธ์  
  13. มีการวางแผน มีการด าเงินงานตามแผนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
  14. มีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 อย่าง คือ  
   1) การวางแผนงบประมาณ  
   2) การค านวณต้นทุนผลงานหรือผลผลิต  
   3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  
   4) การบริหารทางกหารเงินและควบคุมการด าเนินงาน  
   5) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
   6) การบริหารสินทรัพย์ 
   7) การตรวจสอบภายใน 
  15. ให้ฝ่ายปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ  
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  16. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้แสดงวัตถุประสงค์ ผลผลิตหรือผลงาน ผลตอบแทนที่
ได้รับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 

2.3.5 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยง ระหว่าง
ทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ การ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ยังเป็นระบบการท างานที่ผสมผสานระหว่างการวางแผนการ
จัดท างบประมาณ การตรวจสอบติดตามทบทวนผลงาน ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือ
ทรัพยากรต้องรับผิดชอบผลงานที่เกิดข้ึนความส าเร็จของผลงานแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลผลิต (Output) (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 70) 
  1. ผลลัพธ์เป็นผลงานของผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ลูกค้าเป้าหมายจาก
การได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ (ผลผลิต) ที่เกิดจากการด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ 
ผลลัพธ์จะตอบค าถามว่าท าไมจึงด าเนินการผลิตหรือให้บริการเช่นนั้น เช่นการมีงานท าหรือการเรียน
ต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนภายหลังที่จบ
การศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว การก าหนดผลลัพธ์รัฐบาลและหน่วยงานทางด้านนโยบายเป็นผู้ร่วม
ก าหนดแล้วมอบหมายให้หน่วยงานระดับรองลงมาแปลงเป็นผลผลิตต่อไป 
  2. ผลผลิตหรือผลลัพธ์หลัก คือ สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดท าหรือ
ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ ผลผลิตคือการตอบค าถามได้รับอะไร
จากการด าเนินงานผลิตหรือให้บริการ หรือจัดซื้อส าหรับผลผลิตของสถานศึกษานั้น ได้แก่ การจัดบริการ
การศึกษาให้นักเรียนประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ผลผลิตยังรวมถึงผลผลิตที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่
หน่วยงานนั้นได้กระท าข้ึนโดยทันทีทันใดหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เช่น ครูที่ผ่านการอบรม หนังสือและเครื่อง
เขียนแบบเรียนที่ได้จัดซื้อและนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม เป็นต้น เรียกผลผลิตประเภทนี้ว่า ผลผลิต
ภายใน (Intermediate Output) เป็นผลผลิตที่เกิดข้ึนในระหว่างด าเนินงาน โดยผลผลิตภายในจะเป็น
แรงขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิตหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 6) 
 2.3.6 ประโยชน์ของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 อัมรา รัตตากร และคณะ (2545 , หน้า 9) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดท างบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ไว้ดังนี้ 
  1.เอ้ือต่อการจัดสรรทรัพยากรอันจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  2.ช่วยให้เห็นภาพรวมของแผนงานและสัดส่วนของงบประมาณแต่ละด้าน  
  3.เอ้ือต่อการประเมินผลส าเร็จของงาน  
  4.ช่วยให้การบริหารงานคล่องตัวขึ้น  
  5.สามารถยุบหรือชะลอการด าเนินงานบางกิจกรรมที่ไม่ได้ผล  
  6.การประมาณค่าใช้จ่ายตลอดจนอายุโครงการท าให้ทราบภาระผูกพันของงบประมาณ 
 พิมพา พึ่งบุญพานิชย์ (2544, หน้า 21) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดท างบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ไว้ดังนี้ 
  1.ผลงานหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับผลตอบแทน ซึ่งผลตอบแทนก็สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนด 
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  2.ผลงานหรือผลผลิตที่ต้องการมีปริมาณราคา และคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกัน 
  3.ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ในราคายุติธรรม 
 2.3.7 การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ส านักงบประมาณ ได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ โดยได้มีการก าหนดกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในลักษณะโครงการน าร่อง 8 หน่วยงาน 
ในการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 4 ด้าน คือ (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
2541, หน้า 38) 
  1.ด้านการบริหารทั่วไป คัดเลือกส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
งบประมาณ และกระทรวงต่างประเทศ 
  2. ด้านการศึกษา คัดเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ด้านสาธารณสุข คัดเลือกส านักงานงบประมาณปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4.ด้านเศรษฐกิจ คัดเลือกกระทรวงพาณิชย์ 
 การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา ในการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน คือ 
 ด้านที่ 1 การวางแผนงบประมาณ  
 ด้านที่ 2 การค านวณต้นทุนผลผลิต  
 ด้านที่ 3 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ด้านที่ 4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
 ด้านที่ 5 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ  
 ด้านที่ 6 การบริหารสินทรัพย์  
 ด้านที่ 7 การตรวจสอบภายใน  
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนา และการปรับปรุงแบบการบริหารจัดการระดับประเทศ
อย่างครอบคลุมตามภารกิจหลัก ในด้านการบริหารทั่วไป ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้าน
เศรษฐกิจ โดยท างานประสานกันในแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องตามมาตรฐาน 7 ด้าน คือ การวางแผน
งบประมาณ การค านวณต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ การรายงานผลทางการเงินและผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์และการ
ตรวจสอบภายใน 
 
2.4. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
 การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นวงเงินรวม หน่วยงาน หรือสถานศึกษาต้องมีกลไกขับเคลื่อน
ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง และต้องมีความพร้อมตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือท่ี
เรียกว่า (7 Hurdle) ประกอบด้วย 
 2.4.1 การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิ(2545, หน้า 13) กล่าวว่าการวางแผน
งบประมาณเริ่มต้นจากการท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
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ผลผลิต กลยุทธ์ โครงสร้างแผนงานและตัวบ่งชี้ความส าเร็จของผลงาน ข้อมูลที่ได้จากแผนกลยุทธ์
น ามาจัดท ากรอบงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี (Medium Term Expenditure Framework) 
ซึ่งจะเป็นการเบ่งบอกถึงงบประมาณที่ใช้ในอนาคต 
 มานพ พราหมโชติ และคณะ (2545, หน้า 152) ได้กล่าวว่า การวางแผนงบประมาณ หมายถึง 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต กลยุทธ์ 
โครงสร้างแผนงาน และตัวเบ่งชี้ของความส าเร็จของงาน 
 จรัส สุวรรณมาลา  (2538, หน้า 37) ได้กล่าวว่าการบริหารองค์การสมัยใหม่จะเริ่มต้นด้วย
การวางแผนทิศทางหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “แผนกลยุทธ์” ( Stratcgic Plan) การวางแผนทิศทาง
หรือแผลกลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทางหรือที่เรียกว่าในอนาคตอีก 3-5 หรือ 10 ปีข้างหน้านี้องค์การ
จะเป็นอย่างไร หรือจะมีสถานภาพและบทบาทอย่างไรในระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะก าหนดภาพในอนาคตขององค์การแล้วการวางแผนกลยุทธ์ยังเป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์หรืองทางเลือกการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่จะก าหนดไว้อีก
ด้วย สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์ การก าหนดตัวชี้วัด การวัดผลการ
ด าเนินงาน การวัดความส าเร็จขององค์กรภาครัฐ การจัดท าประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าหน้าระยะ
ปานกลางและความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับโครงการแผนงาน ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  1. การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management Process) ซึ่งโดยทั่วไปการบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐจะมีกระบวนการ
หลัก ๆ 3 ขั้นตอนคือ การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning) การน ากลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) การควบคุมและเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2546 , หน้า 22) การวางแผนกลยุทธ์เพื่อประกอบการ
วางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมีข้ันตอนคล้ายกับการวางแผนกลยุทธ์ โดยทั่วไปได้เพ่ิมการ
ก าหนดผลลัพธ์และผลผลิตหลักเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ โดยทั่วไปได้เพ่ิมการก าหนด
ผลลัพธ์และผลผลิตหลักเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน เพราะผลผลิตหลักและผลลัพธ์ถือเป็นผล
ขององค์กร นอกจากนี้ยังมีการน าปัจจัยที่ใช้ในการในการค านวณต้นทุนเพื่อวางแผนงบประมาณที่ใช้ 
ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาจึงประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญคือการศึกษาสถานภาพ
สถานศึกษา การก าหนดทิศทางสถานศึกษา การก าหนด กลยุทธ์สถานศึกษา การก าหนดตัวชี้วัด
ผลลัพธ์และผลผลิตหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2545 , หน้า 38-39) มี
ขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นส่วนประกอบและ
ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่นักกลยุทธ์จะต้องศึกษาและพิจารณาถึงคุณลักษณะ 
บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อองค์การ เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้แก้ไขปัญหาและแสวงหา
ประโยชน์จากปัจจัยเหล่านั้น รวมทั้งการศึกษาถึงข้อจ ากัดอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อเนื่องไป
ยังการด าเนินงานและการด ารงอยู่ของธุรกิจ (มัลลิกา ต้นสอน, 2545, หน้า 40 – 41) ซึ่งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมจะประกอบขึ้นด้วยทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือการพิจารณาถึงโอกาส
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และอุปสรรคของบริษัทและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต (สมยศ นาวีการ, 2543, หน้า22)  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา  (2545, หน้า 28) ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาท้ังในแง่เชิงบวกและเชิงลบ 
ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของ
สถานศึกษาแบ่งได้ 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียน แต่สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ในระยะ
สั้นเพ่ือประเมิน โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปจะประกอบด้วย
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factor : S) 2) ด้าน
เทคโนโลยี (Technological Factor : T) 3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor : E) 4) ด้านการเมือง
และกฎหมาย (Political and Legal Factor : P) ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเชิง
ปฏิบัติการจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนในบางครั้งโรงเรียน
สามารถควบคุมได้บ้าง ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
   1.2 การประเมินสภาพแวดล้อม เมื่อโรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินสภาพแวดล้อมโรงเรียนซึ่งจะท า
ให้เราทราบว่า ณ วันนี้โรงเรียนของเราเป็นอย่างไร มีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส
และอุปสรรค มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนใดบ้าง กระบวนการประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาประกอบด้วย 1) น าประเด็นส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในมาร่วมกันคิดเขียนประเด็นส าคัญท้ังด้านที่ปัจจัยด้านโอกาสและอุปสรรคและ
ประเด็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 2) ให้คณะวางแผนแต่ละคนให้คะแนนแต่ละ
ประเด็น ซึ่งก าหนดคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3) หาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน 4) ให้น้ าหนักประเด็นส าคัญ
ปัจจัยภายนอกให้ครบทั้ง 4 ด้าน และปัจจัยภายนอก ใน 6 ด้าน โดยใช้วิธีการเดียวกับข้อ 3 ข้างต้น 
เมื่อท าการประเมินสภาพแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเป็นการสรุปโอกาส ภัยคุกคาม จุด
แข็งและจุดอ่อน (SWOT Analysis) (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา, 2545, หน้า 38) 
   1.3 การก าหนดทิศทางสถานศึกษา การก าหนดทิศทางของสถานศึกษาช่วยให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน ซึ่งสถานศึกษาต้องรู้สถานภาพของตนเองก่อนว่าอยู่
ในสภาพที่ต้องการปรับขยาย แก้ไข หรือพัฒนาอะไร ซึ่งในการก าหนดทิศทางสถานศึกษาจะประกอบ
ด้าย การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ การก าหนดเป้าประสงค์และก าหนดเป้าหมายผลผลิต
หลัก การระบุเป้าหมายปลายทางท่ีสถานศึกษาจะเดินไปให้ถึง ซึ่งมีความส าคัญต่อการเลือกกลยุทธ์
เพราะตัวเป้าหมายปลายทางท่ีที่ไม่มีความชัดเจน ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ท าให้
กลยุทธ์ที่เลือกไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้นได้ การก าหนดทิศทางของสถานศึกษาจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญจะขาดไม่ได้ ส าหรับการก าหนดทิศทางสถานศึกษาประกอบไปด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์และผลผลิตหลัก(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2545 , 
หน้า 46 – 50) ซึ่งการวิเคราะห์และการประเมินสภาพแวดล้อมของธุรกิจให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตขนององค์การที่ผู้บริหารสามารถน ามา
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ประกอบการก าหนดความต้องการทิศทางและกรอบการด าเนินงานของธุรกิจ หรือที่เรียกว่าการ
ก าหนดทิศทาง ( Identify Direction) และการก าหนดกลยุทธ์ ( Formulation of Strategy) ของ
องค์กร ซึ่งเป็นการน าแนวความคิดและข้อมูลทางธุรกิจมาก าหนดเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมซึ่งถือ
เป็นต้นทางของความส าเร็จ (มัลลิกา ต้นสอน, 2543, หน้า 72) 
   1.4 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษาเป็น
การเลือกวิธีการท างานอย่างมีทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จ เทคนิคในการก าหนดกลยุทธ์มีหลายวิธี เช่น การระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
การวิจัยเชิงพัฒนา การระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและการใช้เทคนิค SWOT เป็นต้น ผู้ก าหนดกล
ยุทธ์ต้องการท าการศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามาก่อนเพื่อน าผลการศึกษาสถานภาพมาเป็น
ข้อมูลในการก าหนด ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 1) กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่
จะบ่งบอกถึงทิศทางการด าเนินงานขององค์กรสนองอนาคต เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป
เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด 2) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุน
และสอดคล้องกลยุทธ์ระดับองค์กร เป็นกลยุทธ์ที่จะบ่งบอกว่ามีโครงการหรืองานใด ๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับแผนงาน 3) กลยุทธ์ระดับโครงการ (Functional Strategy) เป็นกล
ยุทธ์ที่สนับสนุนระดับแผนงานเป็นกลยุทธ์ที่จะเบ่งบอกกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภายในองค์กรจะต้องมี
การปฏิบัติงานหรือด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงานและระดับองค์กร 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2545, หน้า 60 – 61) ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์อาจ
จ าแนกได้เป็น 3 ระดับ ระดับแรกคือกลยุทธ์ในระดับบริษัท ( Corporate Strategy) ระดับท่ีสอง คือ
กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ( Business Strategy) ระดับท่ีสาม คือ กลยุทธ์ในระดับผู้บริหารทางธุรกิจ 
(Functional Strategy) (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน,์ 2542, หน้า 34 – 36) นอกจากการก าหนดกลยุทธ์
ด้านการศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี้คือ 1) การระบุ บริการและผลผลิต คือ การให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและผลิตหลักที่องค์การการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจ 2) การก าหนดดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ 3) การสร้างแรงผลักดันกลยุทธ์ 
4) การก าหนดวัฒนธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อการสนับสนุนการบริการ และผลผลิตดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ
และแรงผลักดันกลยุทธ์ (พวงรัตน์ เกสรแพทย์, 2543, หน้า 111 – 112) 
  2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Indicator) เป็นการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงานเป็นประโยชน์
ในการวางแผนและประเมินผลและให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจวางนโยบายและวิถีทางที่ต้องการใน
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาในแต่ละด้าน วิเคราะห์เป้าประสงค์ของ
แผนงานและจัดท าแผนการปฏิบัติงานของโครงการ ก าหนดโครงการทีมีทางเลือกที่เหมาะสม ก าหนด
ทางเลือกการด าเนินกิจกรรมที่น่าสนใจ ติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งตัวชี้วัด
ผลงานเป็นการบ่งบอกตัวเลขที่ใช้ระบุหรือจัดแง่มุมต่าง ๆ ทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับผล
การด าเนินงานครอบคลุมผลผลิตและผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดต้องสามารถใช้ในการตัดสินใจในการบริหารได้ 
ส าหรับการวัดผลงานในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานประกอบด้วยตัวชี้วัดในด้านผลลัพธ์และ
ผลผลิต ส่วนตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิต เช่น ผลลัพธ์
จากการด าเนินงานของสถานศึกษาคือนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตัวชี้วัดจากผลลัพธ์ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่มีงานท าและมีรายได้ 
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บางครั้งการเกิดผลลัพธ์ต้องใช้เวลาและค่อนข้างเป็นนามธรรมวัดได้ยาก ดังนั้นการวัดผลลัพธ์
จ าเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทดแทน (Proxy or Surrogate Indicator) และตัวชี้วัดผลผลิตหลักควรก าหนดให้
เป็นรูปธรรมมากที่สุดเพราะตัวชี้วัดผลผลิตเหล่านี้จะน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ ดังนั้นตัวชี้วัดจึงควรแสดงเป็นตัวเลขในลักษณะของร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน อัตรา จ านวน 
ค่าเฉลี่ย ซึ่งต้องครอบคลุมมิติท้ัง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 66 – 68) 
   2.1.การวัดผลการด าเนินงาน การวัดผลการด าเนินงานเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่องค์กร
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ทราบได้ว่าองค์กรประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ส าหรับการควบคุมกลยุทธ์ทีก าหนดขึ้นเพ่ือให้กลยุทธ์นั้นส าเร็จดังที่ตั้งไว้ อาจกล่าวได้ว่า การวัดผล
การด าเนินงานเป็นการก าหนดว่า จะวัดความส าเร็จของแต่ละผลงานอย่างไร นั้นคือผู้จัดท าโครงการ
หรือผู้ประเมินจะต้องก าหนดได้ว่าการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/งาน/โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อะไร การจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการอย่างไร ผลผลิต ( Output) 
ของกิจกรรมและผลลัพธ์ (Outcome) ของการด าเนินงานคืออะไร จะใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดนะท าหน้าที่
บอกค าตอบของประเด็นที่ต้องการทราบในการวัดผลการด าเนินงาน (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2546, หน้า 30) 
   2.2 การวัดความส าเร็จขององค์กรภาครัฐ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ใช้เทคนิคตาราง
สมดุล (Balanced Scorecard) เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จและตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าได้พิจารณาองค์จากมุมมองต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกอย่างครบถ้วน โดยปกติหน่วยงานรัฐจะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นที่
กระบวนการท างานและตัวหน่วยงานมากกว่าการพิจารณาปัจจัยภายนอก เช่น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้
เสียประโยชน์ และให้ความส าคัญกับด้านการเงินในตอนเสนอของบประมาณประจ าปีเท่านั้น (ส านัก
งบประมาณ, 2543 , หน้า 7) ซึ่งสอดคล้องกับการน าตัวชี้วัดผลส าเร็จมาใช้วัดผลการด าเนินงานของ
องค์กรภาครัฐเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor : CSF) 
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักเพ่ือให้แน่ใจว่าได้พิจารณาองค์กรภาครัฐจากมุมมองต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายนอกและภายในอย่างครบถ้วน ซึ่งโดยปกติแล้วองค์กรภาครัฐจะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายใน
องค์กรโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการท างานและตัวหน่วยงานมากกว่าการพิจารณาปัจจัยภายนอก เช่น 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความส าคัญกับด้านการเงินในตอนเสนองบประมาณเท่านั้น 
ดังนั้นแนวทางการวัดผลการด าเนินงานตามหลักตารางความสมดุลที่ก าหนดใช้ในองค์กรภาครัฐ 
ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ 1) มุมมองด้านการเงิน เป็นการมองเก่ียวกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ มองไปยังความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงินและผลิตภาพ รวมถึงการฉ้อฉล 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2) มุมมองด้านผู้รับบริการ เป็นการมองออกไปภายนอกองค์กรภาครัฐ
ถึงผู้มีส่วนเสียได้แก่ รัฐบาลผู้รับบริการสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก 3) มุมมองด้านนวัตกรรม 
เป็นการมองไปข้างหน้าถึงความสามารถขององค์กรภาครัฐในอนาคตที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
พัฒนา คิดค้น เรียนรู้ ปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  4) มุมมองด้านองค์กร เป็น
การมองไปในองค์กรภาครัฐถึงกระบวนการท างานและโครงสร้างองค์กรรวมไปถึงการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล สมรรถนะบุคลากร พฤติกรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม กระบวนการและ
แนวปฏิบัติ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 48 – 50) 
  2.3 การจัดท างบประมาณรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง ระบบงบประมาณแบบ
ดั้งเดิมมักจะมีปัญหาการแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติท าให้นโยบายที่ดี (ตรงกับความ
ต้องการของพลเรือน) ต้องล้มเหลวในระดับปฏิบัติการไปเป็นจ านวนมาก ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นความส าเร็จได้น าหลักการวางแผนงบประมาณระยะปานกลางมาประยุกต์ใช้เป็นกลไกเชื่อมต่อ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ผลส าเร็จ ผลผลิต ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเข้าด้วยกัน นอกเหนือจาก
การท าหน้าที่กลไกในการรักษาวินัยทางการคลัง (จรัส สุวรรณมาลา, 2546, หน้า 41) 
   2.4.การก าหนดกรอบงบประมาณระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) เป็นการค านวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรอบค่าใช้จ่ายระยะปานกลางหรือกรอบ
งบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง หรือ MTEF ถือได้ว่าแผนงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสถานศึกษา
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณขนองสถานศึกษา แผนงบประมาณมีความส าคัญ
ดังนี้คือ 1) เชื่อมโยงผลผลิตหลักของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์กับงบประมาณที่จะใช้เพื่อ
บริหารจัดการให้เกิดผลผลิตหลัก 2) การประมาณการรายได้ของสถานศึกษาจากทุกแหล่งทั้งเงิน
งบประมาณและนอกงบประมาณเพ่ือจะน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายกรอบวงเงินรายจ่ายของสถานศึกษา 
รวมทั้งเป็นการประมาณรายจ่ายตามกลยุทธ์ให้พอดีกับกรอบวงเงินรายจ่ายที่ประมาณไว้ 3) แสดง
รายละเอียดของบประมาณท่ีผ่านมางบประมาณปีปัจจุบันและงบประมาณปีที่ขอตั้งด้วย ดังนั้นแผน
งบประมาณของสถานศึกษาจะแสดงค่าใช้จ่ายในช่วง 6 ปี 4) น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและการควบคุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ม.ป.ป., หน้า 80)  
   2.5 กระบวนการจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาจะได้รับงบประมาณในรูปวงเงินรวมประกอบไปด้วยเงินงบประมาณ 3 
ประเภทคือ 1) การประมาณการรายได้จากเงินงบประมาณซึ่งแบ่งออกเป็น งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
และงบลงทุน 2)การประมาณการรายได้จากเงินนอกงบประมาณ โดยระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานสถานศึกษาจะต้องน าเงินนอกงบประมาณมารวมกับเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเพ่ือ
ค านวณเป็นรายได้ของสถานศึกษาแล้วน าไปใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์ทั้งสิ้น 3) การค านวณกรอบ
งบประมาณรายจ่ายซึ่งจะมีการจัดท าแผนงาน โครงการ ตามการวางแผนกลยุทธ์และได้ค านวณค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
ประมาณการรายได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ 2545, หน้า 82 – 92 ) 
   2.6 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ขั้นตอนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางไว้ดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 ประมาณการงบประมาณที่
โรงเรียนจะได้รับเงินงบประมาณ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดงบประมาณท่ี
โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐ ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการรายได้ท่ีโรงเรียนได้รับจากเงินนอกงบประมาณ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ ก าหนดงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอ่ืนๆ ขั้นตอนที่ ก าหนดกรอบ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี ขั้นตอนที่ 4 จัดล าดับความส าคัญของงาน/โครงการ และจัดท า
งบประมาณรวมของแต่ละหน่วยงาน/โครงการให้พอดีกับกรอบวงเงินที่คาดคะเนไว้ ขั้นตอนที่ 5 
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น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอเขตพ้ืนที่การการศึกษาพิจารณา
อนุมัติ ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางทุกปี เพื่อให้การจัดท า
งบประมาณครอบคลุม 3 ปีงบประมาณท่ีจะมาถึง ( Rolling Plan) (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 2544, หน้า 51 – 54 ) 
   2.7 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับโครงสร้างแผนงาน ความส าเร็จของแผน
กลยุทธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการส าการวางแผนกลยุทธ์ส าเร็จและมีตัวแผน หากแต่มีการน าแผนกลยุทธ์ที่ได้
จัดวางไว้สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องจัดท าข้ันตอน
รายละเอียดการด าเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้นากรท างานเพ่ือให้เกิดผลงาน
ที่ได้ก าหนดไว้ การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนล าดับที่สองของการบริหารเชิงกลยุทธ์
ที่ส่งผลส าเร็จหรือความล้มเหลวของงานตามภารกิจขององค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย 
คือ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ การจัดท าแผนปฏิบัติการ การจัดท ากระบวนการปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเป็นการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การการปฏิบัติจริง
โดยใช้งบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ก าหนดจากการท างบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลางจากหน่วยงานต้นสังกัด แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์และผลผลิต
หลักท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดและสถานศึกษาจะต้องก าหนดผลผลิตหลักในแผนปฏิบัติการของ
ตนเอง การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1) 
ขั้นการศึกษากรอบเงื่อนไขประจ าปีจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยศึกษาจากนโยบาย เป้าหมายของ
ผลผลิตหลักท่ีต้องการและกรอบวงเงินงบประมาณและ 2) ขั้นการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ทบทวนแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับสภาพบริบท 2) ก าหนดเป้าหมายและผลผลิตหลัก 3) จัดท ารายละเอียดแผนงาน งาน/
โครงการ กิจกรรมให้เชื่อมกับกลยุทธ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ทั้ง 3 ระดับ 4) จัดสรรงบประมาณและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 5) ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมประเมินผลแลรายงานผลการด าเนินงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2544, หน้า 44) 
   2.8 ตัวเบ่งชี้สภาพการปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กรมสามัญ
ศึกษาได้ก าหนดสารสนเทศทางการเงินในแต่ละด้านประกอบด้วย สภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัด สภาพ
ความส าเร็จและรายการข้อมูลในด้านการวางแผนงบประมาณ เพื่อประอบการด าเนินงานตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานภายในสังกัดดังนี้ (กรมสามัญศึกษา ม.ป.ป., หน้า 8 – 13) 
  1 สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานทางการเงินใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบงบประมาณระยะปานกลาง ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) 
นโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินด้านการวางแผนงบประมาณมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติได้ 2) โครงสร้างและการมอบหมายงานในการจัดท าแผนกลยุทธ์แปละกรอบงบประมาณระยะ
ปานกลางมีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีจ านวนบุคลากรรับผิดชอบ
จบด้านการศึกษา การวางแผนงบประมาณ การ การบัญชี ครบตามโครงสร้าง 4) การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบ
งบประมาณระยะปานกลางให้สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์และกรอบงบประมาณระยะปานกลางเพ่ือ
น าสู่การปฏิบัติได้ 5) ร้อยละของวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐาน
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การจัดการทางการเงินด้านการวางแผนงบประมาณเทียบกับแผน 6) การจัดท าระบบฐานข้อมูล
งบประมาณและสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนงบประมาณมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 7) ร้อย
ละของจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผน 8) อัตราการเพ่ิมของ
ประเภท/จ านวนเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบงบประมาณระยะปานกลาง 
9) การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวางแผนงบประมาณภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 10) การกระจาย
อ านาจให้แก่หน่วยงานทุกระดับในการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบงบประมาณระยะปานกลาง 
  2. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์กรอบงบประมาณ
ระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงานทุกระดับ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) การน าข้อมูลจากการประเมินตนเอง (SSR) 
และจากการวิเคราะห์ SWOT น ามาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 2) ความสอดรับของแผนด าเนินงาน
กับกลยุทธ์ 3) การจัดท ากรอบงบประมาณระยะปานกลางสามารถรองรับแผนด าเนินงานได้อย่าง
ครบถ้วน 4) การใช้เกณฑ์จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานทุกระดับมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
5) ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณที่มุ่งผลผลิตและผลลัพธ์ของงานตาม
หลักการของระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน6) ขั้นตอนในการวางแผนงบประมาณ การพิจารณา
กลั่นกรองอนุมัติ การด าเนินงานตามแผน และก ากับติดตามประเมินผลเป็นระบบครบถ้วนปฏิบัติได้จริง 
  3. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีแผนกลยุทธ์ กรอบงบประมาณระยะปานกลางและ
แผนการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จคือ 1) แผน
กลยุทธ์มีสาระตามองค์ประกอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ครบถ้วน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานและผลผลิต) และมีความชัดเจนสอดคล้องกัน 2) การจัดท ากรอบงบประมาณ
ระยะปานกลางมีความถูกต้องและมีสาระตามองค์ประกอบที่ครบถ้วน 3) การจัดท าแผนปฏิบัติการมี
สาระตามองค์ประกอบที่ครบถ้วน 4) การใช้เกณฑ์จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานทุกระดับมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 5) ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณที่มุ่งผลผลิต
และผลลัพธ์ของงานตามหลักการขนองระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน 6) ขั้นตอนในการวางแผน
งบประมาณ การพิจารณากลั่นกรองอนุมัติ การด าเนินงานตามแผน และก ากับติดตามประเมินผลเป็น
ระบบครบถ้วนปฏิบัติได้จริง 
  4. สภาพความส าเร็จ หน่วยงายมีระบบการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานทางการเงินด้านการวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) จัดท า
โครงสร้างและมอบหมายงานในการก ากับติดตาม ประเมินผลมีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 2) 
การจัดท าคู่มือการรายงานผลการด าเนินงาน 3) การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานทางการเงินด้านการวางแผนงบประมาณ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวางแผนงบประมาณ หมายถึง การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่เก่ียวกับ 1) การ
วางแผนกลยุทธ์ 2) การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 3) การวัดผลการด าเนินงาน 4) การวัดความส าเร็จ
ขององค์กรภาครัฐ 5) การจัดท างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและ 6) การก าหนดความ
เชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับโครงสร้างแผนงาน 
 2.4.2 การค านวณต้นทุนผลผลิต (Output Costing) 
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 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2546, หน้า 42 – 42) กล่าวว่า ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์จาการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ซึ่งความผูกพันดังกล่าวจะแสดงให้
เห็นในข้อตกลงระหว่างกันว่าหน่วยงานภาครัฐจะด าเนินการผลิตสิ่งของหรือบริการจ านวนเท่าไร และ
จะก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นอย่างไรภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ดังนั้นการค านวณต้นทุน
ผลผลิตจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญอย่างหนึ่งที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการก่อนเข้าสู่ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ซึ่งรายละเอียดในการด าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังนี้ 1) ก าหนด
กิจกรรมและผลผลิตที่ชัดเจน 2) ก าหนดเกณฑ์จ าแนกต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3) เชื่อมโยงต้นทุนสู่
ผลผลิต 4) มีระบบติดตามตรวจสอบ 5) มีการบริหารต้นทุน นอกจากนี้มีปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการ
ค านวณต้นทุนผลผลิต คือ ต้องค านวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยหน่วยงานจะต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด ( Cash Accounting System) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปเป็นระบบ
บัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย( Accrual Accounting System) ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ
โดยทั่วไปหน่วยผลิตจะต้องก าหนดได้ว่าผลผลิตแต่ละหน่วยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการหนึ่งหน่วย หน่วยผลิตจะต้องด าเนินกิจกรรม
อะไรบ้างนั่นคือ ในการค านวณต้นทุนผลิตนั้นวิธีที่เป็นที่นิยม โดยทั่วไป คือการคิดต้นทุนกิจกรรม 
(Activity- Based Costing) ดังนั้นหากต้องการทราบผลผลิตจะต้องน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์อีก
ทอดหนึ่ง 
  1. การคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity- Based Costing : ABC) เป็นระบบการบริหารต้นทุน
ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวจะ
เน้นการบริหารต้นทุนโยแบ่งการด าเนินงานขององค์กรออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ การระบุกิจกรรมจะช่วย
ให้ทราบว่าการด าเนินงานงานขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ตลอดจนเวลาที่ใช้ไปในแต่ละ
กิจกรรมรวมทั้งผลได้จากการประกอบกิจกรรมเหล่านั้น ขั้นตอนง่าย ๆ ของระบบ ABC จึงประกอบด้วย
การก าหนดกิจกรรม การคิดต้นทุนกิจกรรมการวัดผลการการปฏิบัติงาน (ทั้งในรูปของเวลาและ
คุณภาพ) (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2546 , หน้า 44) ซึ่งต้นทุนหมายถึง รายจ่ายที่
เกิดข้ึนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ต้นทุนที่คาดหวังและต้นทุนจริงเป็นส าคัญในการจัดท าและ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพราะต้นทุนผลผลิตเป็นตัวที่แสดงค่าใช้จ่ายของผลผลิตและ
เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการวัดและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ต้นทุนผลผลิตแบบมุ่งเน้นผลงาน
จะค านวณค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตนั้น ๆ ในส่วนความหมายของต้นทุนกิจกรรม 
(Activity - Based Costing) ค าว่าต้นทุนกิจกรรมหมายถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้
ทรัพยากรเพ่ือท ากิจกรรม ซึ่งมีผลท าให้ได้ผลผลิตการด าเนินงานต้นทุนกิจกรรมต้องระบุให้ชัดเจนใน
เรื่องผลผลิต กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแต่ละผลผลิตและต้นทุนท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรส าหรับแต่ละ
กิจกรรม การค านวณต้นทุนผลผลิตแบบมุ่งเน้นผลงานในการเสนอของบประมาณหน่วยงานจะต้องมี
ระบบบัญชีพึงรับ-พึงจ่ายของผลผลิตหรือกิจกรรมที่ถูกต้องเพ่ือหน่วยงานจะสามารถหาค่าใช้จ่ายหรือ
ทุนได้ถูกต้องครอบคลุมทรัพยากรที่ใช้ไปมรกระบวนการผลิตหรือการด าเนินงานให้บริการ (กรม
สามัญศึกษา 2544, หน้า 14 – 15) 
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 วรศักดิ์ ทุมมานนท์  (2544, หน้า 61-63) กล่าวว่า การคิดต้นทุนกิจกรรมไม่ใช่ระบบบัญชี
หากแต่เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของต้นทุน
ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและการตัดสินใจที่เชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์มากข้ึน ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากสาเหตุต่อไปนี้ 
  1.1. ระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมมักให้ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง 
  1.2. ระบบบัญชีต้นทุนแบเดิมเน้นการจัดจ าแนกค่าใช้จ่ายาขององค์กร โดยแสดงบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ชื่อหน้าที่งาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลเก็บเงินหรือประเภท
การจ่ายเงิน เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าล่วงเวลา มากกว่าที่จะแสดงบัญชีค่าใช้จ่าย ที่ใช้ชื่อกิจกรรม ซึ่ง
จ าแนกลักษณะดังกล่าวไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอแก่ผู้บริหารถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดต้นทุน 
  1.3. ระบบต้นทุนแบบเดิมเน้นการควบคุมการปฏิบัติงานในรูปของการก าหนดมาตรฐาน
และวิเคราะห์ผลต่างการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สอดคล้องไม่ทันการณ์ที่ผู้บริการจะ
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
  1.4. ระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมเน้นตัววัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงิน เช่น อัตราก าไร
ขั้นต้นต่อค่าขาย อัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์และตัววัดผลปฏิบัติงานอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
  1.5. ระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมไม่ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรทั้ง ๆ ที่ผลได้ที่เกิดจากกิจกรรมหนึ่งอาจกลายเป็นสิ่งน าเข้าของอีกกิจกรรมหนึ่ง 
  2. ขั้นตอนในการจัดท าข้อมูล ออกแบบและติดตั้งระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมการวาง
ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมอาจท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กันวัตถุประสงค์ในการน าระบบนั้น ๆ ไปใช้งาน 
การน าเอาระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมไปใช้โดยเล็งผลที่มากไปกว่าการประยุกต์เฉพาะในบาง
หน่วยงานจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการน าไปใช้ (Implement) ที่ได้มีการออกแบบมาอย่างดี ขั้นตอน
ในการน าระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมไปใช้ประกอบด้วย 1) ก าหนดความต้องการของข้อมูลให้ชัดเจน 
2) ประเมินขีดความสามารถในการใช้งานของระบบการบริหารต้นทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 3) ศึกษา
ความเป็นไปได้เพ่ือประเมินผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการน าระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมไปใช้ 4) 
สร้างความยอมรับในแนวคิด ABC ให้เกิดข้ึนในฝ่ายบริหารระดับสูง 5) พัฒนาการออกแบบระบบการ
คิดต้นทุนกิจกรรมในเชิงแนวคิดขึ้นเอง 6) จัดท าแผนส าหรับการบริหารโครงการแผนก าลังคน ก าหนด
ระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจร่วมในหมู่พนักงานทัง
ระดับบนและระดับล่าง 7) วิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือจะก าหนดกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมต่าง ๆ 8) ออกแบบ จัดท าและทดสอบระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม 9) ติดตามตรวจสอบการ
น าระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมและผลผลิตมาใช้และผลกระทบของระบบดังกล่าวและด าเนิน
มาตรการแก้ไข (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2546, หน้า 52 – 53) 
   2.1. การวิเคราะห์กิจกรรม 
   2.2. การระบุต้นทุนกิจกรรมและตัววัดผลการปฏิบัติงาน (ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง
ต้นทุนทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ไปในการประกอบกิจกรรมนั้น) ตัววัดผลการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมและคุณภาพของงานได้ 
   2.3. การระบุผลได้ของแต่ละกิจกรรมและตัวผลักดันต้นทุนที่เกี่ยวข้อง  
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   2.4. การระบุต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่สิ่งที่จะน ามาคิดต้นทุน (ต้นทุนกิจกรรมจะระบุเข้า
สู่ตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการการผลิต หรือค าสั่งซื้อหรือโครงการตามปริมาณการใช้กิจกรรมของการ
ระบุต้นทุนกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น) 
   2.5 การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในระยะส้นและระยะยาว (ปัจจัยส าคัญท่ีจ า
น าไปสู่ความส าเร็จของกิจการ) ผู้บริหารจะต้องใจโครงสร้างต้นทุนขององค์กรในปัจจุบัน ตลอดจน
สามารถระบุได้ว่าแต่ละกิจกรรมมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าหรือผู้ที่ได้รบประโยชน์จากกิจกรรมนั้น
มากน้อยเพียงใด 
   2.6. การประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ
ตลอดจนการก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ (ในข้อ 5) จะเป็นประโยชน์ใน
การตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ว่าได้ท าไปอย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใด (ในข้อ 4) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ กับผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 
ได้ถูกต้องยิ่งขึ้นทุก ๆ กิจกรรม ทั้งท่ีได้ท าไปหรือไม่ได้ท าต้องมีการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะประกอบกิจกรรมนั้น ๆ ต่อไปหรือไม่ 
หรือสมควรที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมบางประเภทเสียใหม่ การควบคุมต้นทุนจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหากได้มีการน าเอาวิธีการใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาใช้ ตลอดจนมีการ
ระบุกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมค่าและค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุนกิจกรรมไม่เพ่ิมค่า 
  3. ขั้นตอนของการะบวนคิดทุนกิจกรรม กระบวนการคิดต้นทุกกิจกรรม มี 7 ขั้นตอน
ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546, หน้า 53 – 54) 
   3.1. ก าหนดตัวผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจ  
   3.2. วิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือที่จะก าหนดชุดของกิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อให้เกิดตัว
บริการหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการท าตลาดและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   3.3. ก าหนดตัวผลักดันกิจกรรมหรือตัววัดผลได้จากการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดต้นที่ที่จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ กิจกรรมในระดับนั้น ๆ 
   3.4. ระบุต้นทุนทางตรงและเป็นส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ โยด
พิจารณาจากปริมาณการใช้ตัวผลักดันกิจกรรมของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   3.5. เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์และปันส่วนต้นทุนทรัพยากรที่
ใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์หรคือบริการนั้น 
   3.6. ก าหนดตัวผลักดันต้นทุนเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ (Critical Success Factor)  
   3.7. บริหารและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการธุรกิจ ซึ่งเป็นตัว
ก่อให้เกิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ขึ้นตลอดจนประเมินความมีประสิทธิภาพและความประสิทธิผล
ของกิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
  4. ทางเลือกในการวิเคราะห์กิจกรรม การวิเคราะห์และการก าหนดกิจกรรมอาจท าได้ 3 
วิธีดังนี้ คือ 1) ก าหนดว่าภายในองค์กรจะแบ่งระดับงานออกเป็นก่ีระดับแล้วก าหนดมาตรฐานของ
กิจกรรมในแต่ละระดับนั้นเหมือนกันทั่วทั้งองค์กร 2) ไม่มีก าหนดมาตรฐานของการระบุกิจกรรมในแต่
ระดับชั้นว่าจะต้องเท่ากันแต่อย่างน้อยจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานแต่ละ
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ระดับในองค์กร 3) ไม่มีการก าหนดมาตรฐานของรายการกิจกรรม (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2544, หน้า82) 
และในทางปฏิบัติการก าหนดและวิเคราะห์กิจกรรมสามารถจะด าเนินการใน 3 วิธีคือ 1) พิจารณาจาก
โครงสร้างสายการบังคับบัญชาขององค์กร 2) พิจารณาจากหน้าที่งาน 3) พิจารณาจากลูกโซ่คุณค่าของ
องค์กรซึ่งในการจ าแนกระดับของต้นทุนในระบบการค านวณต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต (ชัยสิทธิ์ เฉลิม
ประเสริฐ,์ 2544, หน้า 2 - 10) ระบบการคิดต้นทุกกิจกรรมแบ่งกิจกรรมในการผลิต (การด าเนินงาน) 
ออกเป็น 4 ล าดับชั้นดังนี้ 1) กิจกรรมระดับหน่วย (Unit-Level Activity) หมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ส าหรับแต่ละหน่วยผลิต ส าหรับกิจกรรมในระดับนี้จ านวนครั้งที่ท ากิจกรรมจะผันแปรโดยตรงกับ
ปริมาณการผลิตหรือยอดขาย 2) กิจกรรมระดับกลุ่มงาน (Batch – Level Activity) หมายถึง กิจกรรมที่
เกิดข้ึนส าหรับแต่ละกลุ่มงาน ( Batch) ของการผลิตหรือการให้บริการ 3) กิจกรรมการผลิตโดยรวม 
(Product – Sustaining Activity) หมายถึง กิจกรรมที่ท าโดยรวมโดยมีเครือข่าย ความสัมพันธ์กัน 
เพ่ือให้การผลิตทันต่อเวลาและสามารถขายสินค้าแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ 4) กิจกรรมอ านวยความ
สะดวก (Facility –Sustaining Activity) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยรวมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ได้ กิจกรรมประเภทนี้จะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับจ านวนหน่วยผลิตจ านวนกลุ่มงาน ( Batch) หรือ
ความหลากหลายของประเภทหรือส่วนผสมผลิต (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2544, หน้า 27-28) 
  5. ตัวผลักดันทรัพยากรและตัวผลักดันกิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   5.1. ตัวผลักดันทรัพยากร ( Resource Driver) ขั้นตอนแรกของการปันส่วนในระบบ
การคิดต้นทุนทรัพยากรต่าง ๆ หรือต้นทุนตามประเภทการจ่ายเงิน จะปันส่วนเข้าสู่กลุ่มต้นทุนกิจกรรม
ของแต่ละศูนย์กิจกรรมตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่เลือกมาใช้ ตัวผลักดันที่น ามาใช้การปันส่วนต้นทุน
ตามผังบัญชีเข้าสู่กลุ่มต้นทุนกิจกรรมต่างๆ จะเรียกว่าตัวผลักดันทรัพยากร กลุ่มต้นทุน กิจกรรม
ดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรืออยู่ในรูปของกลุ่มกิจกรรมท่ีน ามารวมกันไว้เป็น
กิจกรรมเดียวกันก็ได้ในทางปฏิบัติการปันส่วนต้นทุนตามผังบัญชีเข้าสู่กลุ่มต้นทุนกิจกรรมอาจท าได้ 3 วิธี
คือ 1) การปันส่วนทางตรง มักจะน ามาใช้ในกรณีท่ีสามารถทราบปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไปจริงในแต่ละ
กิจกรรมได้โดยเด่นชัด 2) การปันส่วนโดยอาศัยการประมาณ มักจะน ามาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถวัดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรไปในกิจกรรมต่างๆ ได้โดยตรงจึงจ าเป็นต้องอาศัยการประมาณต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ไปใน
กิจกรรมนั้น ๆ 3) การปันส่วนโดยอาศัยดุลพินิจเข้าช่วยจะน ามาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณสัดส่วน
ของทรัพยากรที่ใช้ไปในกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างมีหลักเกณฑ์ (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2544, หน้า 97 – 98)  
   5.2. ตัวผลักดันกิจกรรม ( Activity Driver) ตัวผลักดันกิจกรรม คือเกณฑ์ท่ีน ามาใช้
ในการเป็นส่วนต้นทุนกิจกรรมในแต่ละกลุ่มต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิตหรือบริการ คือข้อมูลต้นทุน
ผลิตมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกระบวนการผลิตมากน้อยพียงใด จะข้ึนอยู่กับตัวผลักดัน
กิจกรรมที่เลือกมาใช้ว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกับกิจกรรมนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด มากน้อย
เพียงใด ส าหรับการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมที่อยู่ในแต่ละกลุ่มต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิตหรือบริการ 
อาจท าได้ 3 วิธีคือ 1) การปันส่วนทางตรงเป็นการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผลผลิต
แต่ละชนิด 2) การปันส่วนโดยอาศัยการประมาณวิธีนี้เป็นการด าเนินการโดยอาศัยเทคนิคทางสถิติเข้า
ช่วย 3) การปันส่วนโดยอาศัยดุลพินิจเข้าช่วยเป็นวิธีที่ตรงกันข้ามกับวิธีแรก การปันส่วนวิธีนี้มักใช้ตัว
ผลักดันกิจกรรมที่อาจไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับการใช้กิจกรรมของผลผลิตหรือบริการนั้น ๆ (ชัยสิทธิ์ 
เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 2 – 13) 
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  6. ความส าคัญและประโยชน์ของระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม ระบบการค านวณต้นทุน
กิจกรรมและผลผลิตมีบทบาทและส าคัญอย่างยิ่งในการการเสริมสร้างความเป็นเลิศของกิจกรรม โดย
การให้ข้อมูลการผลิตที่ใกล้เคียงความเป็นจริงอันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารได้แก่ 1) การปรับปรุง
โครงสร้างต้นทุนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) การประเมินส่วนผสมของสินค่า
และบริการ การเข้าใจความสัมพันธ์กันในระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการท าก าไรในระยะยาวของกิจกรรม 3) ช่วยลดความสูญเปล่าให้หมดจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นถึง
ศักยภาพขององค์กรในการลดต้นทุนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและระบบการค านวณต้นทุนกิจกรรมและผลผลิตมี
ส่วนเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กรดังนี้ (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2544, หน้า 17) 
   6.1. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้มารับบริการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิก
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (โดยมีต้นทุนต่ าสุด) ข้อมูลต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ควรจะสะท้อนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยตรงตลอดจน
ความยากง่ายที่อยู่เบื้องหลังการผลิตนั้น ๆ อย่างแท้จริง 
   6.2. ลดความสูญเปล่าของกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรว่ามีกิจกรรม
ใดบ้างท่ีเป็นกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมคุณค่า 
   6.3. ระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดต้นทุนในรูปของตัวผลักดันต้นทุน  
   6.4. เชื่อมโยงกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกิจกรรมเข้ากับการตัดสินใจอันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริการในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่ถือเป็นจุดเด่นขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อีกท้ังให้ข้อมูลผู้บริหารในการปรับปรุงโครงสร้างกิจกรรมต่างๆ เสียใหม่ โดยการลดหรือตัดทอน
กิจกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นเลิศของกิจการให้เหลือน้อยที่สุดหรือให้หมดไปในที่สุด 
   6.5. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประเมินผลกระทบจากการใช้กล
ยุทธ์ต่าง ๆว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่เพ่ือที่จะได้ด าเนินมาตรการแก้ไขต่อไป 
   6.6. สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริหารได้ว้าการปฏิบัติงานขององค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้งในด้านเวลา คุณภาพ ความยืดหยุ่นในการประกอบการ ตลอดจนการส่งมอบสินค้า
หรือการให้บริการที่ตรงต่อเวลา โดยการเชื่อมโยงตัววัดผลการปฏิบัติงานเข้ากับกลยุทธ์ของกิจการ 
   6.7. กระตุ้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการ
ควบคุมคุณภาพโดยรวม 
   6.8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดงบประมาณ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุนกับผลการปฏิบัติงาน ณ ระดับต่าง ๆ ของการให้บริการ 
   6.9. เพ่ิมขีดความสามารถในการท าก าไรจากผลิตภัณฑ์ โดยคิดตามต้นทุนที่เกิดข้ึน
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดท ารายงานที่จะสะท้อนถึงความสามารถในการ
ท าก าไรจากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
   6.10. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ผู้บริหารไม่
สามารถทราบได้จากระบบต้นทุนแบบเดิม 
   6.11. สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริหารได้ว่ากิจกรรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่
ได้ระบุไว้ในแผนการลงทุน โดยการใช้ข้อมูลกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการสอดส่องดูแลและติดตามผล หาก
การตรวจสอบพบว่ามีผลต่างจากท่ีได้ประมาณการไว้ก็จะได้ด าเนินการแก้ไขมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 
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   6.12. การประเมินความมีประสิทธิผลของกิจการต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดจนระบุ
โอกาส หรือช่องทางต่าง ๆ ในการลงทุนที่จะเป็นไปได้ในอนาคต 
   6.13. ก าหนดผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย เป้าหมายทางด้านต้นทุน ตลอดจน
เป้าหมายของกิจกรรม 
   6.14. แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าที่จะแก้ที่ปลายเหตุ  
  7. ตัวเบ่งชี้สภาพการปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริหารทาง
การเงินในแต่ละด้านประกอบด้วย สภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จและรายการข้อมูลใน
ด้านการค านวณต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต เพื่อประกอบการด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานขนองหน่วยงานในสังกัดไว้ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา, ป.ป.ม., หน้า14-19) 
   7.1. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานทางการเงิน
ในการค านวณต้นทุนในการค านวณต้นทุนผลผลิต ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินด้านการค านวณต้นทุนผลผลิตมีความชัดเจนและปฏิบัติได้ 
2) โครงสร้างและการมอบหมายงานในการค านวณต้นทุนผลผลิตมีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 
3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีจ านวนบุคลากรรับผิดชอบจบด้านการศึกษา การวางแผน งบประมาณ 
การเงิน การบัญชี ครบตามโครงสร้าง 4) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะใน
การค านวณต้นทุนผลผลิตให้แก่บุคลากรในหน่วยงานมีความสามารถค านวณต้นทุนผลผลิตได้
ใกล้เคียงความเป็นจริง 5) ร้อยละขนองวงเงินงบประมาณท่ีได้รับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
มาตรฐานทางการเงินด้านการค านวณต้นทุนผลผลิต 6) การจัดระบบฐานข้อมูลงบประมาณและ
สารสนเทศที่ใช้ในการค านวณต้นทุนผลผลิตมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 7) ร้อยละของจ านวน
คอมพิวเตอร์ที่มีเทียบกับแผน 8) อัตราการเพ่ิมของประเภท/จ านวนเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ
ค านวณต้นทุนการผลผลิต 9) การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการค านวณต้นทุนผลผลิตภายในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ 10) การกระจายอ านาจให้แก่หน่วยงานทุกระดับในการค านวณต้นทุนผลิต 
   7 2. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีกระบวนการในการค านวณต้นทุนผลผลิตและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) หน่วยงานมีเป้าหมาย
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานค านวณต้นทุนผลผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 2) 
หน่วยงานค านวณต้นทุนผลผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ได้และบรรลุผลตามเป้าหมาย 
   7.3 สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีรายงานข้อมูลต้นทุนกิจกรรม/ต้นทุนผลผลิตที่ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกภารกิจ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จคือ 1) ด้านบุคลากรมีการค านวณต้นทุน
ผลผลิต/กิจกรรม ในด้านค่าใช้จ่ายเงินเดือนข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนลูกจ้างประจ า ตามอัตราที่มี
อยู่จริง ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ้างครูตามความขาดเป็นรายโรงและรายสาระการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างเหมา
บริการส าหรับความขาดลูกจ้างประจ าในแต่ละประเภท 2 ด้านการด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามความ
จ าเป็นพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักเรียนต่อคน ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นของ
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  3) ด้านการ
ลงทุนและพัฒนามีการจัดท าต้นทุนผลผลิต/กิจกรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ขาดตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมสามัญศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานและแผนกลยุทธ์ 
และค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบที่ขาดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมสามัญ 
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4) ด้านการอุดหนุนมีการจัดท าต้นทุนผลผลิต/กิจกรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ (ยากจน อยู่ห่างไกล ชนกลุ่มน้อยต่างวัฒนธรรม บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม เด็กเร่ร่อนและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ) 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การค านวณต้นทุนการผลิต หมายถึงการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่เก่ียวกับ 1) การคิดต้นทุนกิจกรรม 2) 
การก าหนดขั้นตอนในการจัดท าข้อมูล ออกแบบ และติดตั้งระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม 3) ก าหนด
ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม 4) ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการคิดต้นทุนกิจกรรม 5) ก าหนด
ทางเลือกในการวิเคราะห์กิจกรรม และ 6) การก าหนดตัวผลักดันทรัพยากรและตัวผลักดันกิจกรรม 
 2.4.3 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) 
 กรมสามัญศึกษา (2544, หน้า 17) กล่าวว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน
การผลิต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้จะช่วยลดการสูญเสีย
งบประมาณ ดังนั้นส่วนราชการจะต้องจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะบ่ง
บอกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างท าพัสดุชนิดไหน จ านวนเท่าไร ในเวลาใด และจะจัดซื้อจัดจ้างเป็น
อย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ มีราคาที่
เหมาะสมและสมประโยชน์ในการใช้งาน 
 สถานบันราชภัฎราชนครินทร์ (2544, หน้า 163) กล่าวว่า การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการ
บริหารกิจกรรมหลากหลายที่เก่ียวข้องอย่างมืออาชีพ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยค านึงถึงหลักการของการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าที่สุด 
 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544, หน้า 3 – 1) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างก็
เพ่ือท าให้การซื้อพัสดุและบริการมีคุณภาพตามที่ประสงค์ในปริมาณและราคาท่ีพอเหมาะจากแหล่งขาย
ที่เชื่อถือได้และในเวลาที่เหมาะสม เพียงการจัดหาพัสดุและบริการเท่านั้นแต่จะรวมถึงการบริหารงาน
พัสดุและบริการด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างในแนวคิดใหม่สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ด้วยการจัดหาพัสดุและบริการให้ต่อเนื่อง
เพ่ือมิให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงักเนื่องจากขาดพัสดุ 
  2. เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างโดยมีต้นทุนต่ าสุดหรือราคาสมเหตุสมผล และแสวงหาสิ่งที่มีค่าสูงสุดใน
ราคาที่ต้องจ่ายไป 
  3. เพ่ือรักษาคุณภาพของพัสดุที่ท าการซื้อแล้วให้อยู่มาตรฐานที่ดีส าหรับการใช้งาน  
  4. เพ่ือลดความสูญเสียอันเกิดจาการลงทุนในพัสดุให้น้อยท่ีสุด โดยขจัดการซื้อพัสดุที่มี
ซ้ าซ้อนและล้าสมัยเร็ว 
  5. เพ่ือสร้างแหล่งซื้อสินค้าท่ีเชื่อถือได้ไว้เป็นแหล่งส ารองในการซื้อหาพัสดุ  
  6. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายสินค้าและจะท าให้การจัดซื้อสิ่งของได้ในราคาที่
ต่ ากว่าผู้ซื้อรายอื่น 
  7. เพ่ือแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร ซึ่งจะท าให้ทราบวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงในการใช้งานพัสดุแต่ละประเภทและสามารถสนับสนุนพัสดุได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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  8. เพ่ือจัดท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในต้นทุนที่เหมาะสม 
  9. เพ่ือพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ือให้
องค์กรประสบความส าเร็จและเป็นการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับองค์กร 
  ส่วนราชการและหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้สอดคล้องกับระบบงบประมารแบบมุ่งเน้นผลงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมและกระบวนการในการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างประกอบด้วย 1) การรับรู้ปัญหา คืนการรู้ถึงความต้องการในการใช้พัสดุ ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดหา
จะต้องสามารถคาดคะเนความต้องการของผู้ใช้พัสดุกับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานจริงได้ เพื่อเป็น
การลดปัญหาพัสดุขาดมือต้องมีการจัดซื้อในลักษณะฉุกเฉินเร่งด่วน 2) การวิเคราะห์ความต้องการ ผู้
จัดซื้อหรือผู้จัดหาต้องสามารถวิเคราะห์แผนงานโครงการได้ว่า สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการคืออะไรถ้าไม่
ชัดเจน ฝ่ายจัดซื้อจ าเป็นต้องประสานงานกับฝ่ายที่มีความต้องการเพื่อแก้ปัญหาซื้อของมาแล้วใช้งาน
ไม่ได้ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งานจริง 3) การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับเหตุ 3 ประการ 
(1) ปริมาณที่ต้องการใช้ (2) ราคาที่ต้องการ (3) ลักษณะการใช้งาน (4) การเลือกแหล่งขายที่เสนอ
ราคาต่ าสุดอาจไม่ใช่แหล่งขายที่ดีที่สุดเสมอไป ฉะนั้นผู้จัดซื้อจ าเป็นต้องมีข้อมูลผู้ผลิตผู้ขายเก็บเป็น
สารสนเทศไว้ ในบางครั้งอาจมีความจ าเป็นต้องเลือกแหล่งขายอื่นในการจัดซื้อเพ่ือต้องการ
เปรียบเทียบกัน 5) การสืบราคาสินค้า วิธีการสืบราคาสินค้าอาจท าได้โดยการพิจารณาจากฐานข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างที่เคยสั่งซื้อมาในอดีต ใบเสนอราคาท่ีเคยสั่งซื้อมาในอดีตในเสนอราคาหรือแคตตาล็
อกของพัสดุนั้น ๆ รายการแจ้งราคาและตารางส่วนลดจากผู้ประกอบการต่างๆ ฝ่ายจัดซื้อจ าเป็นต้อง
รวบรวมและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 6) การออกค าสั่งซื้อเป็นงานหลักของฝ่ายจัดซื้อ ค าสั่ง
ซื้อทุกครั้งควรเป็นลายลักษณ์อักษร 7) การติดตามการสั่งซื้อและเร่งรัดฝ่ายจัดซื้อจะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ขายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการส่งมอบของตามวันและเวลาที่ก าหนด 8) การ
ตรวจสอบใบส่งของจะต้องตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซื้อ เพ่ือดูถึงยอดรวมและตรวจสอบความ
สอดคล้องกันรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดไว้ในใบสั่งที่ 9) การบันทึกและเก็บ
เอกสาร การเก็บเอกสารจะต้องมีการเก็บเป็นระบบและมีการหยิบใช้ได้สะดวก 10) การรักษา
ความสัมพันธ์กับผู้ขายจะท าให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีความมั่นใจต่อกันอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการจัดซื้อต่อไปข้างหน้า (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 17-19) 
 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ ์(2544, หน้า 32-36) กล่าวว่า ขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จะประกอบด้วย 1) ระบุความต้องการ 2) ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ต้ัง
คณะท างาน 4) รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 5) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 6) วางแผนการจัดหา 
7) วางแผนการประเมินผู้ประกอบการ 8) จัดเตรียมเอกสารอนุมัติและจัดส่งเอกสารไปสู่ผู้ประกอบการ 
9) ประเมินผลใบตอบรับคัดเลือกผู้ประกอบการแจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้ประกอบการแต่ละราย 10) 
เจรจาต่อรองในประเด็นหลักกับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 11) ท าสัญญา ขออนุมัติ และลงนาม
ในสัญญา 12) วางแผนสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ประกอบการ 13) บริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา 14) ติดตามและประเมินผลผู้ประกอบการ 
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15) ทบทวน ติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ 16) ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างนของหน่วยงาน 
 สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ (2544, หน้า 168 – 169) กล่าวว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรภาครัฐโดยทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อจะมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพอสรุปได้ดังนี้ คือ 1ป การ
วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยค านึงถึงปัจจัยอย่างน้อย 3 ปัจจัย คือ ปริมาณท่ีต้องการราคาที่ต้องการ
และคุณลักษณะการใช้งาน 2) การเลือกแหล่งขาย 3) การออกค าสั่งซื้อ 4) การตรวจสอบใบส่งของ
และตรวจรับ 5) การแจกจ่ายพัสดุ 6) การติดตามและประเมินผล 
  4.3.2 กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงกลยุทธ์เป็นการปฏิบัติ
แบบใหม่ โดยที่ภาครัฐจะต้องมีพันธกิจและหน้าที่ชัดเจนเน้นการผูกพันและให้ค ามั่นร่วมกันเพื่อมุ่งสู่
พันธกิจที่ก าหนด ผู้ซื้อมีอ านาจที่มากขึ้นเน้นความประพฤติท่ีมีจริยธรรม มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อ
เวลา บุคลากรมีคุณภาพสูง 
 สถาบันราชภัฎราชนครินทร์  (2544, หน้า164 – 166) กล่าว่าการด าเนินงานเป็นทีมเพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา มีวิธีการที่ได้รับการวางแผนอย่างดีเพ่ือเข้าสู่ตลาด การท าสัญญาที่ปลอดภัยและมี
ผลการด าเนินงานที่สามารถวัดได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ ในส่วน
ของหลักการปฏิบัติจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นจากองค์กรภายนอก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการประพฤติผิดและมีกฎหมายเพื่อใช้บังคับและการให้ความรู้ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การตรวจสอบ การควบคุมและบทลงโทษต่าง ๆ ส าหรับกลยุทธ์ในการบูรณาการที่จะ
น ามาใช้ในอนาคต ในส่วนหลักการปฏิบัติการก ากับดูแลตนเองภายใต้กรอบมาตรฐานที่ได้เลือกไว้ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการได้รับการ
ผลักดันและสนับสนุนจากทรัพยากรบุคคล นักกฎหมายและจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการ
ให้ความรู้ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการ
ควบคุม บทลงโทษ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2546, หน้า 68 – 70) ได้กล่าวว่ า กลยุทธ์
ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ภาครัฐ จะต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมภายใน 
2) การจัดซื้อจัดจ้างและขอบเขตของการตรวจสอบ 3) การจัดหน่วยงานภายในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 4) 
การบรรจุบุคลากรและการฝึกอบรม 
  4.3.3 ระบบข้อมูลข่าวสารส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลที่ส่งเข้ามาจากภายนอกฝ่ายจัดซื้อ เช่น ความต้องการใช้พัสดุของ
ฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนั้นฝ่ายจัดซื้อจะต้องผลิตข่าวสารที่จ าเป็นเกี่ยวกับงานท่ีด าเนินการและข่าวสารที่
มีความจ าเป็นต่อผู้อ่ืนในองค์กร เนื่องจากฝ่ายจัดซื้อเป็นฝ่ายที่มีโอกาสได้ติดต่อทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2546, หน้า 70) 
 ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544, หน้า 3-17) กล่าวว่า การด าเนินการของฝ่ายจัดซื้อเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและส าคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรสรุปได้ดังนี้ 
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  1. แผนการด าเนินงานขององค์กร ข้อมูลข่าวสารจากแผนการด าเนินงานขององค์กรจะ
แสดงถึงความต้องการในระยะยาวขององค์กรในเรื่อง พัสดุ บริการ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ
ในการปฏิบัติงาน 
  2. การพยากรณ์การให้บริการ เป้าหมายในการให้บริการนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของฝ่ายจัดซื้อ การด าเนินการขององค์กรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อมีแผนความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจนและมีแผนการจัดซื้อที่สอดคล้องกัน 
  3. ฝ่ายงบประมาณและการควบคุมทางการเงินข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากฝ่ายงบประมาณ
จากการพยากรณ์การให้บริการและการวางแผน รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายควบคุมทางการเงิน 
จะต้องเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาประกอบการจัดท าแผนงานของฝ่ายจัดซื้อด้วย 
  4. ฝ่ายบัญชี ข่าวสารจากฝ่ายบัญชีจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย 
การศึกษาต้นทุนของสินค้าเพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้านั้นเองหรือซื้อจากหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากนั้นข้อมูกจากฝ่ายบัญชีจะแสดงรายการเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับงบประมาณที่ได้รับ 
  5 . ฝ่ายกฎหมาย จะเป็นผู้ให้ข้อมูลข้าวสรและค าแนะน าต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดท าสัญญาซื้อพัสดุและบริการ ฯลฯ 
  6. ฝ่ายวิศวกรรม ความรับผิดชอบเบื้องต้นของฝ่ายวิศวกรรม คือ การแสดงความต้องการ
ใช้พัสดุส าหรับการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ
จะใช้งาน 
  7. ฝ่ายการผลิตและควบคุมการผลิต ฝ่ายการผลิตนะให้ข้อมูลข่าวสารว่าต้องการพัสดุ
ประเภทไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ต้องการพัสดุในปริมาณเท่าไร ทั้งนี้เพ่ือให้เพียงพอและสัมพันธ์
กับกระบวนการให้บริการ 
  8. ฝ่ายคลังเก็บพัสดุ ฝ่ายคลังเก็บพัสดุจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการที่จะซ้ือ
หรือสั่งสินค้าในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งนโยบายด้านพัสดุคงคลังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากร
ทางการเงินขององค์กรแผนการด าเนินงานในอนาคต สภาวะทางตลาดปัจจุบันและระยะเวลาในการ
สั่งซื้อพัสดุ 
  9. การควบคุมคุณภาพและการตรวจรับ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญของฝ่ายจัดซื้อ
ส าหรับใช้ประเมินคุณภาพของสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบ 
  4.3.4 ตัวบ่งชี้สภาพการปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กรมสามัญศึกษา
ได้ก าหนดสารสนเทศทางการเงินในแต่ละด้านประกอบด้วย สภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ
และรายการข้อมูลในด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือประกอบการด าเนินงานตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานภายในสังกัดไว้ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป., หน้า 20 – 22) 
  1. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานทางการเงิน
ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางการเงินด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความชัดเจนและปฏิบัติได้ 2) โครงสร้าง
และการมอบหมายงานด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 3) ร้อย
ละของหน่วยงานที่มีจ านวนบุคลากรรับผิดชอบด้านศึกษา การวางแผนงบประมาณ การเงินการบัญชี 
ครบตามโครงสร้าง 4) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดระบบการ
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จัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องให้บุคลกรกรสามารถด าเนินการตามระเบียบพัสดุได้อย่างไม่มี
ข้อบกพร่อง 5) ร้อยละของวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานทาง
การเงินด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 6) การจัดท าระบบฐานข้อมูลงบประมาณและสารสนเทศท่ีใช้ใน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 7) ร้อยละของจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีเม่ือ
เปรียบเทียบกับจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผน 8) อัตราการเพ่ิมของประเภท/จ านวนเทคโนโลยีที่น ามาใช้
ในการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 9) การเชื่อโยงข้อมูลด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
  2. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีกระบวนการขั้นตอนในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่
ชัดเจน เป็นระบบและเชื่อถือได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) หน่วยงานมีขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างในแต่ละวิธี 2) หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3) หน่วยงานมีระบบการประเมินการจัดซื้อ
จัดจ้างในด้านคุณภาพของวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อตรงตามเวลา ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมี
ความประหยัด 
  3. สภาพความส าเร็จ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ
คือ 1) หน่วยงาน/บุคลการได้รับวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีคุณภาพปริมาณ
เพียงพอตรงตามเวลาสอดรับกับความต้องการ/แบบรูปรายการในราคาท่ีเหมาะสม/วงเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และซื้อจากแหล่งขายที่น่าเชื่อถือ 2) ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์เทียบกับแผน 
 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่เก่ียวกับ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ
จัดจ้าง 2) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3) การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และ 4) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.4.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/ 
Fund Control) 
 กรมสามัญศึกษา  (2544 , หน้า 20) ได้กล่าวว่า การบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการประกันว่า ความคล่องตัวทางการงบประมาณที่จะมอบ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น จะไม่น าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน หรือถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ เป็นการจัดระบบการบริหารทางการเงินของ
องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2546, หน้า 70) ได้กล่าวว่าการบริหารทาง
การเงินและควบคุมงบประมาณหมายถึง การจัดระบบการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หากเป็นภาคเอกชนก็คือ การท าให้เจ้าของกิจการมีความม่ังคงมากที่สุแต่ในแง่ของการบริหารภาครัฐ
หมายถึง การบริหารเงินงบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544, หน้า41- 43) ได้กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรฐานในการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ โดยที่ผู้บริหารองค์กรต้องค านึงถึงปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกในการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการระบบการเงินทั้งนี้
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ผู้บริหารทางการเงินต้องมีหน้าที่ที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1) การตัดสินใจหาแหล่งเงินทุน 2) การตัดสินใจ
จัดสรรเงินทุน 3) การตัดสินในนโยบายการเงิน 
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา  (2544, หน้า 28) ได้กล่าวว่า ระบบบัญชีและการควบคุมบัญชี  
ระบบบัญชีของสถานศึกษาก่อนการปฏิรูปการศึกษาเป็นระบบบัญชีที่ใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์เงินสด 
(Cash Basis) ในการบันทึกการรับรู้รายการรับและจ่ายเงินของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพียง
เพ่ือแสดงประมาณและรายละเอียดการรับและจ่ายเงิน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบผล
การรับเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การควบคุมการใช้จ่ายเงินและการรายงานการรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส่วนราชการต้นสังกัดและรายได้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละปี บนพื้นฐานของแนวความคิดว่าสถานศึกษาของรัฐมิได้เป็นองค์กรที่มุ่งก าไร จึงมิได้จัดท าบัญชี
และรายงานเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน เพื่อวัดความส าเร็จหรือล้มเหลวในการ
บริหารเช่นเดียวกับระบบธุรกิจ  
 วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2544, หน้า 5) ได้กล่าวว่าระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมเน้นการปันส่วน
และการดูซับ ( Absorb) ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นส าคัญ จึงไม่ได้ให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องอันจะน าไปสู่การลดความสูญเปล่าต่างๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต ทั้งนี้ระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมถือว่าแรงงานทางตรงเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้กิจการมี
ต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  
 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544, หน้า 4 – 3) ได้กล่าวว่าการจัดท าบัญชีขององค์กรภาครัฐ
จ าเป็นต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ( Accrual Basis) ซึ่งระบบบัญชีตามเกณฑ์
สิทธิ์หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายเป็นการบันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริง เข้าเป็นรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานเสมอ รวมทั้งมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้
ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า การตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัด และการบันทึกตัดค่าเสื่อมราคาในมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรให้ถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอนในงบการเงินนั้น ๆ วิธีนี้จะท าให้องค์กร
ภาครัฐทราบถึงรายได้และรายจ่ายที่แท้จริงขององค์กร ความแตกต่างระหว่างระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด 
(Cash Amounting System) และระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Accounting System)  
  1. การก าหนดความรับผิดชอบในการบันทึกบัญชี ระบบบัญชีของสถานศึกษาก่อนการ
ปฏิรูปเป็นระบบบัญชีที่ใช้หลักบัญชีเกณฑ์เงินสด ( Cash Basis) ในการบันทึกการรับรู้รายการรับและ
รายการจ่ายของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาเป็นเจ้าที่การเงิน
รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีทางการเงินด้วยพร้อมกัน แต่ระบบบัญชีและหลักการบัญชีเกณฑ์พึงรับ
พึงจ่าย สถานศึกษาจะต้องมีบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีการเงิน 1 คน  
และผู้ตรวจสอบการบันทึกเกี่ยวกับการเงินจ านวน 3 คน 
  2. การจัดวางระบบบัญชี หน่วยงานภาครัฐจะต้องสร้างระบบการบันทึกและกระบวนการ
ทางบัญชีที่สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างการด าเนินงานโดยกระบวนการทางการเงินโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ง่ายแก่การบันทึกข้อมูลพร้อมจัดท าคู่มือการด าเนินงานเพื่อให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อส าคัญคือจะต้องมีการเชื่อมโยงกิจก
รารมการผลิตที่ครบถ้วนและสามารถค านวณต้นทุนผลผลิตได้โดยง่าย ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนผลผลิต
เป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร และเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะต้องรายงานให้



43 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในระยะเวลาที่ก าหนด แต่จะก าหนดให้มีการลงบัญชีละเอียดถึงระดับใด
นั้นจะต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2544, 
หน้า 83 – 84) 
  3. การควบคุมงบประมาณ เป็นกลไกท่ีจ าเป็นส าหรับการประกันว่าความคล่องตัวของ
งบประมาณท่ีส่วนราชการได้รับ (จากการกระจายอ านาจและผ่อนคลายการควบคุม) จากหน่วยงาน
กลางจะน าไปสู่การกระจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นภายในส่วนราชการ
แต่ระดับจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณรวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบในเรื่องการ
บัญชีและการเงิน หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภา หน่วยงานภาครัฐได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามรูปแบบที่ส านัก
งบประมาณก าหนดและจัดส่งให้ส านักงานงบประมาณภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณนั้น 
(กรมสามัญศึกษา , 2544, หน้า 21-22) หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ผ่าน
การพิจารณาของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตาม
รูปแบบที่ส านักงานก าหนดและจัดส่งให้ส านักงบประมาณภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือส านักงบประมาณจะได้น ามาพิจารณาอนุมัติเงินประจ างวดให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการใช้จ่ายเงินหลังจากท่ีได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดแล้วหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด แต่เนื่องจากระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
ส าหรับหน่วยงานน าร่องตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ พ.ศ. 2543 ซึ่งได้มอบ
อ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐมีอ านาจโอนและเปลี่ยนแปลงเงินประจ างวดและให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงการใช้ทรัพยากร (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ์, 2544, หน้า 4 – 9) 
  4. ตัวบ่งชี้สภาพการปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กรมสามัญศึกษา
ได้ก าหนดสารสนเทศทางการเงินในแต่ละด้านประกอบด้วยสภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัดสภาพ
ความส าเร็จและรายการข้อมูลในด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ เพ่ือ
ประกอบการด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานภายในสังกัดไว้ดังนี้ 
(กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป., หน้า 23 – 25) 
   4.1 สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานทางการเงิน 
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) นโยบาย
และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินด้านระบบการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณมี
ความชัดเจนและปฏิบัติได้ 2) โครงสร้างและการมอบหมายงานในระบบบริหารการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณมีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีจ านวนบุคลากร
รับผิดชอบจบด้านการศึกษา การวางแผนงบประมาณ การเงิน การบัญชี ครบตามโครงสร้าง 4) การ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในระบบบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพียงพอ 5) ร้อยละของวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามมาตรฐานทางการเงินด้านการบริหารภายในและการควบคุมงบประมาณ 6) การ
จัดระบบฐานข้อมูลงบประมาณและสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ
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มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 7) ร้อยละของจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีเทียบกับแผน 8) การเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
   4.2 สภาพความส าเร็จ ระบบบัญชีการเงินและการงบประมาณของหน่วยงาน
ด าเนินการตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐและสอดรับระบบงบประมาณท่ี
มุ่งเน้นผลงาน ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเงินตาม
เกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง 2) หน่วยงานมีการวางผังทางบัญชีที่เอื้อต่อการค านวณต้นทุนกิจกรรม/
ผลผลิต 3) หน่วยงานมีระบบป้องกันการแก้ไข ก าหนดสิทธิในการปรับปรุงรายการ และการป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล 4) หน่วยงานมีการก ากับการใช้เงินที่มุ่งเน้นผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   4.3 สภาพความส าเร็จ หน่วยงานสามารถบริหารและควบคุมงบประมาณได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) หน่วยงานมีรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบทาง
การเงินเพ่ือการบริหาร 2) หน่วยงานมีรายงานควบคุมงบประมาณยอดคงเหลือและยอดต่าง 3) ข้อมูล
และสารสนเทศท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานมีความเพียงพอ 4) การใช้เงินในแต่ละ
กิจกรรมตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารทางการเงินและควบคุมประมาณ หมายถึง การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่เก่ียวกับ 1) การ
จัดท าระบบบัญชีราชการ 2) การก าหนดความรับผิดชอบในการบันทึกบัญชี 3) การจัดวางระบบบัญชี
และ 4) การควบคุมงบประมาณ 
 2.4.4 การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน เป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารงบประมาณ 
และเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ ดังนั้น การที่จะรู้ว่าผลการด าเนินงานจะบรรลุ
เป้าประสงค์หรือไม่ ต้องพิจารณาจากการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
  2.4.4.1. ความส าคัญของการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานความส าคัญของ
การจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นการน าเสนอข้อมูลทางการเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน ให้แก่บุคลากรภายนอกที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่า บรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือมีความสามารถในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มี
ความหมายต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา รายงานทางการเงินจะเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถ ใน
การบริหารการเงินของผู้บริหารว่ามีความสามารถน าพาสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ ซึ่ง
รายงานทางการเงินและรายละเอียด ประกอบด้วย (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 
2546, หน้า 93) 
  1. งบแสดงฐานการเงิน 
  2. งบแสดงผลการด าเนินงาน 
  3. งบกระแสเงินสด 
  4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 4.4.2. ส่วนประกอบของรายงานการเงิน มีดังนี้ 
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  1. รายงานต้นทุนการผลิต 
  2. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  3. งบแสดงผลการด าเนินงาน 
  4. งบกระแสเงินสด 
 4.4.3. การประเมินผล แผนงาน/งานโครงการ มีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา ที่สามารถน ามาใช้คือการประเมินผลแบบ CIPP MODEL ประกอบด้วย 
  1. การประเมินผลบริบท 
  2. การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น  
  3. การประเมินผลกระบวนการ  
  4. การประเมินผลผลิต  
 4.4.4. แนวปฏิบัติในการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ มีดังนี้ 
  1. รับผิดชอบรายงานทางการเงินและผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย ต้องศึกษาและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในทุกด้านที่เก่ียวข้อง 
  2. น าข้อมูลมารายงานตามประเด็นในรอบระยะเวลาบัญชีของการรายงาน โดยรายงานตาม
แบบรายงานทางการเงิน 
  3. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อสิ้นแผนงาน/
งาน/โครงการ 
  4. ด าเนินการส่งรายงานแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  
  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่สาธารณชน  
 4.4.5. รายงานผลทางการเงินและผลการด าเนินงาน  มีดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 
หน้า 48) 
  1. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และ
ค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 
  2. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน จัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
จัดส่งรายงานประจ าปีให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามระยะเวลา 
  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณสรุปได้ว่า การรายงวานทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน คือ การก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
การเงินด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน การจัดท าโครงสร้างและมอบหมายงาน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ งบประมาณในการด าเนินงานระบบสารสนเทศ การเชื่อมาโยงข้อมูล การ
ก ากับ ติดตามประเมินผล การจัดท ารายงานทางการเงินและการรายงานผลทางการด าเนินงาน 
 4.4.6 การบริหารสินทรัพย์ ( Asset Management) 
 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและหลักการเก่ียวกับ
ระบบการคิดต้นทุน ในการจัดระบบการคลังและการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยการปฏิบัติการ 
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องค์การมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า เกิด
ความสูญเสียน้อยที่สุดซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เสียงบประมาณในการจัดหาสินทรัพย์ใหม่ 
วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพย์สินใหม่ วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพย์สินคือการจัดหาและใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างคุ้มค่ารวมทั้งการป้องกันทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาและส านักงานรวมตลอดถึงต าราเรียนและพัสดุอื่นๆ ที่มีไว้จ่ายหรือขายให้แก่
ผู้เรียนมิให้สูญหาย เสียหาย ล้าสมัย หมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ ใช้ผิดวิธีและขาดการบ ารุงรักษาที่
เหมาะสมโดยการควบคุมท่ีดีต้องมีวิธีการลงบันทึกและรายงานอย่างถูกต้อง การก าหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนและให้มีการตรวจตราดูแลการใช้งานการป้องกันและจัดเก็บอย่างปลอดภัยและถูกวิธี รวม
ตลอดถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินแต่ละประเภทได้แก่ ราคาซื้อ ค่าธรรมเนียนและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ค่าติดตั้งและค่าขนส่งเป็นต้น รวมทั้งข้อมูลอายุการใช้งานและ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาท้ังในด้านการวางแผนการจัดซื้อ การวางแผน
บ ารุงรักษา การวางแผนการใช้งานและการติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หน้า 24) 
  1. การวางแผนก าหนดความต้องการสินทรัพย์ การวางแผนเป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
สร้างความส าเร็จในการบริหาร ความส าเร็จขององค์กรทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้แผน ( Plan) 
เป็นเข็มทิศหรือแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนั้นการวางแผนก าหนดความต้องการสินทรัพย์
กับการด าเนินงานเป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไป (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 
2546, หน้า91) กระบวนการวางแผนการก าหนดความต้องการสินทรัพย์เริ่มต้นจาก 1) การก าหนด
ผลลัพธ์หรือจุดมุ่งหมายเป็นอันดับแรก 2) การก าหนดผลงานหรือวัตถุประสงค์ 3) การก าหนด
กระบวนการหรือวิธีการ 4) การก าหนดทรัพยากร ส่วนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ( Efficiency) 
เป็นการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีโดยการใช้ทรัพยากรที่ประหยัด ดังนั้นในการด าเนินการจัดหามาซึ่ง
สินทรัพย์เพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรสิ่งที่ควรค านึงถึงก็คือ 1) สินทรัพย์ที่
ต้องการน ามาใช้งานชนิดนั้นมีอยู่เดิมบ้างหรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร 2) หากสินทรัพย์นั้นมีอยู่เดิมต้อง
พิจารณาดูว่ามีการใช้งานเต็มศักยภาพหรือไม่ 3) สามารถใช้สินทรัพย์ชนิดนั้นร่วมกับโครงการอื่นได้
หรือไม่ และ 4) จึงมาพิจารณาว่าจ านวนสินทรัพย์เหล่านั้นมีความจ าเป็นต้องจัดหามาเพ่ิมเติมจ านวน
เท่าใด นอกจากนั้นในการก าหนดแผนความต้องการสิ่งส าคัญที่สุดที่จะน ามาประกอบการพิจารณาคือ
ช่วงเวลาในการใช้งานของสินทรัพย์ชนิดต่าง ๆ นั้นคือการจัดหาจะต้องมีความสอดคล้องกับช่วงเวลา
ในการใช้งานด้วย (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 54 – 55) 
  2. การจัดการซึ่งได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สถานศึกษาควรจัดให้
มีการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษาตามแนวทาง ดังนี้ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หน้า 24) 
   2.1 การวางแผนการจัดหา มีการวางแผนการจัดหาสินทรัพย์ทั้งที่เป็นทรัพย์สินถาวร
และทรัพย์สินหมุนเวียนที่จ าเป็นต่อการศึกษาท้ังระยะสั้นและระยะปานกลาง 
   2.2 การจัดหาสินทรัพย์ มีการจัดหาทรัพย์สินให้ได้ตามประเภท จ านวน และระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม โปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
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   2.3 การตรวจรับ มีการตรวจรับทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยบุคลากรหรือคณะบุคคล 
ตามระเบียบของทางราชการและด าเนินการด้วยความเร็ว 
   2.4 การเก็บรักษา น าทรัพย์สินที่ตรวจถูกต้องแล้วเข้าเก็บในห้องหรือสถานที่เหมาะสม
และปลอดภัยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินและการเบิกจ่ายพัสดุ 
   2.5 การบ ารุงรักษา มีแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินถาวรตลอดจนอายุของทรัพย์สินนั้น ๆ 
และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 
   2.6 การจ าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีมีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน ในกรณีที่ตรวจพบว่าล้าสมัย ช ารุด แตกหักหรือหมดสภาพการใช้งาน 
  3. การบริหารสินทรัพย์ประเภทพัสดุและประเภทที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างการจัดการในด้าน
การบริหารสินทรัพย์กระทรวงการคลังได้แจ้งในส่วนราชการ เตรียมความพร้อมเก่ียวกับข้อมูล
สินทรัพย์ของทางราชการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมารจากระบบปัจจุบันเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยด าเนินการดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2545, หน้า 19 – 20) 
   3.1 ทรัพย์สินถาวรที่เป็นครุภัณฑ์ให้ด าเนินการส ารวจและจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินถาวร ทั้งที่จัดซื้อหรือจัดหามา โดยใช้งบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนทรัพย์สิน
ที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ให้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องทุก
รายการโดยเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวกับราคาและวันที่ได้รับทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการตีราคาสินทรัพย์
เพ่ือบันทึกบัญชีตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายที่ต้องปรับเปลี่ยนตามแผนดังกล่าวข้างต้นครุภัณฑ์รายการใด
ไม่สามารถค้นหาหรือระบุราคาซื้อหรือได้มา ก็หั้นทึกควบคุมทรัพย์สินไว้ในทะเบียนให้ครบถ้วน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตีราคาตามสภาพของตัวสินทรัพย์ต่อไป ซึ่งในการตีราคาทรัพย์สินอาจจ าเป็นต้อง
ผู้เชี่ยวชาญและต้องมีค่าใช้จ่ายในการตีราคา จึงควรค้นหาข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดก่อน 
   3.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยปกติจะต้องจดทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุหากส่วนราชนการมิได้จดทะเบียนไว้หรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็อาจประสานกรมธนารักษ์หรือ
ส านักงานธนารักษ์จังหวัด เพื่อขอข้อมูลจากระบบทะเบียนที่ราชพัสดุไว้ 
 การบริหารสินทรัพย์ในความหมายที่กล่าวถึงนี้จะมุ่งเน้นส าหรับ สินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์
ถาวรซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การบริหารสินทรัพย์ประเภทพัสดุเป็นการด าเนินการหลังจากท่ี
หน่วยงานต่างๆ ได้จัดหามาเป็นเรียบร้อย เป็นขั้นตอนของการแจกจ่ายสินทรัพย์ การใช้งานและการ
บ ารุงรักษา ตลอดจนการจัดจ าหน่วยสินทรัพย์เม่ือหมดอายุการใช้งานหรือหมดความจ าเป็น การ
บริหารงานแจกจ่ายพัสดุเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการบริหาร
สินทรัพย์ ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 4 งานหลัก คือ การควบคุมพัสดุ การบริหารงานคลัง
พัสดุและการเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงและการจ าหน่ายพัสดุ 2) การบริหารสินทรัพย์ประเภทที่ดินดิน
และสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการบริหารสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างให้มีการใช้งานอย่างเต็มที่ แนวทางการบริหารสินทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นสรุปได้
ดังนี้ คือ 1) การวางแผนเพ่ือให้ไดมาซึ่งสินทรัพย์ 2) การควบคุมสินทรัพย์ การควบคุมสถานท่ี 3) การ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 59) 
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  4. การควบคุม การดูแล และการรักษา สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบควบคุม ดูแลรักษา
ทรัพย์สินการรายงานดังนี้ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หน้า 25 – 27)  
   4.1 การลงบันทึกรายการสินทรัพย์ที่เข้ามาใหม่ โดยลงบันทึกในทะเบียนทรัพย์สิน
หรือทะเบียนคุมพัสดุอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียน
คุมพัสดุอย่างครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   4.2 การให้หมายเลขประจ าทรัพย์สิน โดยจัดให้มีระบบให้หมายเลขประจ าทรัพย์สิน
ที่เหมาะสม 
   4.3 การติดตราประทับเพื่อจะช่วยให้ติดตามทรัพย์สินชิ้นนั้นได้งานขึ้น 
   4.4 การตรวจนับทรัพย์สินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ทรัพย์สินว่ามีอยู่จริงในปริมาณและคุณภาพท่ีสามารถใช้งานได้ รวมทั้งได้ลงทะเบียนคุมได้อย่างถูกต้อง 
   4.5 การรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินหรืองบลงทุนที่เปรียบเทียบให้เห็น
ถึงแผนงานที่เกิดข้ึนจริง ทั้งในด้านจ านวนเงิน ระยะเวลา วิธีด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนให้หมดสิ้นไป 
   4.6 การรายงานการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและที่ราชพัสดุที่ให้ข้อมูลท านองเดียวกับ
รายงานตามข้อ 5 
   4.7 รายงานอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามผล  
  5. ตัวบ่งชี้สภาพการปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กรมสามัญศึกษา
ได้ก าหนดสารสนเทศทางการเงินในแต่ละด้านประกอบด้วย สภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ
และรายการข้อมูลในด้านการบริหารสินทรัพย์ เพื่อประกอบการด าเนินงานตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานภายในสังกัดไว้ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา ม.ป.ป., หน้า 31-34) 
   5.1 สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีความพร้อมในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานทางด้าน
การเงินด้านการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) นโยบายและแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางการเงินด้านการบริหารสินทรัพย์มีความชัดเจนและปฏิบัติได้ 2) โครงสร้างและการ
มอบหมายงานในการบริหารสินทรัพย์มีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 3) ร้อยละของหน่วยงานที่มี
จ านวนบุคลากรรับผิดชอบจบด้านการศึกษา การวางแผนงบประมาณ การเงิน การบัญชีครบตาม
โครงสร้าง 4) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารสินทรัพย์ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานมีความเพียงพอ 5) ร้อยละของวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานทางการเงินด้านการบริหารสินทรัพย์ 6) การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
ใช้ในการบริหารสินทรัพย์มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 7) ร้อยละของจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีเม่ือ
เทียบกบแผน 8) อัตราการเพ่ิมของประเภท/จ าแนกเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารสินทรัพย์ 9) การ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารการบริหารสินทรัพย์ภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
   5.2 สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) การด าเนินงานในการบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีระบบ มีเป้าหมาย 
ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน 2) การบริหารสินทรัพย์มีการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 3) การ
บริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน สามารถน าไปใช้ได้บรรลุตามเป้าหมาย 
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   5.3 สภาพความส าเร็จ หน่วยงานใช้สินทรัพย์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) หน่วยงานมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ร่วมกับ 2) หน่วยงานมี
แผนการใช้และบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ของหน่วยงานมี
อัตราเพิ่มที่เป็นปกติ 4) สินทรัพย์ของหน่วยงานมีอายุใช้งานเฉลี่ยตามมาตรฐานอายุการใช้งาน 5) 
หน่วยงานมีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากสินทรัพย์ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารสินทรัพย์หมายถึง การปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่เก่ียวกับ 1) การวางแผนก าหนด ความ
ต้องการสินทรัพย์ 2) การจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ 3) การบริหารสินทรัพย์ประเภทพัสดุและ
ประเภทที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และ 4) การควบคุมดูแลรักษา 
  6. การรายงานทางการเงินและผลด าเนินการ ( Financial and Performance Reporting) 
ในกระบวนการจัดท างบประมาณแผ่นดิน และข้ันตอนส าคัญในการด าเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่การจัดท า
งบประมาณ การบริหารงบประมาณและขั้นตอนสุดท้ายคือ การติดตามและประเมินผล นั่นแสดงให้
เห็นว่าการประเมินผลเป็นองค์ประกอบหลักท่ีมีความส าคัญในการด าเนินงานของทุกองค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน การประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือมือที่ส าคัญของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเป็นการวัดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิบัติในแผนงาน/งาน/โครงการขององค์กร
ต่างๆ นอกจากนั้นการประเมินผลจะยิ่งมีความส าคัญข้ึนไปอีกเม่ือเราใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน เพราะมีการมอบอ านาจการกระจายอ านาจไปให้องค์การภาครัฐต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546 , หน้า 96) การรายงานทางการเงินและ
การรายงานผลการด าเนินงานทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องด าเนินการ
จัดท าเพ่ือเป็นสิ่งยืนยันถึงผลส าเร็จของงานตามท่ีท าข้อตกลงกันไว้เป็นการแสดงให้เห็นว่าจากวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ ส่วนราชการน าไปใช้จ่ายอย่างไรต้นทุนในการผลิตและการให้บริการเป็นอย่างไร
รวมถึงการแสดงผลการด าเนินงานของงาน/โครงการในแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้สัญญา
กันไว้หรือไม่ (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 22) 
 กระบวนการรายงานต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดกรอบและโครงสร้างการประเมินและ
รายงานผลที่ชัดเจนมีระยะเวลาในการตรวจสอบที่แน่นอนและที่ส าคัญคือ ข้อมูลรายงานต้องแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณหรือทรัพยากรที่จัดสรรกับผลที่เกิดข้ึน ตลอดจนการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการด าเนินงานซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนในขั้นต่อไป ดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ระบบการรายงานปัจจุบันคือ มีการรายงานทางการเงินและผลด าเนินงานควบคู่กัน ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารเกิดความตื่นตัวที่จะบริหารงานและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 17) 
   6.1 การรายงานทางการเงิน การรายงานทางการเงินเป็นการน าเสนอข้อมูลทางการเงิน
เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้แก่บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องทราบ
ถึงผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือมีความสามารถในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิผล 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความหมายต่อการตัดสินใจของผู้รายงานทางการเงิน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ดังนั้นรายงานทางการเงินจะเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถน าพาหน่วยงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 17) 
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 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนด
ระบบบัญชีภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนหลักการและนโยบายการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและปรับ
โครงสร้างระบบบัญชีของภาครัฐบาล โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นส่วนรายการระดับกรมจากเกณฑ์เงิน
สดเป็นเกณฑ์คงค้างและปรับโครงสร้างระบบบัญชีของรัฐบาลในอนาคตจากเดิมซึ่งเป็นระบบรวมศูนย์
ข้อมูลทางบัญชีทุกรายการที่กรมบัญชีกลาง เป็นระบบกระจายให้หน่วยงานภาครัฐผิดชอบให้มีระบบ
ข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์ที่หน่วยงานและก าหนดให้จัดส่งรายงานทางการเงินพร้อมรายละเอียดข้อมูล
ที่เก่ียวข้องให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งรายงานทางการเงินและรายละเอียดดังกล่าวประกอบด้วย 1) งบ
แสดงฐานะการเงิน 2) งบแสดงผลการด าเนินงาน 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546, หน้า 98-102) 
  1. งบแสดงฐานะการเงินขององค์กรเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ 
หนี้สิน และส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินการจนถึงวันที่ระบุในรายงานฐานะการเงิน
นั้น ทั้งนี้รายงานที่จะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินนั้นจะต้องแสดงให้ทราบถึง 1) การจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียน ตามสภาพคล่องของแต่ละรายการให้ชัดเจน 2) 
ควรจ าแนกสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ภายใน 12 เดือน หรือเกินกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 3) ควรจ าแนกหนี้สินที่จะต้องช าระภายใน 12 เดือนหรือเกินกว่า 
12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 4) งบแสดงฐานะการเงินต้องระบุรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดที่ชัดเจน  ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน อย่างน้อยต้องปะกอบด้วยข้อมูลทางบัญชี 3 
ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 สินทรัพย์ (Asset) คือ ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีตและคาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่หน่วยงานรายการที่ก าหนด
เป็นสินทรัพย์ เช่น เงินสด เงินทดรอง ราชการ เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
ลูกหนี้ ค่าสินค้า/บริการ (สุทธิ) สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น  
  ส่วนที่ 2 หนี้สิน (Liability) คือ ภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีตและจะส่งผลในปัจจุบันต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
เพ่ือช าระภาระผูกพันนั้น รายการที่ก าหนดเป็นหนี้สิน เช่น เจ้าหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า 
เงินทดรองราชการจับจากคลัง เงินรับฝากและเงินประกัน เป็นต้น  
  ส่วนที่ 3 ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ คือ มูลค่าสุทธิคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลัง
หักหนี้สินแล้ว 

  2. งบแสดงผลการด าเนินงาน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานขององค์กร 
(ก าไรหรือขาดทุน) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ผู้ใช้งบการเงิน กลุ่มต่างๆ จะได้ใช้งบก าไรขาดทุน
เพ่ือวัดค่าการลงทุน วัดสถานะของสินเชื่อและความส าเร็จของการท าก าไรขององค์กร 

  ส่วนประกอบของงบแสดงผลการด าเนินงาน ในการน าเสนองบแสดงผลการด าเนินงาน
ก าหนดให้ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงผลการด าเนินงาน ได้แก่ 1) รายได้หมายถึง การเพิ่มขึ้นของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในระหว่างรอบเวลาบัญชีในรูปของกระแสเข้า (Inflow) หรือการเพิ่มของสินทรัพย์ 
หรือการลดของหนี้สิน ซึ่งมีผลท าให้สินทรัพย์สุทธิเพิ่มข้ึน ได้แก่ รายได้จากการด าเนินงาน ได้แก่ รายได้
จากเงินงบประมาณ รายได้จากการรับบริจาค รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล รายได้จากดอกเบี้ยแชละ



51 

รายได้อ่ืน 2) ค่าใช้จ่ายหมายถึง การทดลงขอประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
ของกระแสออก ( Outflow) หรือการลดลงของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งมีผลท าให้
สินทรัพย์สุทธิลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากากรด าเนินงานได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 3) รายได/้ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการ
ด าเนินงานหมายถึงรายได้/ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดข้ึนเนื่องจากการด าเนินงานของหน่วยงานโดยตรง เช่น 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ (สุทธิ) ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น 4) รายการพิเศษ หมายถึง รายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์หรือรายการซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่างจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติ
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นรายการที่อยู่นอกเหนือจากควบคุมของหน่วยงาน เป็นรายการที่ไม่ได้เกิดข้ึน
ตามปกติและมีนัยส าคัญ 

  3. งบกระแสเงินสด เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีผู้ใช้งบการเงินใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเงิน
รวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในกาช าระหนี้เป็นรายงานทางการเงินที่ทุกหน่วยงานต้อง
น าเสนอแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดรวมทั้งเงินสดสุทธิที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของหน่วยงานในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การจ าแนกรายการในงบประแสเงินสดที่
เปลี่ยนแปลงไประหว่างรอบระยะเวลาบัญชีออกตามการตัดสินใจทางด้านการเงินเป็น 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 1) กระแสเงินสดสุทธิจากิจกรรมด าเนินงาน 2) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 
และ 3) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  งบกระแสเงินสดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมิน
ความสามารถของหน่วยงานในการได้มาซึ่งเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ท าให้ทราบการ
ไหลเวียนของเงินสดระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีนั้นรวมทั้งความสามารถต่างๆ อาทิ 1) ความสามารถ
ในการได้รับเงินสดในอนาคต ท าให้ทราบว่าหน่วยงานยังมีเงินสดที่จะได้รับในอนาคตอีกเท่าไร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการบริหารทางการเงิน 2) ความสามารถในการจ่ายเงินในอนาคต เช่น การจ่ายเงินปันผล 
ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ได้ในอนาคต เงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน 3) งบ
กระแสเงินสดท าให้ทราบถึงรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่เป็นเงินสดมาจากกิจกรรม
ด าเนินการ กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน ท าให้สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิของหน่วยงาน ประเมินการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเงิน และประเมินความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารทางการเงินด้วย 4) เนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการ
ด าเนินงาน เป็นงบการเงินที่จัดท าข้ึนเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานในรอบระยะเวลาบัญชี
หนึ่งๆ ไม่ได้จ าแนกรายการตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ดังนั้น ผู้ใช้งบ
การเงินจึงต้องดูงบกระแสเงินสด หรือประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานว่า การลงทุน การ
จัดหาเงินและกระแสเงินสดของหน่วยงานเป็นอย่างไร 

  4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการจัดท ารายงานทางการเงินไม่ว่าจะเป็นงบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน หรืองบกระแสเงินสด มีบางรายการที่ไม่สามารถระบุ
รายละเอียด ได้ครบถ้วน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน่วยงานต้องแสดง
ประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะการใช้จ่ายหรือตามหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละรายการควรมีการ
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จัดประเภทย่อย เพื่อเน้นให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ของผลการด าเนินงานซึ่งอาจแตกต่างกันทางด้านความ
มีเสถียรภาพ ศักยภาพในการท าก าไรและความสามารถในการคาดการณ์ล่างหน้า 

  สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานการเงินประกอบด้วย 1) รายงานประจ าเดือนได้แก่ รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่าย งบประแสเงินสด รายงานเจ้าหนี้ รายงานรับ-เบิกพัสดุและงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร และ 2) รายงานประจ าปี ได้แก่ งบรายได้และค่าใช้จ่าย (งบแสดงผลการด าเนินงาน) งบดุล (งบ
แสดงฐานะการเงิน) และงบประแสเงินสด (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หน้า 59) 
  6.2 การรายงานผลการด าเนินการ การรายงานผลการด าเนิน ( Performance Report) 
หมายถึง รายงานที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายใน และส่งเขตพ้ืนที่การเงินใช้ส าหรับ
ประเมินผลและวิเคราะห์การปฏิบัติงานของสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หน้า 21) ข้อมูลผล
การด าเนินงานจะครอบคลุมถึงข้อมูลทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน Goy ผลการด าเนินงานจะมี
ส่วนสนับสนุนข้อมูลทางการเงินโดยช่วยอธิบายถึงผลที่ได้และผลกระทบทางกิจกรรมของหน่วยงาน
เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ข้อมูลนี้จะครอบคลุมถึงรายละเอียดของผลผลิต ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งจะรวมถึงการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดการประเมินผลของความส าเร็จต่อ
แผนงานดังกล่าว การเปรียบเทียบในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างหน่วยงานหรือส่วนย่อยของหน่วยงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 103) 
  โดยทั่วไปเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว หน่วยงานภาครัฐและรัฐและรัฐวิสาหกิจจะจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแบบท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้ แล้วเสร็จและรวบรวมส่งส านัก
งบประมาณภายในเดือนตุลาคม (ของปีงบประมาณนั้นๆ) เพ่ือให้ส านักงบประมาณใช้เป็นแนวทางใน
การพิจารณาตัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่อไป ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐและวิสาหกิจด าเนินการนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 
2546, หน้า 103 – 105)  
  1. ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินนั้นขอให้พิจารณาให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 
  2. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ขอให้ด าเนินการดังนี้  
   2.1 การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรฐานที่ส านักงบประมาณเคย
ให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันเริ่มปีงบประมาณ  
   2.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่นอกเหนือจากข้อ 2.1 ให้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
  3. ส านักงบประมาณจะรวบรวมแผนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดส าหรับใช้ก ากับดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน และจะรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้คณะมนตรี
และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุก 3เดือน 
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  4. ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ส่งให้ส านักงบประมาณ 
  5. ให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัดและ
รายงานผลการปฏิบัติให้ส านักงบประมาณทราบทุก 3 เดือน โดยรูปแบบในการรายงานผลให้ด าเนินตาม
แบบที่ส านักงานงบประมาณก าหนด ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามท่ีก าหนดไว้ให้แจ้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานและเสนออนุมัติปรับแผนการบริหารงบประมาณจะได้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามความเหมาะสมและรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   6.3 ตัวบ่งชี้สภาพการปฏิบัติการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กรม
สามัญศึกษาได้ก าหนดสารสนเทศทางการเงินในแต่ละด้านประกอบด้วย สภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัด
สภาพความส าเร็จและรายการข้อมูลในด้านการรายงานทางการเงินและผลด าเนินการ เพื่อประกอบการ
ด าเนินงานตามระบบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานภายในสังกัดไว้ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา, 
ม.ป.ป., หน้า 26 – 30) 
     1. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีความพร้อมในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานทางการเงิน 
ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) นโยบายและ
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินด้านการรายบานทางการเงินและผลด าเนินงานมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติได้ 2) โครงสร้างและการมอบหมายงานดานการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานมีความ
ชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีจ านวนบุคลากรรับผิดชอบด้านการศึกษา การ
วางแผนงบประมาณ การเงิน การบัญชี ครบตามโครงสร้าง 4) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องมีความสามารถเพียงพอต่อการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 5) ร้อย
ละของวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานทางด้านการรายงานทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน 6) การจดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการรายงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงานมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 7) ร้อยละของจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีเม่ือเทียบ
กับแผน 8) อัตราการเพิ่มของประเภท/จ านวนเทคโนโลยีที่มีน ามาใช้ในการรายงานทางการเงินและผล
การด าเนินงาน 9) การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
    2. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานด าเนินการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 2) 
รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะท่ีก าหนด 3) การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลมีการจัดท าอย่างเป็นระบบ 
    3. สภาพความส าเร็จ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามระเบียบน่าเชื่อถือ 
ตรวจสอบได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีที่
กระทรวงการคลังก าหนด 2) รายงานทางการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
3) ข้อมูลทางการเงินมีการเผยแพรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจและสาธารณชนได้รับทราบ 
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    4. สภาพความส าเร็จ รายงานผลการด าเนินงานมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนถูกต้อง
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ คือ 1) รายงานผลการด าเนินงานประกอบด้วย 
กิจกรรมหลัก งบประมาณ (ที่ได้รับและจ่ายจริง) ผลผลิตและผลลัพธ์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ)  ระดับ
กิจกรรมและโครงการ ระยะเวลา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 สรุปได้ว่า การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน หมายถึง การปฏิบัตินของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ที่เกี่ยวข้อง 1) การรายงานทาง
การเงินและ 2) การรายงานผลการด าเนินงาน 
  7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 บัญญัติว่าให้มีระบบการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทศพร ศิริสัมพันธ์ ( 2544, หน้า 238) ที่
กล่าวว่าการตรวจสอบเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรทั่วไป เป็นหน้าที่ท่ีเป็นหัวใจของระบบ
ควบคุมโดยมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับคุณภาพให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานใน
การรบริหารภายในองค์กร 
  การตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่ส่วนราชการ
จะต้องก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะได้รับการกระจายอ านาจทาง
การเงินโดยการปรับเปลี่ยนระบบงานประมาณจะไหปลดบทบาทและอ านาจขอบหน่วยงานกลาง ใน
การควบคุมการด าเนินงานของส่วนราชการอย่างไรก็ตามการัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะท าให้
เกิดอิสระในการบริหารงบประมาณมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดช่องโหว่ในการใช้งบประมาณ
อย่างไม่มีประสิทธิได้ ดังนั้นในการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการผ่อนปรนทางการเงิน โดยที่การตรวจสอบภายในถือเป็นกลไกที่
ส าคัญในการควบคุมการใช้งบประมาณในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะถูกตรวจสอบได้โดยระบบการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตนเองบ (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 28)  
   7.1 ความส าคัญขอบงการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ความเสียหายที่กลายเป็น
วิกฤตการณ์ของบางองค์กรภาครัฐที่เกิดข้ึนอยู่เป็นประจ า มีสาเหตุมากจากความบกพร่อง 5 ประการ
คือ 1) ขาดการจัดแบ่งภาระหน้าที่ เพื่อผลด้านการตรวจสอบและควบคุม 2) มอบอ านาจการจัดการ
ให้กับคนเพียงคนเดียวมากเกินไป 3) ขาดการตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 4) การ
ควบคุมตรวจตราไม่เพียงพอ 5) ขาดการบริหารการลงทุนเพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม สาเหตุดังกล่าวเรียกในทางวิชาการว่าจุดอ่อนของการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
(Weaknesses in Internal Audit and Control) ซึ่งเป็นสิ่งที่นักบริหารจะละเลยมิได้เพราะการบริหาร
ที่ปราศจากการตรวจสอบและควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ย่อมไม่อาจวางใจได้ว่าผลการ
ด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ยิ่งกว่านั้นการขาดการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใจที่ดีย่อมเปิดอาให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าจะเป็นความ
สิ้นเปลืองหรือความเปล่าของการใช้จ่ายทรัพยากร การกระท าอันเป็นทุจริตของบุคลากรหรือคณะ
ผู้บริหาร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546, หน้า 107) 
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  การตรวจสอบภายในจะด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 1) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 2) ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยก าหนดว่ารายจ่ายทุกรายจ่ายต้องมีหลักฐานและต้องได้รับการบันทึกทางบัญชี 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใสและความสามารถตรวจสอบได้ 3) 
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานเพราะการตรวจสอบเป็นการประเมิน
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกๆ ด้านในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานระบบบัญชีรวมทั้ง
ระบบสารสนเทศขององค์กร นอกจากนั้นยังเป็นเสมือนสื่อกลางระหว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
การลดปัญหาความไม่เข้าใจนโยบายอันจะท าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุผลตามท่ีผู้บริหารต้องการ 4) 
เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ซึ่งจะส่งเสริมให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 5) ให้สัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบในองค์กรจึงลดโอกาสความเสียหายร้ายแรงและความเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546, หน้า 111 – 112) 
   7.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน   
เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้ท างานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีตรวจสอบ นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในยังรวมถึง
การส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2546, หน้า 108 – 109) ซึ่งการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือให้เกิด
ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานและสินทรัพย์มีความปลอดภัย 
2) เพื่อให้รายงานการด าเนินงานและการเงินเชื่อถือได้ 3) การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎและระเบียบ 
(สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2544, หน้า 180)  
   7.3 บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนว
ใหม่บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในควรมีดังนี้คือ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 
2546, หน้า 109 – 110) 
     1. การพัฒนางานให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่าย
บริหาร โดยจะเน้นการตรวจสอบที่เรียกว่าการตรวจสอบ เพื่อการบริหาร ( Management Oriented 
Audit) ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์หรือ
สอบทานงาน หรือเรื่องส าคัญๆ ที่ผู้บริหารสนใจ เช่น การลดต้นทุน ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
     2. การตรวจสอบโดยใช้แนวความเสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยผู้ตรวจสอบ
ต้องเข้าใจ โครงสร้างการควบคุมและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อกิจกรรมอย่างเพียงพอ เพื่อเลือก
กิจกรรมตรวจสอบที่จะลดความเสี่ยงและมีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
    3. การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (Participative Audit) เป็นการตรวจสอบโดยเน้น
ถึงการประสานงานระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรร่วมกัน 
    4. การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ (Proactive and Constructive) 
โดยท าหน้าที่ในการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาในการด าเนินงาน 
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    5. การติดตามแนวความคิดทางการบริหารสมัยใหม่ ผู้ตรวจสอบควรมีความรู้เกี่ยวกับ
การริหารสมัยใหม่ เช่น แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารคุณภาพ การบริหารแบบทันเวลา การรื้อปรับ
กระบวนการท างานขององค์กร การประเมินผลการควบคุมตนเอง การหาวิธีปฏิบัติเชิงเปรียบเทียบ กับ
องค์กรที่ประสบความส าเร็จ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือเสนอแนะกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร 
    6. การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สืบค้น ติดตามข่าวสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
อ้างอิง ฯลฯ 
   7.4 ประเภทของการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน อาจแบ่งประเภทของบ
งานที่ต้องท าการตรวจสอบได้ 4 ประเภท คือ 1) การตรวจสอบทางการเงิน 2) การตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ 3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ 4) การตรวจสอบในโครงการพิเศษ (สุรัสวดี 
ราชกุลชัย, 2546, หน้า 309) โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบภายในมี 6 ประเภท คือ 1) การตรวจสอบทาง
การเงิน 2) การตรวจสอบการปฏิบัติการ 3) การตรวจสอบการบริหาร 4) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 5) การตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) การตรวจสอบพิเศษ (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546, หน้า 112) 
  การตรวจสอบภายในที่ส่วนราชการด าเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบ
ในลักษณะของการประเมินผลจากข้อมูลต่างๆ ในอดีตเพ่ือทดสอบและให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่
หน่วยงานจัดท าขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือได้เพียงใด ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติการทางราชการหรือไม่ ทั้งนี้การตรวจสอบยังเป็นการกระท าเพ่ือ
ป้องกันทรัพย์สิน ตลอดจนการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงานที่มีอยู่ โดยปกติการตรวจสอบลักษณะนี้เป็นการกระท าอย่างมีแบบแผนเป็นทางการและเป็น
ระบบ ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล เพ่ือการจัดการบริหารโดยเฉพาะเป็นข้อมูล
ส าหรับที่ฝ่ายบริหารใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนตัดสินใจ ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงาน 2) 
การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการสอบทานประเมินผลการด าเนินของ
หน่วยงาน โดยรวมและผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม การตรวจสอบประเมินผลดังกล่าวจะต้อง
กระท าอย่างอิสระและเป็นระบบด้วยวิธีการตรวจสอบอันควรและเหมาะสมกับกรณีสอบประเมินผลนั้น 
ผู้ตรวจสอบจะให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานที่ก าลังกระท าและผลกระทบอันเกิดข้ึนจากกรณีที่
ปรากฏความเบี่ยงเบนในผลการด าเนินงานนั้นเพื่อการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน
ให้บังเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารก าหนด การตรวจสอบกิจการในลักษณะ
ที่กล่าวเป็นการสอบถามและประเมินการด าเนินการด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความส าเร็จ
ของผลการด าเนินงานหรือประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการผลิตหรือประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร (Efficiency) และต้นทุนของการด าเนินการหรือความประหยัดในการใช้ทรัพยากร  
(Economy) (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 29 – 30) 
  7.5 การวางแผนตรวจสอบภายใน (Internal Audit Plan) การวางแผนการตรวจสอบ
ภายในเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องตัดสินใจว่าจุดใดหรือกิจกรรมใดที่ควรท าการตรวจสอบและควรตรวจสอบเมื่อใด 
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จะใช้เวลาในการตรวจสอบและจ านวนผู้ตรวจสอบมากน้อยเพียงใด การวางแผนการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสิทธิผล เพราะท าให้ได้มีโอกาสเปรียบเทียบ
ปริมาณงานที่จะท าการตรวจสอบกับจ านวนผู้ตรวจสอบและจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ ถ้าไม่มี
การวางแผนการตรวจสอบล่วงหน้าอาจท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันเวลา  เนื่องจาก
ปัญหาของความไม่พร้อมของบุคลากรและทรัพยากรมีไม่เพียงพอ การวางแผนของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในควรจัดให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร และแผนงานตรวจสอบควร
ประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2) การจัดท า
แผนการตรวจระยะยาวและแผนประจ าปี 3) ตารางเวลาปฏิบัติงาน 4) แผนก าลังคนและงบประมาณ 
5) กิจกรรมการตรวจสอบและรูปแบบรายงาน (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 71 – 73) 
  7.6 โครงสร้างระบบการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายในการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 จะต้องด าเนินการทั้งในกระดับหน่วยงานนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยประสานการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก คือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีอิสระในความก ากับดูแลของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ในระดับสถานศึกษาควรได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของสถานศึกษา
หรือของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโดยคณะกรรมการตรวจสอบของสถานศึกษาโดยสม่ าเสมอ และรา
ยานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพื่อติดตาม
ประเมินผล และใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลและบริหารจัดการสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบต่อไป รวมทั้งอาจใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนการตรวจสอบกับส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบคือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
โดยวิธีแต่งตั้งคุณสมบัติของกรรมการ วาระการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา , 2544, หน้า 65) และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบภายในเพื่อ
สร้างความยอมรับผลงานตรวจสอบภายใน การควบคุมคุณภาพ มี 3 วิธี คือ 1) การควบคุมดูแล 2) 
การสอบทานจากหน่วยงานภายในองค์กร 3) การสอบทานจากหน่วยงานภายนอกองค์การ (ชัยสิทธิ์ 
เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 73 – 74)  
  7.7 กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน เทคนิคการตรวจสอบภายในที่
ส าคัญๆ ที่จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ 1) การวางแผนตรวจสอบ 
2) การท าความเข้าใจหน่วยงานที่จะตรวจสอบ 3) การจัดท าแผนการตรวจสอบ 4) การประเมินผล
การควบคุมภายใน 5) การหารือข้ันต้นในเรื่องที่ตรวจสอบ 6) การก าหนดขบวนการตรวจสอบใหม่ให้
เหมาะสม 7) การด าเนินงานตรวจสอบให้สมบูรณ์ 8) การทบทวนงานตรวจสอบ 9) การสรุปประเด็น
ปัญหากับผู้รับการตรวจสอบ และ 10) การจัดท าแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป (เจริญ เจษฎาวัลย์, 2544, 
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หน้า 41 – 58) ส่วนกระบวนการตรวจสอบแบ่งออกได้เป็นหลายขั้นตอน ในการด าเนินการตรวจสอบ
แต่ละข้ันตอนผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการตรวจสอบมา ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นการแสดง
ขั้นตอนการด าเนินงานที่จ้ะองปฏิบัติในการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ ได้แก่1) การ
วางแผนงานตรวจสอบ 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 3) การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและ 
4) การติดตามผล (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 75 – 76) 
  7.8 ตัวบ่งชี้สภาพการปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานกรมสามัญศึกษา
ได้ก าหนดสารสนเทศทางการเงินในแต่ละด้านประกอบด้วย สภาพความส าเร็จ ตัวชี้วัดสภาพ
ความส าเร็จและรายการข้อมูลในด้านการตรวจสอบภายในเพื่อประกอบการด าเนินงานตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานภายในสังกัดไว้ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป., หน้า 35 – 37) 
   1. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีความพร้อมตามมาตรฐานทางการเงิน การตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งมีตัวชี้สภาพวัดความส าเร็จ คือ 1) นโยบาย และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงิน การ
ตรวจสอบภายในมีความชัดเจนและปฏิบัติได้ 2) การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  3) บุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งมีจ านวนเพียงพอโครงสร้างการมอบหมายงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน มีความชัดเจนและให้ทุกคนได้รับรู้ 5) การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ
ด้านการตรวจสอบภายในให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเพียงพอ 6) การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบ 7) หน่วยงานมีการเตรียมข้อมูลงบประมาณและสารสนเทศท่ีใช้ประกอบการตรวจสอบ  
   2. สภาพความส าเร็จ การตรวจสอบภายในด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดและ
ตอบสนองหลักการของการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน ซึ่งมีตัวชี้สภาพวัดความส าเร็จ คือ 1) หน่วยงานมี
การจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนประจ าปี 2) หน่วยงานมีการตรวจสอบภายในตาม
แผนฯ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 3) ร้อยละของผู้รับตรวจที่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
   3. สภาพความส าเร็จ หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
ผลงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีตัวชี้สภาพวัดความส าเร็จคือ 1) ร้อยละของงาน/โครงการที่
ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบมีการด าเนินการมุ้งเน้นผลผลิต/ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ 2) 
ร้อยละของงาน/โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในหมายถึงการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ที่เก่ียวกับ 1) การด าเนินการก าหนด
ลักษณะของการตรวจสอบและควบคุมภายใน 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 3) การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 4) ก าหนดประเภทของตรวจสอบภายใน 5) การวางแผน
การตรวจสอบภายใน 6) การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 7) กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ
ภายใน 
 สรุปได้ว่า การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐเป็นตัวป้อนขณะที่สถานศึกษาจะน างบประมาณไปใช้
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ในการด าเนินงานภายในองค์การจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน (7 Hurdle) เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของงานโดยผลงานจะปรากฏออกมาเป็น  2 
ลักษณะ คือ ผลลัพธ์  (Outcome) และผลผลิต (Output) การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานการ
จัดการทางการเงิน 7 ด้าน จะประกอบด้วย 1) การวางแผนงบประมาณ โดยการด าเนินการเกี่ยวกับ
การวางแผนกลยุทธ์การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ การวัดผลการด าเนินงาน การวัดผลความส าเร็จ
ขององค์กรภาครัฐ การก าหนดความเชื่อมระหว่างแผลกลยุทธ์กับโครงสร้างแผนงานและการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 2) ค านวณต้นทุนผลผลิตจะเป็นการด าเนินกาเกี่ยวกับ 
การคิดต้นทุนกิจกรรม การก าหนดขั้นตอนในการจัดท าข้อมูล การออกแบบและติดตั้งระบบการคิด
ต้นทุนกิจกรรม การก าหนดระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม การก าหนดขั้นตอนของขบวนการคิดต้นทุน
กิจกรรม การก าหนดทางเลือกในการวิเคราะห์กิจกรรมและการก าหนดตัวผลักดันทรัพยากรและ
ผลักดันกิจกรรม 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดจ้าง การด าเนินการตามขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณจะ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าระบบบัญชีราชการ การควบคุมทางบัญชี การควบคุมงบประมาณและ
การก าหนดความรับผิดชอบในการบันทึกบัญชี 5) การบริหารสินทรัพย์จะด าเนินการเกี่ยวกับการ
วางแผนความต้องการสินทรัพย์ การจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ การบริการสินทรัพย์ประเภทพัสดุ
และประเภทที่ดิน/สิ่งก่อสร้างและการควบคุมดูแลรักษา 6) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ
จะด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการรายงานผลการด าเนินงาน 7) การตรวจสอบ
ภายในจะด าเนินการเก่ียวกับการด าเนินการการก าหนดลักษณะของการตรวจสอบและการควบคุม
ภายในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน การก าหนดประเภทของการตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบภายใน การควบคุม
คุณภาพงานตรวจสอบภายในและขบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมผลตอบแทนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ เพ่ิม
บทบาทและกระจายอ านาจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนารูปแบบในการจัดงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เหมาะสม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ด าเนินการให้
สถานศึกษาพัฒนาขีดความสามารถในมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน โดยให้สถานศึกษา
ด าเนินการวางแผนงบประมาณ การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบภายใน และได้เพ่ิมการรายงานทางการเงินและผล
การด าเนินงาน การค านวณต้นทุนกิจกรรมโดยงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับแบ่งออกเป็น งบ
บุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้าง) และงบด าเนินการ (ให้ในลักษณะก้อนเงินก้อนต่อหัวผู้เรียน) งบลงทุน 
ซึ่งการจัดสรรให้สถานศึกษาในลักษณะที่มีการจัดเงินอุดหนุนต่อหัวตามจ านวนผู้เรียนผ่านทาง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้จัดท าและ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน จึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะท าให้ได้ทราบสภาพ
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.5.1 ความเป็นมา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด
มหาสารคาม  อยู่บริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ16 
องศา 40 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดาและ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่
บริการครอบคลุม 5 อ าเภอ คือ อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอนาเชือก อ าเภอนาดูน 
และอ าเภอยางสีสุราช ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีที่ตั้งส านักงาน
อยู่ที่อ าเภอวาปีปทุม โดยใช้อาคารของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอวาปีปทุม (เดิม)  อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 40 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอ  จังหวัด และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเมืองมหาสารคามและอ าเภอแกด า (สพป.มหาสารคาม เขต 1) 
 ทิศใต ้ติดต่อกับ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (สพป.สุรินทร์ เขต 2) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต1) และอ าเภอ
ปทุมรัตต ์จังหวัดร้อยเอ็ด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต2) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม (สพป.มหาสารคาม เขต 1) และ
อ าเภอนาโพธิ์ อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) 
 2.5.2 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหาร
และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.  2546 ขึ้นตรงต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย  ถึงระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
อ าเภอนาเชือก อ าเภอนาดูน  และอ าเภอยางสีสุราช  ปีงบประมาณ 2557 มีปริมาณงานในความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 240 แห่ง 
   1.1 สถานศึกษาสังกัด สพฐ 225 แห่ง 
   1.2 สถานศึกษาเอกชน 9 แห่ง 
   1.3 สถานศึกษาปริยัติธรรม 6 แห่ง 
  2. สถานศึกษาในสังกัด  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด (สพฐ) จ านวน 225 แห่ง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา 

 

ที ่ ขนาดสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
1 ขนาดเล็ก 146 
2 ขนาดกลาง 70 
3 ขนาดใหญ่ 9 

รวม 225 
 
  3. นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  36, 487 คน 
   - นักเรียนสังกัด สพฐ.       31, 881 คน 
   - นักเรียนโรงเรียนเอกชน       4, 606 คน  
 ข้อมูลพื้นฐาน  : จ านวนสถานศึกษาและจ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   2, 382  คน 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียน           225  คน 
  - รองผู้อ านวยการโรงเรียน           13  คน 
   - ครู             1, 899  คน 
   - พนักงานราชการ              61  คน 
  - ลูกจ้างประจ า             109  คน 
  - ลูกจ้างชั่วคราว (คร)ู            34  คน 
  - อัตราจ้าง (นักการภารโรง)          41  คน  
 5. จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 93 คน 
   - ผอ.สพป              1  คน 
   - รอง ผอ.สพป             7  คน 
   - ศึกษานิเทศก์           20  คน 
   - บุคลากรทางการศึกษา        51  คน 
   - ลูกจ้างประจ า            5  คน 
  - ลูกจ้างชั่วคราว            9  คน 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นองค์กรบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้อย่างมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ความเป็นผู้น า
ประชาคมอาเซียน  
 พันธกิจ (Mission) 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
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พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  เข้าสู่ความเป็นผู้น าประชาคมอาเซียน พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
 "มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ Best "  
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2544) ได้ท าการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงบประมาณจ าปีงบประมาณ 2541 เรียงล าดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) 
งบประมาณล่าช้า 2) งบประมาณน้อยเพราะราคาสิ่งของแพงขึ้น 3) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
4) เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอน 5) การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นระบบเปลี่ยนแปลงบ่อย 6) 
ขาดเจ้าหน้าที่ธุรการการเงินพัสดุรับผิดชอบโดยเฉพาะ 7) อนุมัติเงินหลายครั้งท าให้เสียเวลาในการ
บริหารงบประมาณ 8) มีข้ันตอนภายนอกด าเนินงานมากเกินไป 9) ราคาวัสดุกับราคากลางไม่
สอดคล้องกัน ซื้อของไม่ได้ 10) ระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อยขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ 11) บัญชี
จัดสรรกับอนุมัติเงินไม่ต้องกัน 12) วัสดุคุณภาพไม่ดีแต่ราคาแพง 13) ต้องด าเนินการเร่งด่วน
ตลอดเวลาขาดต่อการจัดการงบประมาณ 14)กระจายอ านาจไม่จริงใจเพราะขยักเงินไว้บางส่วน 15) 
ได้รับวัสดุไม่ตรงกับความต้องการในการใช้ 16) ผู้บริหารด าเนินการเองผู้ที่ซื้อในค าสั่งไม่ทราบเรื่อง 
17) ร้านค้าอยู่ไกล ระยะทางยากล าบากและมีร้านให้ซื้อน้อย 18) ไม่มีที่เก็บอาหารเสริม(นม) 19) 
นโยบายของหน่วยเหนือไม่ชัดเจน 20) โอนเงินให้โรงเรียนไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ 21) วัสดุครุภัณฑ์
บางรายการหาซื้อไม่ได้ 22) ไม่มียานพาหนะ ค่าพาหนะในการไปจัดซื้อไปจัดจ้าง 23) ขาดเอกสาร
ระเบียบการปฏิบัติส าหรับค้นคว้าอ้างอึง 24) บุคลากรมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่บ่อย 25) 
กรรมการโรงเรียนไม่มีบทบาทในการบริหารงบประมาณ 26) ส่วนกลางจัดซื้อให้ได้ของไม่มีคุณภาพ 
27) ผู้บริหารโรงเรียนบริหารเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ 28) ผู้บริหารจ่ายเงินเองแต่ไม่ได้รับใบเสร็จ
ลงบัญชีไม่ได้ 29) ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ 
 สมหวัง ขอเอื้อนกลาง  (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดท า
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด าเนินการใน
ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศักยภาพบุคคล ด้านทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตอ่ืน
และด้านงบประมาณสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างปรากฏว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เฉพาะด้านต าแหน่ง 
ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานเป็นส่วนใหญ่ 
  2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียน
ประสบปัญหาในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทั้งโดยภาพรวมและรายด้านซึ่งได้แก่ ด้าน
ศักยภาพบุคคล ด้านงบประมาณสนับสนุน ด้านการบริหารจัดการและด้านทรัพยากรหรือปัจจัยการ
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ผลิตอ่ืนอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบวามแตกต่างกันของความคิดเห็นปรากฏว่าผู้บริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งในด้านต าแหน่ง ด้านประสบการณ์ ด้านวุฒิการศึกษาสูงสุดและขนาดโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงาน
อยู่ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 บัณฑิต แสงกล้า (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการบริหารงบประมาณตาม
มาตรฐานการเงินทั้ง 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การค านวณต้นทุนผลผลิต 3) การ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ 7) การตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติทุกข้อส่วนปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทั้ง 7 ด้าน พบว่า การวางแผน
งบประมาณ การค านวณต้นทุนผลผลิต และการตรวจสอบภายในอยู่ระดับปานกลาง ส่วนการ
จัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ รายงานทางการเงินและ
ผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
 เชษฐา ชาญพานิชย์  (2548) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเมืองระยอง ผลการศึกษาพบว่า 1) 
สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอระยอง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้คือ การค านวณต้นทุนกิจกรรม การบริหารสินทรัพย์ การวางแผนงบประมาณ การ
ตรวจสอบภายใน การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลทางการเงินและผลการด าเนินงาน และการ
บริหารงบประมาณทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 2) สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองระยอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 
โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ทองพูน อรัญกูล  (2552) ได้ท าการวิจัย เรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหาร
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาโรงเรียน
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัด
ศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 3) ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 จิตรา อุดมทรัพย์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
1) การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
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การค านวณต้นทุนการผลิต รองลงมา ได้แก่ การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การ
ตรวจสอบภายใน การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การรายงานทางการเงินและ
การด าเนินงาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การวางแผนงบประมาณ 2) ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ าแนกตามสถานศึกษาและหัวหน้างานงบประมาณ โดยรวมและรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ยกเว้น ด้านการตรวจสอบภายใน ไม่แตกต่าง 3) ผล
การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน 
 สมจิตร ยะจอม (2554) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย คือ 1) ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 2) ด้าน
การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 3) ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 4) ด้านการวางแผน
งบประมาณ 5) ด้านการตรวจสอบภายใน และ 6) ด้านการค านวณต้นทุนผลผลิตตามล าดับ ส่วนด้าน
การบริหารสินทรัพย์ อยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา คือ บุคลากรของ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน แนวทางเก่ียวกับ การวางแผน
งบประมาณ การค านวณต้นทุนผลผลิต การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข(เพ่ิมเติม) รวมทั้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี และการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และนอกจากนี้ยังพบว่างบประมาณที่
สถานศึกษาได้รับไม่เพียงพอต่อ การบริหารงานในสถานศึกษา การบริหารงบประมาณจากต้นสังกัดมี
ความไม่แน่นอน มีความล่าช้า ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนด 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องจ านวน 7 เรื่อง พบว่าทุกเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา และมีการบริหารงานในระดับปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบพบว่า 
มี 4 เรืองที่มีความแตกต่าง ส่วนอีก  3 เรื่องไม่พบความแตกต่าง ซึ่งผู้ วิจัยจะน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การท าวิจัยและอภิปรายผลต่อไป 
 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของจิตรา อุดมทรัพย์  ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน เพื่อให้การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ (จิตรา อุดมทรัพย์ , 2552, หน้า 7) มาสรุป
เป็นกรอบแนวคิดในวิจัยครั้งนี้ดังภาพที่ 2.1 
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ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)  (Dependent Variables) 

   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.ต าแหน่งหน้าที่  
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน 
  1.3 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
2.ขนาดสถานศึกษา 
  2.1 ขนาดเล็ก 
  2.2 ขนาดกลาง 
  2.3 ขนาดใหญ ่
 

 การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ  
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ าแนกเป็น 7 ด้าน 
ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผนงบประมาณ 
2. ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
3. ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
5. ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน  

 
 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2” นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยผู้วิจัยได้เสนอวิธีการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3. 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3 .3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3 .4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3 .5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. 6 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมีต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 225 คน และหัวหน้างานการเงิน จ านวน 2 25 คน หัวหน้างานพัสดุ จ านวน 225 คน รวม
ประชากร จ านวน 675 คน  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง   
 ได้แก่  บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2  จ านวน 246 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43)  โดยท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น  ได้โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 43 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 129 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 
32 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 96 คนและขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 21 คน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบ่งออก 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่งหน้าที่และ
ขนาดของสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน
งบประมาณ 2) ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน  3) ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
4) ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  5) ด้านรายงานทางการเงินและผลการ
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ด าเนินงาน 6) ด้านการบริหารสินทรัพย์  7) ด้านการตรวจสอบภายใน  จ านวน 47 ข้อ มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยแบ่งระดับของการ
วัดออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 121) 
  มากท่ีสุด หมายถึง  5  คะแนน  
  มาก หมายถึง  4  คะแนน  
  ปานกลาง หมายถึง  3  คะแนน  
  น้อย หมายถึง  2  คะแนน  
  น้อยที่สุด หมายถึง  1  คะแนน  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ( Opened Questionnaires) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) มีข้ันตอนดังนี้ 
 3. 3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา คู่มือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3. 3.2 ก าหนดประเด็นต่างๆ ที่ต้องการทราบ เกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา เพ่ือจะน าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 3. 3.3 สร้างแบบถอมถามโดยประยุกต์และเก็บความหมาย รายละเอียดจากแนวคิดและ
ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับตัวแปรมาเขียนข้อค าถามข้ึนและเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงต่อไป 
  3.3.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะและน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามเพ่ือหาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขความเท่ียงตรงทั้งทางด้าน
โครงสร้างเนื้อหาและส านวนภาษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับข้อค าถามประเมินความถูกต้องโดยใช้สูตรการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือ IOC (The Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑ์ ดังนี้ (ยุทธ  
ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159)  
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามของแต่ละข้อ โดยใช้สูตร IOC ค านวณ
ได้ ดังนี้ 
 

IOC =  


R
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 เมื่อ   IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง 
    ข้อสอบกับจุดประสงค์  
   R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 3.3.5 น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC (The Index of Item Objective 
Congruence) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค าถามท้ังหมด
จ านวน 49 ข้อ ใช้ได้จ านวน 49 ข้อ ซึ่งข้อค าถามท่ีใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 (รายละเอียด
ในภาคผนวก จ) 
  3. 3.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้  
(Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.7 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด าเนินการเป็นล าดับดังนี้  
    1) หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนน
โดยรวม ได้ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 - 0.93 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
    2) น าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค ( Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
 3 .3.8 แก้ไขปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  
 3. 4.1 น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าสารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการ
วิจัย 
 3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการชี้แจงรายละเอียด
ของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาท้ังหมด 
 3.4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการตอบแล้วทั้งหมด เพื่อด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
 3.5.2 น าแบบสอบถามที่ได้คัดเลือกไว้แล้วมาด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์  
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 3.5.3 น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยการหา ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้านและรายข้อแล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการบริหารอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการบริหารอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. 5.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความแตกต่าง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ  F - test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยด้วยวิธีการวิธีการ LSD 
(Least-Significant Different) 
 3.5.7 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ( Frequency) ร้อยละ  
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 3. 6.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One – Way ANOVA or F – test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการวิธีการ LSD (Least-Significant Different) 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เสนอรายละเอียด
ตามล าดับ ดังนี ้
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.2 ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
4.1 สัญลักษณท์ี่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
F แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่ม ขึ้นไป 
df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน ผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก าลังสอง (Mean Squares) 
p  แทน ความน่าจะเป็นที่ใช้เปรียบเทียบความมีนัยส าคัญทางสถิติ   

 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ และ
ขนาดสถานศึกษา 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาด
สถานศึกษา 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต าแหน่งหน้าที่   
 ผู้บริหารสถานศึกษา 82 33.33 
 เจ้าหน้าที่การเงิน 81 32.93 
 เจ้าหน้าพัสดุ 83 33.74 

รวม 246 100.00 
ขนาดสถานศึกษา   
 ขนาดเล็ก  129 52.44 
 ขนาดกลาง  96 39.02 
 ขนาดใหญ่  21 8.54 

รวม 246 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า มีต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน มากที่สุด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.74 รองลงมามีต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 น้อยที่สุด คือ มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.93 เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สังกัดสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 
129 คน คิดเป็นร้อยละ 52.44 รองลงมาสังกัดสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.02 และน้อยที่สุด สังกัดสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.54 
 
 
. ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.2 – 4.9 
 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 โดยรวมและรายด้าน (n = 246) 

 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
ด้านการวางแผนงบประมาณ 3.07 0.70 6 ปานกลาง 
ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 3.05 0.66 7 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 3.11 0.75 3 ปานกลาง 
ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 3.14 0.74 1 ปานกลาง 
ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 3.10 0.69 4 ปานกลาง 
ด้านการบริหารทรัพย์สิน 3.12 0.69 2 ปานกลาง 
ด้านการตรวจสอบภายใน 3.08 0.74 5 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.10 0.71  ปานกลาง 
     

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านรายงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน  ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนงบประมาณ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ด้านการวางแผนงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ (n = 246) 

 

ข้อ ด้านการวางแผนงบประมาณ 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ

ก าหนดวิสัยทัศ พันธกิจ เป้าประสงค์ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของ สพป. และ สพฐ. 2.98 0.76 7 ปานกลาง 

2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป. และ สพฐ. 3.02 0.74 5 ปานกลาง 

3. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 2.91 0.75 8 ปานกลาง 
4. มีการจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ ให้มีความ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จของสถานศึกษา 3.16 0.80 3 ปานกลาง 
5. มีการก าหนดวิธีวัดผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ในด้านปริมาณที่ท าเสร็จ คุณภาพของผลผลิตเวลาที่
ด าเนินการและงบประมาณที่ใช้ 3.01 0.68 6 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการวางแผนงบประมาณ 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
6. มีการก าหนดการวัดผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาจากบุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.02 0.66 5 ปานกลาง 

7. มีการจัดเตรียมงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า
ส าหรับแผนงานและโครงการในระยะเวลา 2-3 ปี 3.03 0.64 4 ปานกลาง 

8. มีการจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์
และมีการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย 3.33 0.70 1 ปานกลาง 

9. มีการติดตามและประเมินผลและจัดท ารายงาน 3.18 0.55 2 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.07 0.70  ปานกลาง 

     

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านการวางแผน
งบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
จัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์และมีการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย รองลงมา 
คือ มีการติดตามและประเมินผลและจัดท ารายงาน ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  มีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ด้านการก าหนดต้นทุนการผลิตและผลการด าเนินงาน โดยรวมและรายข้อ (n = 246) 

 

ข้อ 
ด้านการก าหนดต้นทุนการผลิตและผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการมอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

ด าเนินการค านวณต้นทุนผลผลิตที่ชัดเจน 3.16 0.79 2 ปานกลาง 
2. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลในการค านวณต้นทุนผลผลิต

ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2.82 0.54 5 ปานกลาง 
3. มีการระบุผลผลิตที่จะได้รับจากการด าเนินกิจกรรม

ต่าง  ๆ 3.25 0.69 1 ปานกลาง 
4. มีกระบวนการจ าแนกต้นทุนรวมออกเป็นต้นทุน

ทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในแต่ละกิจกรรม 3.16 0.70 2 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ด้านการก าหนดต้นทุนการผลิตและผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
5. มีการหาต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต (ต้นทุนรวมหาร

ด้วยจ านวนผลผลิต) 3.01 0.71 3 ปานกลาง 
6. มีการน าผลจากการค านวณต้นทุนผลผลิตไปใช้ใน

การตัดสินใจของฝ่ายบริหารโรงเรียน 2.88 0.51 4 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.05 0.66  ปานกลาง 

     
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านการก าหนดผลผลิตและการ
ค านวณต้นทุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
ระบุผลผลิตที่จะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆรองลงมา คือ การมอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบด าเนินการค านวณต้นทุนผลผลิตที่ชัดเจน และมีกระบวนการจ าแนกต้นทุนรวมออกเป็น
ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในแต่ละกิจกรรม ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  จัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลในการค านวณต้นทุนผลผลิตที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 
 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมและรายข้อ (n = 246) 

 

ข้อ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดซื้อ

จัดจ้าง และแจ้งบุคลากรในโรงเรียน 3.32 0.60 1 ปานกลาง 
2. มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปฏิบัติงานตาม

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.03 0.88 5 ปานกลาง 
3. มีการก าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัดกุม และ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 3.04 0.76 4 ปานกลาง 
4. มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 3.07 0.68 3 ปานกลาง 
5. มีการประเมินทางเลือกอ่ืน ๆ ในระบบงบประมาณท่ี

ท าให้เกิดต้นทุนที่ต่ ากว่า แต่ได้ผลงานหรือผลหรือ
ผลประโยชน์เหมือเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 3.12 0.75 2 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
6. มีการจัดท าฐานข้อมูลงบประมาณสารสนเทศที่ใช้ในการ

จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 3.07 0.83 3 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.11 0.75  ปานกลาง 

     
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านการจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
การก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งบุคลากรในโรงเรียน รองลงมา 
คือ มีการประเมินทางเลือกอ่ืน ๆ ในระบบงบประมาณท่ีท าให้เกิดต้นทุนที่ต่ ากว่า แต่ได้ผลงานหรือผล
หรือผลประโยชน์เหมือเดิมหรือเพ่ิมข้ึน ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
ปฏิบัติงานตามปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
2 ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ (n = 246) 

 

ข้อ 
ด้านการบริหารการเงินและการควบคุม

งบประมาณ 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการบริหารงบประมาณภายในวงเงินของแผนงาน

ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 3.11 0.68 6 ปานกลาง 
2. มีการด าเนินการรับ-จ่าย-เก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ 3.30 0.68 1 ปานกลาง 
3. มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีด้วยทะเบียนคุมเงิน

นอกงบประมาณ หรือบัญชีหน่วยงานย่อย หรือ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง 3.21 0.78 2 ปานกลาง 

4. มีการบันทึกทางบัญชีและทางการเงิน ที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 3.06 0.80 7 ปานกลาง 

5. มีการจัดท ารายงานการควบคุมงบประมาณ ยอด
คงเหลือและยอดต่าง ๆ 3.18 0.69 3 ปานกลาง 

6. มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงิน ตามรายงาน
คงเหลือประจ าวัน 3.12 0.76 5 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
7. มีการก ากับการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ 3.13 0.79 4 ปานกลาง 
8. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 3.04 0.76 8 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.14 0.74  ปานกลาง 
     

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
ด าเนินการรับ-จ่าย เก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้รองลงมา 
คือ มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีด้วยทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ หรือบัญชีหน่วยงานย่อย หรือ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน 
 
 
 ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ

สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน โดยรวมและรายข้อ (n = 246) 

 

ข้อ ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีรายงานทางการเงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 3.14 0.71 2 ปานกลาง 
2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามระบบบัญชี

เงินอุดหนุนทั่วไป 3.02 0.54 5 ปานกลาง 
3. มีการน าข้อมูลทางการเงินประชาสัมพันธ์ต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 3.06 0.73 3 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน /

โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกภารกิจ 3.04 0.75 4 ปานกลาง 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 3.27 0.69 1 ปานกลาง 

6. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการ
รายงานผลการด าเนินงานมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 3.06 0.69 3 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.10 0.69   
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านรายงาน
ทางการเงินและผลการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมา คือ มี
รายงานทางการเงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการกิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ด้านการบริหารสินทรัพย์ โดยรวมและรายข้อ (n = 246) 

 

ข้อ ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการและรักษาผลประโยชน์สินทรัพย์ของสถานศึกษา 2.97 0.71 7 ปานกลาง 
2. มีการวางแผนการจัดหาทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์

หมุนเวียนเพื่อการทดแทน และการบ ารุงรักษาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึงกรอบงบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้า 3.10 0.66 5 ปานกลาง 

3. มีการจัดหาสินทรัพย์ได้ตรงตามประเภท จ านวน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 3.20 0.71 2 ปานกลาง 

4. มีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากสินทรัพย์
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่ 3.14 0.71 4 ปานกลาง 

5. มีระบบและขั้นตอนที่สนับสนุนให้เกิดการใช้สินทรัพย์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 3.16 0.67 3 ปานกลาง 

6. มีการจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาและ
แสดงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นปีงบประมาณ 3.03 0.61 6 ปานกลาง 

7. มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีการจ าหน่าย 
กรณีพัสดุช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 3.23 0.76 1 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.12 0.69  ปานกลาง 
     

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านการบริหาร
ทรัพย์สิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
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ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีการจ าหน่าย กรณีพัสดุช ารุดหรือเสื่อมสภาพ   รองลงมา คือ มีการ
จัดหาสินทรัพย์ได้ตรงตามประเภท จ านวน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการและรักษาผลประโยชน์สินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ด้านการตรวจสอบภายใน โดยรวมและรายข้อ (n = 246) 

 

ข้อ ด้านการตรวจสอบภายใน 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1. มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน 2.85 0.73 6 ปานกลาง 
2. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและตาราง

ก าหนดเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  3.29 0.69 1 ปานกลาง 

3. มีการประเมินความเสี่ยงงานตรวจสอบภายในและ
ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  3.09 0.70 4 ปานกลาง 

4. มีการตรวจสอบภายใน สอบทาน และรวบรวม
หลักฐาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  3.11 0.86 3 ปานกลาง 

5. ได้รับการควบคุม ดูแลและสอบทานคุณภาพงาน
จากหน่วยตรวจสอบภายใน  2.97 0.82 5 ปานกลาง 

6. มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง แก้ไข 
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  3.19 0.71 2 ปานกลาง 

7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อเป็น
ลายลักษณ์อักษร จากหน่วยตรวจสอบภายใน 3.09 0.70 4 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.08 0.74  ปานกลาง 
     

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในและตารางก าหนดเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รองลงมา คือ มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง แก้ไข จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ 
จากหน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
 
 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที่ และขนาดสถานศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.10 – 4.11 
 
ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

 
การบริหารงบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นผลงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการวางแผนงบประมาณ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.04 2 0.02 
0.40 0.72 

ภายในกลุ่ม 13.22 243 0.05 
รวม 13.26 245    

ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณ
ต้นทุน 

ระหว่างกลุ่ม 0.01 2 0.01 
0.11 0.09 

ภายในกลุ่ม 22.78 243 0.09 
รวม 22.79 245    

ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระหว่างกลุ่ม 0.26 2 0.13 

1.30 0.26 
ภายในกลุ่ม 23.39 243 0.10 

รวม 23.65 245    

ด้านการบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม 0.04 2 0.02 
0.29 0.78 

ภายในกลุ่ม 18.05 243 0.07 
รวม 18.09 245    

ด้านรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.14 2 0.07 
0.50 0.60 

ภายในกลุ่ม 33.02 243 0.14 
รวม 33.16 245    

ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
ระหว่างกลุ่ม .02 2 0.01 

0.10 0.99 
ภายในกลุ่ม 24.19 243 0.10 

รวม 24.21 245    
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

การบริหารงบประมาณแบบ 
มุ่งเน้นผลงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการตรวจสอบภายใน 
ระหว่างกลุ่ม 0.33 2 0.17 

1.31 0.28 
ภายในกลุ่ม 31.50 243 0.13 

รวม 31.83 245    

โดยรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.01 2 0.01 
0.50 0.90 

ภายในกลุ่ม 5.73 243 0.02 
รวม 5.74 245    

 
 จากตารางที่ 4.10  บุคลากรของสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มี การบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2  โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 
การบริหารงบประมาณแบบ 

มุ่งเน้นผลงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการวางแผนงบประมาณ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.19 2 0.10 
2.00 0.17 

ภายในกลุ่ม 13.06 243 0.05 
รวม 13.25 245    

ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณ
ต้นทุน 

ระหว่างกลุ่ม 0.50 2 0.25 
2.78 0.06 

ภายในกลุ่ม 22.26 243 0.09 
รวม 22.76 245    

ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระหว่างกลุ่ม 0.11 2 0.06 

0.60 0.57 
ภายในกลุ่ม 23.54 243 0.10 

รวม 23.65 245    

ด้านการบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 

ระหว่างกลุ่ม 0.06 2 0.03 
0.43 0.65 

ภายในกลุ่ม 18.03 243 0.07 
รวม 18.09 245    
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

การบริหารงบประมาณแบบ 
มุ่งเน้นผลงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.12 2 0.06 
0.43 0.65 

ภายในกลุ่ม 33.04 243 0.14 
รวม 33.16 245    

ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
ระหว่างกลุ่ม 0.31 2 0.16 

1.60 0.21 
ภายในกลุ่ม 23.88 243 0.10 

รวม 24.19 245    

ด้านการตรวจสอบภายใน 
ระหว่างกลุ่ม 0.10 2 0.05 

0.38 0.68 
ภายในกลุ่ม 31.72 243 0.13 

รวม 31.82 245    

โดยรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.04 2 0.02 
1.00 0.46 

ภายในกลุ่ม 5.69 243 0.02 
รวม 5.73 245    

 
 จากตารางที่ 4.11 บุคลากรของสถานศึกษาท่ีสังกัดขนาดสถานศึกษา ต่างกัน มีการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.12  
 
 
ตารางท่ี 4.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ควรมีการจัดท ารายงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการก าหนดผลผลิตและการค านวณ

ต้นทุนให้ชัดเจน 41 
2. ควรมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมาย 38 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 
ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
3. ควรมีการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบภาใยเป็นประจ าเพื่อให้การบริหาร

งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 34 
4. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีความโปร่งใสและทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 30 
5. ควรจัดให้มีการอบรวมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณต่างๆ และมีการชี้แจงให้แต่ละ

ฝ่ายทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 28 
   

 จากตารางท่ี 4.12 ข้อเสนอแนะของบุคลากรสถานศึกษาเก่ียวกับ การบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   
ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ควรมีการจัดท ารายงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนให้ชัดเจน ควรมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าใจใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ ควรมีการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบภาใย
เป็นประจ าเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง “การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา การบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ที่มีขนาดสถานศึกษาและ
ต าแหน่งหน้าที่ ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 675 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
เปิดตารางส าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 246 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ผู้วิจัยใช้ลักษณะ
ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับโดยใช้หลักของ Rating scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด (Open - ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หรือ F-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ์ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 สรุปผล  
 5.2 อภิปรายผล  
 5.3 ข้อเสนอแนะ  
 
5.1 สรุปผล 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
รองลงมา คือ ด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านรายงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน  ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนงบประมาณ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
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  1)  ด้านการวางแผนงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้าน
การวางแผนงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  2) ด้านการก าหนดผลผลิตและค านวณต้นทุน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  3) ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  
ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  4) ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  5) ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  6) ด้านการบริหารสินทรัพย์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านการ
บริหารทรัพย์สิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  7) ด้านการตรวจสอบภายใน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการ
ตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   
ของบุคลากรของสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ และขนาดสถานศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของสถานศึกษา ที่มีต าแหน่งหน้าที่ และสังกัดขนาดสถานศึกษา 
ต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 ข้อเสนอแนะของบุคลากรของสถานศึกษาเก่ียวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   ล าดับตาม
ความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ควรมีการจัดท ารายงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการก าหนด
ผลผลิตและการค านวณต้นทุนให้ชัดเจน  ควรมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าใจในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ ควรมีการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบภาใยเป็นประจ า
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน ามา
อภิปลายเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในการบริหารงบประมาณนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
ที่ข้าราชการครูจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนผู้บริหารและครูจะต้องมีการวางแผน 
ปรึกษาหารือในการใช้งบประมาณท่ีได้รับมาด้วย จึงท าให้ผลการวิจัยมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมหวัง ขอเอื้อนกลาง  (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และแนวทางในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า  ผล
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เชษฐา ชาญพานิชย์  (2548) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเมืองระยอง ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอระยอง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ ปานกลาง  คือ ด้านการบริหารการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  โรงเรียนได้มีการด าเนินการบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณโดยยึดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน จึงท าให้
ผลการวิจัยด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง แต่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร ยะจอม (2554) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ด้านการบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ ปานกลาง  คือ ด้านการก าหนดผลผลิต
และการค านวณต้นทุน  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  โรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมตามกรอบของงบประมาณ ส าหรับการ
บริหารงานในแต่ละฝ่ายงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมแต่ด้านข้อมูล
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ในแต่ละฝ่ายกิจกรรมยังไม่เป็นปัจจุบัน ตลอดจน
การจัดท ารายงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนผลผลิตยังไม่ชัดเจน 
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จึงท าให้ผลกานวิจัยด้านด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และมีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต แสงกล้า (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
สภาพการบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการเงิน ด้านการค านวณต้นทุนผลผลิต อยู่ระดับปานกลาง  
 5.2.2 การเปรียบเทียบระดับปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ของ
บุคลากรของสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดสถานศึกษา 
  1) บุคลากรของสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก 
ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ต่างก็มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายของ
แต่ละต าแหน่งหน้าที่ได้มีการปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง จึงท าให้บุคลากร ของสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งหน้าที่ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองพูน อรัญกูล  (2552) ได้ท าการวิจัย เรื่องการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน:  กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน: กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
  2) บุคลากรของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  มีความคิดเห็น ต่อการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยใน
ครั้งนี้ เนื่องจาก การบริหารงบประมาณนั้นจะต้องบริหารงบประมาณตามที่ได้จัดสรรมาโดยจัดสรร
ตามจ านวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนว่าโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนมากก็จะได้รับการจัดสรรมากซึ่ง
ผู้บริหารงบประมาณนั้นจะต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจ ากัดของทางราชการตามระเบียบของ
ทางราชการ จึงท าให้บุคลากร ของสถานศึกษาท่ีสังกัดขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหวัง ขอเอื้อนกลาง  (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดขนาด
โรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและ
น ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
  1) ผลการวิจับพบว่า ระดับการปฏิบัติ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ควรจะน าผลการวิจัยไป ใช้ในเป็นแนวทางในการ พัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน
ของสถานศึกษา ใน ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน  ด้าน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ด้านรายงาน
ทางการเงินและผลการด าเนินงาน  ด้านการบริหารสินทรัพย์  และด้านการตรวจสอบภายใน  เพ่ือ
พัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
  2) ผลการวิจับพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านการบริหารการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จึงควรมีการประชุมชี้แจงการ
บริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน มีความโปร่งใส
และทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและพัฒนาด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ .ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
  3) ผลการวิจับพบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด้านการก าหนดผลผลิตและ
ค านวณต้นทุน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ควรมีการจัดท ารายงานด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนให้ชัดเจน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาการบริหารงบประมาณด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้ครอบคลุม
ปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง  สภาพและปัญหา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 2.2 ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็น
จริงทุกข้อ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการวิจัยครั้งนี้ และ
ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพราะเสนอผลการวิจัยในภาพรวม 
 2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  
เป็นอย่างดีและขอขอบคุมมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางกชพร  อนุนิวัฒน์ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบค าถาม 
 
ค าชี้แจง : 
 โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน   (   ) หน้าข้อความที่เป็นความเป็นจริงที่เก่ียวกับตัวท่าน 
 
1. ต าแหน่งหน้าที่ 
 (   ) ผู้บริหารสถานศึกษา 
 (   )  เจ้าหน้าที่การเงิน 
 (   )  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
 
2. ขนาดสถานศึกษา 
 (   ) ขนาดเล็ก 
 (   ) ขนาดกลาง 
 (   ) ขนาดใหญ ่
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

 
 ค าชี้แจง : โปรดอ่านและพิจารณาค าถามเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อ 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1) ด้านการวางแผนงบประมาณ 
1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ

ก าหนดวิสัยทัศ พันธกิจ เป้าประสงค์ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของ สพป. และ สพฐ. 

     

2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป. และ สพฐ. 

     

3. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน      
4. มีการจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ ให้มีความ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จของสถานศึกษา 
     

5. มีการก าหนดวิธีวัดผลการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมในด้านปริมาณที่ท าเสร็จ คุณภาพของ
ผลผลิต เวลาที่ด าเนินการและงบประมาณท่ีใช้ 

     

6. มีการก าหนดการวัดผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จากบุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

7. มีการจัดเตรียมงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า
ส าหรับแผนงานและโครงการในระยะเวลา 2-3 ปี 

     

8. มีการจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์
และมีการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย 

     

9. มีการติดตามและประเมินผลและจัดท ารายงาน      
2) ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
1. มีการมอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

ด าเนินการค านวณต้นทุนผลผลิตที่ชัดเจน 
     

2. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลในการค านวณต้นทุนผลผลิต
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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ข้อ 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2) ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน (ต่อ) 
3. มีการระบุผลผลิตที่จะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ      
4. มีกระบวนการจ าแนกต้นทุนรวมออกเป็นต้นทุน

ทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในแต่ละกิจกรรม 
     

5. มีการหาต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต (ต้นทุนรวม หาร
ด้วยจ านวนผลผลิต) 

     

6. มีการน าผลจากการค านวณต้นทุนผลผลิตไปใช้ในการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารโรงเรียน 

     

3) ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง      
1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดซื้อ

จัดจ้าง และแจ้งบุคลากรในโรงเรียน 
     

2. มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง 

     

3. มีการก าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัดกุม และ  
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

     

4. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

     

5. มีการประเมินทางเลือกอ่ืน ๆ ในระบบงบประมาณท่ี
ท าให้เกิดต้นทุนที่ต่ ากว่า แต่ได้ผลงานหรือผลหรือ
ผลประโยชน์เหมือเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 

     

6. มีการจัดท าฐานข้อมูลงบประมาณสารสนเทศที่ใช้ในการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

     

4) ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
1. มีการบริหารงบประมาณภายในวงเงินของแผนงานที่

ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 
     

2. มีการด าเนินการรับ-จ่าย-เก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ 

     

3. มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีด้วยทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ หรือบัญชีหน่วยงานย่อย หรือบัญชี
เกณฑ์คงค้าง 
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ข้อ 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4) ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (ต่อ) 
4. มีการบันทึกทางบัญชีและทางการเงิน ที่มีความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 
     

5. มีการจัดท ารายงานการควบคุมงบประมาณ ยอด
คงเหลือและยอดต่าง ๆ 

     

6. มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงิน ตามรายงาน
คงเหลือประจ าวัน 

     

7. มีการก ากับการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

     

8. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน      
5) ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน      
1. มีรายงานทางการเงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     

2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามระบบบัญชี
เงินอุดหนุนทั่วไป 

     

3. มีการน าข้อมูลทางการเงินประชาสัมพันธ์ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 

     

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

     

5. มีการรายงานผลการเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

     

6. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการรายงาน
ผลการด าเนินงานมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

     

6) ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการและรักษาผลประโยชน์สินทรัพย์ของสถานศึกษา 
     

2. มีการวางแผนการจัดหาทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์
หมุนเวียนเพื่อการทดแทน และการบ ารุงรักษาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึงกรอบงบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้า 
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ข้อ 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6) ด้านการบริหารสินทรัพย์ (ต่อ) 
3. มีการจัดหาสินทรัพย์ได้ตรงตามประเภท จ านวน และ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 

     

4. มีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่ 

     

5. มีระบบและข้ันตอนที่สนับสนุนให้เกิดการใช้สินทรัพย์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

     

6. มีการจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาและ
แสดงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นปีงบประมาณ 

     

7. มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีการจ าหน่าย 
กรณีพัสดุช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 

     

7) ด้านการตรวจสอบภายใน 
1. มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน 
     

2. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและตาราง
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  

     

3. มีการประเมินความเสี่ยงงานตรวจสอบภายในและ
ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด จากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  

     

4. มีการตรวจสอบภายใน สอบทาน และรวบรวม
หลักฐาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  

     

5. ได้รับการควบคุม ดูแลและสอบทานคุณภาพงานจาก
หน่วยตรวจสอบภายใน  

     

6. มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง แก้ไข 
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  

     

7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อเป็น
ลายลักษณ์อักษร จากหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ค าชี้แจง : เพ่ือให้การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขอความกรุณา
ได้เขียนข้อเสนอแนะของท่านตามที่ก าหนดไว้ทั้งเจ็ดด้าน ดังนี้ 
 
1. ด้านการวางแผนงบประมาณการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

2. ด้านการค านวณต้นทุนการผลิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

3. ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

4. ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

5. ด้านการรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

6. ด้านการบริหารสินทรัพย์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

7. ด้านการตรวจสอบภายใน      
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลากรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์ความเที่ยงตรงทางเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (IOC)  
 

 ชื่อเรื่อง  “การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 ” ชื่อนักศึกษา นางกชพร อนุนิวัฒน์  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
1) ชื่อสกุล-ของผู้เชี่ยวชาญ    ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  
 ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
2) ชื่อสกุล-ของผู้เชี่ยวชาญ    ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์  
 ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
3) ชื่อสกุล-ของผู้เชี่ยวชาญ    ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี  
 ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 วุฒิการศึกษา  ปรด. (การบริหารการศึกษา) 
 
ค าชี้แจง 
 แบบวัดของการวิจัยตอนที่ 2  ท าข้ึนเพื่อให้ผู้ตอบได้วัดระดับ การบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  
2 ในแต่ละหัวข้อหากท่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเห็นว่าค าถามในข้อใดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยตามความคิดเห็นของท่าน  
 
โปรดท าเครื่องหมาย ( /  ) ลงในช่องความคิดเห็น 
ให้คะแนน  +1   หมายถึง  แน่ใจว่าแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ให้คะแนน    0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ให้คะแนน  -1    หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามนี้ไม่มีความเหมาะกับเนื้อหาและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่  
1 

คนที่ 
2 

คนที่  
3 

รวม ค่า 
IOC 

1) ด้านการวางแผนงบประมาณ 
1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ

ก าหนดวิสัยทัศ พันธกิจ เป้าประสงค์ สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ สพป. และ สพฐ. +1 +1 +1 3 1.00 

2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป. และ สพฐ. 0 +1 +1 2 0.67 

3. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน +1 +1 +1 3 1.00 
4. มีการจัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ ให้มีความ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จของสถานศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 
5. มีการก าหนดวิธีวัดผลการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรมในด้านปริมาณที่ท าเสร็จ คุณภาพของผลผลิต 
เวลาที่ด าเนินการและงบประมาณท่ีใช้ +1 0 +1 2 0.67 

6. มีการก าหนดการวัดผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จากบุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง +1 +1 +1 3 1.00 

7. มีการจัดเตรียมงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า
ส าหรับแผนงานและโครงการในระยะเวลา 2-3 ปี +1 +1 +1 3 1.00 

8. มีการจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์
และมีการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย +1 +1 +1 3 1.00 

9. มีการติดตามและประเมินผลและจัดท ารายงาน +1 +1 0 2 0.67 
2) ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
1. มีการมอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

ด าเนินการค านวณต้นทุนผลผลิตที่ชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 
2. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลในการค านวณต้นทุนผลผลิตที่

ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 3 1.00 
3. มีการระบุผลผลิตที่จะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ +1 +1 +1 3 1.00 
4. มีกระบวนการจ าแนกต้นทุนรวมออกเป็นต้นทุน

ทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในแต่ละกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 
5. มีการหาต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต  (ต้นทุนรวม หาร

ด้วยจ านวนผลผลิต) +1 +1 +1 3 1.00 
6. มีการน าผลจากการค านวณต้นทุนผลผลิตไปใช้ในการ

ตัดสินใจของฝ่ายบริหารโรงเรียน 0 +1 +1 2 0.67 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่  
1 

คนที่  
2 

คนที่  
3 

รวม ค่า 
IOC 

3) ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดซื้อจัด

จ้าง และแจ้งบุคลากรในโรงเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
2. มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปฏิบัติงานตามปฏิทิน

การจัดซื้อจัดจ้าง +1 +1 +1 3 1.00 
3. มีการก าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัดกุม และ  

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ +1 +1 +1 3 1.00 
4. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม +1 +1 +1 3 1.00 
5. มีการประเมินทางเลือกอ่ืน ๆ ในระบบงบประมาณท่ีท าให้

เกิดต้นทุนท่ีต่ ากว่า แต่ได้ผลงานหรือผลหรือผลประโยชน์
เหมือเดิมหรือเพ่ิมข้ึน +1 +1 +1 3 1.00 

6. มีการจัดท าฐานข้อมูลงบประมาณสารสนเทศที่ใช้ในการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 3 1.00 

4) ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
1. มีการบริหารงบประมาณภายในวงเงินของแผนงานที่

ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ +1 +1 0 2 0.67 
2. มีการด าเนินการรับ-จ่าย-เก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ +1 +1 +1 3 1.00 
3. มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีด้วยทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณหรือบัญชีหน่วยงานย่อยหรือบัญชีเกณฑ์คงค้าง +1 +1 +1 3 1.00 
4. มีการบันทึกทางบัญชีและทางการเงินที่มีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ +1 +1 0 2 0.67 
5. มีการจัดท ารายงานการควบคุมงบประมาณ ยอดคงเหลือ

และยอดต่าง ๆ +1 +1 +1 3 1.00 
6. มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงิน ตามรายงาน

คงเหลือประจ าวัน +1 +1 +1 3 1.00 
7. มีการก ากับการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ +1 +1 +1 3 1.00 
8. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน +1 +1 +1 3 1.00 
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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5) ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
1. มีรายงานทางการเงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี +1 +1 +1 3 1.00 
2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีเงิน

อุดหนุนทั่วไป +1 +1 +1 3 1.00 
3. มีการน าข้อมูลทางการเงินประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 0 +1 +1 2 0.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกภารกิจ +1 +1 +1 3 1.00 

5. มีการรายงานผลการเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด +1 +1 +1 3 1.00 

6. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการรายงาน
ผลการด าเนินงานมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 3 1.00 

6) ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

และรักษาผลประโยชน์สินทรัพย์ของสถานศึกษา +1 0 +1 2 0.67 
2. มีการวางแผนการจัดหาทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์

หมุนเวียนเพื่อการทดแทน และการบ ารุงรักษาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยค านึงถึงกรอบงบประมาณ การรายจ่าย
ล่วงหน้า +1 +1 +1 3 1.00 

3. มีการจัดหาสินทรัพย์ได้ตรงตามประเภท จ านวน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ +1 +1 +1 3 1.00 

4. มีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่ +1 +1 +1 3 1.00 

5. มีระบบและข้ันตอนที่สนับสนุนให้เกิดการใช้สินทรัพย์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า +1 +1 +1 3 1.00 

6. มีการจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาและแสดง
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นปีงบประมาณ +1 +1 +1 3 1.00 

7. มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและมีการจ าหน่าย กรณีพัสดุ
ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ +1 +1 +1 3 1.00 
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7) ด้านการตรวจสอบภายใน 
1. มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน +1 +1 +1 3 1.00 
2. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและตาราง

ก าหนดเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  +1 +1 +1 3 1.00 

3. มีการประเมินความเสี่ยงงานตรวจสอบภายในและได้รับ
การตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  +1 +1 +1 3 1.00 

4. มีการตรวจสอบภายใน สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยตรวจสอบภายใน  0 +1 +1 2 0.67 

5. ได้รับการควบคุม ดูแลและสอบทานคุณภาพงานจาก
หน่วยตรวจสอบภายใน  +1 +1 +1 3 1.00 

6. มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง แก้ไข จุดอ่อน 
หรือข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ จากหน่วยตรวจสอบภายใน  +1 +1 +1 3 1.00 

7. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จากหน่วยตรวจสอบภายใน +1 +1 +1 3 1.00 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะห์อ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย   

 
 
 



ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1. 0.27 21. 0.40 41. 0.47 
2. 0.67 22. 0.53 42. 0.33 
3. 0.87 23. 0.67 43. 0.53 
4. 0.93 24. 0.67 44. 0.60 
5. 0.60 25. 0.47 45. 0.53 
6. 0.27 26. 0.67 46. 0.60 
7. 0.40 27. 0.93 47. 0.73 
8. 0.93 28. 0.60 48. 0.60 
9. 0.60 29. 0.87 49. 0.40 
10. 0.67 30. 0.87   
11. 0.47 31. 0.87   
12. 0.33 32. 0.67   
13. 0.47 33. 0.67   
14. 0.87 34. 0.73   
15. 0.27 35. 0.60   
16. 0.53 36. 0.87   
17. 0.67 37. 0.93   
18. 0.67 38. 0.53   
19. 0.80 39. 0.33   
20. 0.73 40. 0.47   
 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 0.94 



 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน  

(Krejcie and Morgan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

10 10 220 140 1,200 291 
15 14 230 144 1,300 297 
20 19 240 148 1,400 302 
25 24 250 152 1,500 306 
30 28 260 155 1,600 310 
35 32 270 159 1,700 313 
40 36 280 162 1,800 317 
45 40 290 165 1,900 320 
50 44 300 169 2,000 322 
55 48 320 175 2,200 327 
60 52 340 181 2,400 331 
65 56 360 186 2,600 335 
70 59 380 191 2,800 338 
75 63 400 196 3,000 341 
80 66 420 201 3,500 346 
85 70 440 205 4,000 351 
90 73 460 210 4,500 354 
95 76 480 214 5,000 357 
100 80 500 217 6,000 361 
110 86 550 226 7,000 364 
120 92 600 234 8,000 367 
130 97 650 242 9,000 368 
140 103 700 248 10,000 370 
150 108 750 254 15,000 375 
160 113 800 260 20,000 377 
170 118 850 265 30,000 379 
180 123 900 269 40,000 380 
190 127 950 274 50,000 381 
200 132 1,000 278 75,000 382 
210 136 1,100 285 100,000 384 

 



 

  ประวัติ ย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางกชพร  อนุนิวัฒน์ 
วัน / เดือน /ปีเกิด  8 พฤษภาคม  2515 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง จังหวดร้อยเอ็ด 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี 34  หมู่ที่ 9 ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง  

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2538  สมุห์บัญชี โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี  อ าเภอเชียงขวัญ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พ.ศ. 2547  เจ้าพนักงานสหกรณ์  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พ.ศ. 2550  นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น  เขต 3  อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม 

ประวัติการศึกษา   
พ.ศ. 2550  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 


	1
	1ปกนอก
	2 ปกใน
	2
	4 บทคัดย่อไทย
	5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	6 ประกาศคุณูปการ
	7 สารบัญ
	8 สารบัญตาราง
	9 สารบัญแผนภูมิ
	10บทที่ 1 กชพร1-7
	11บทที่ 2 กชพร8-65
	12บทที่ 3 กชพร66-69
	13บทที่ 4 กชพร70-81
	14บทที่ 5 กชพร82-87
	15บรรณานุกรม88-91
	16 ภาคผนวก92
	17ภาคผนวก ก93
	18 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ94
	19 ภาคผนวก ข95
	20 หนังสือขอความอนุเคราะห์96-98
	21 ภาคผนวก ค99
	22 หนังสือเก็บแบบสอบถาม100
	23 ภาคผนวก ง101
	24แบบสอบถามเพื่อการวิจัย102-108
	25 ภาคผนวก จ109
	26 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง110-114
	27 ภาคผนวก ฉ115
	28 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น116
	29 ภาคผนวก ช117
	30 ตารางเครซี่และมอร์แกน118
	31 ประวัติผู้วิจัย119



