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การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
สุรวุฒิ ตั้งดี1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุ ทธศาสตร์ ของผู้ บริ หารสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชั ยนาท และเพื่ อ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
บริหารสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 123 คน
ครูการเงิน จานวน 123 คน รวม 246 คน โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คื อ ความถี่ ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า ที แบบสองกลุ่ ม เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น
(Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และการทดสอบเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ Scheffe’s method
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติสูงสุดในด้านการเน้นหลักธรรมาภิบาล
2. ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาสูงสุดในด้านการมุ่งเน้นผลสาเร็จตามเป้าหมาย 3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่างกันมีสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาต่างกัน มีปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
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THE STUDY OF STRATEGIC PERFORMANCE BASED BUDGETING
ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATOR
UNDER CHAINAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
Surawut Tangdee1*
Abstract
The purposes of the current study were to, firstly, explore the circumstances and
problems about the Strategic Performance Based Budgeting (SPBB) Administration of school
administrator under Chainat Primary Educational Service Area Office, The study was determined
based on the educational levels and their experiences in educational institution management.
There were 246 participants comprising, 123 school administrator and 123 teachers who were
responsible for the school’s budget. The instrument in the study was the questionnaire using
simple random sampling. The collected data was analyzed using frequency, percentile, mean,
standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Scheffe’s method
The findings were indicated as follows : 1. The circumstances of SPBB Administration of
school administrator was high 2. The problems of SPBB Administration of school administrator were
indicated the low result. 3. The circumstances of SPBB Administration of school administrator with
different educational levels and management experience did not show different circumstances.
4. The problems of SPBB Administration of the school administrator with different educational
levels and management experience did not show different problems.
Keywords : Strategic Performance Based Budgeting, Administration, School Administrator ,
Chainat Primary Educational Service Area Office
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บทนา
การบริหารงบประมาณมีความสาคัญยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร เพราะในการจัดทางบประมาณจะต้องวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม
โดยประหยัด เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานที่ ทาและ
ระยะเวลาของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนหน้าที่หรือกิจกรรมที่มีส่วนต่างๆ ต้องรับผิดชอบเพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมายในรูปแบบของแผนพัฒนาหรือแผนของเงิน นอกจากนี้การงบประมาณยังมีความสาคัญต่อ
การประสานงานเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ
และเป็นหน้าที่ขอหัวหน้างานที่ต้องวางแผนดาเนินงานในหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องกันทั้งภายในและ
ระหว่างหน่วยงานอื่น ซึ่งเรียกว่าการประสานแผนในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ หรือแผนการใช้เงิน หรือแผน
งบประมาณ จะมีผลช่วยลดความซับซ้อน ความสูญเปล่าและความขัดแย้ง ตลอดจนประโยชน์สูงสูดของการใช้
งบประมาณซึ่งมีอ ยู่ค่อ นข้า งจากั ดได้เป็ นอย่า งดี งบประมาณยังมีค วามสาคั ญในด้า นการควบคุมและการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถให้แผนงบประมารเป็นเครื่องมือควบคุม กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ ใ นขั้ น ตอนการติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ ง จะท าให้ ท ราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทองพูน อรัญกูล. 2552 : 29)
ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทาให้รัฐบาลจาเป็นต้องมีการ
ปฏิรูประบบราชการในลักษณะองค์รวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ ” เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
โปร่งใสและมอบความรั บผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติและมอบความรับผิดชอบผู้ปฏิบัติ จึงนามาสู่การปรับปรุงระบบ
งบประมาณเป็นแบบระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งเป็นการจัดทางบประมาณที่มุ่งเน้นผลสาเร็จของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ มีการกาหนดเป้าหมายเป็นรูปธรรม มีแผนกลยุทธ์ที่ขัดเจน มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสามารถวั ดและประเมิน ผลการท างานได้ โดยมี ค วามยื ดหยุ่น ในกระบวนการทางาน และเน้ น ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารแทนการควบคุมแบบรายละเอียดการเบิกจ่าย (ทิชเชอร์ ติวเตอร์. 2557 : 20)
จากการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณดังกล่าว ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
ทีมงานครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จะมี
บทบาทสาคัญมากที่สุดในการรับผิดชอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การบริหารงบประมาณ และการรายงานผล
โดยมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้งบประมาณที่จากัด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 : 8)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นระบบงบประมาณแบบใหม่ ทุกสถานศึกษาในสังกัดสานักงานจะต้อง
ดาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหาและเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติรวมทั้งปัญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุ ทธศาสตร์ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จาแนกตามระดับการศึกษาของ
ผู้บริหาร และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
จานวน 183 คน ครูการเงิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จานวน 183 คน รวมทั้งสิ้น
366 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท จานวน 123 คน ครูการเงิน สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
จานวน 123 คน รวมทั้งสิ้น 246 คน โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ดังนี้
2.1 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2553 : 72) เทียบสัดส่วนของประชากรแล้วสุ่ม
อย่างง่าย จานวน 123 คน
2.2 จับสลากเลือกผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้ตามจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูล จากสานักงานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ถึ งผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสังกั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพื่อติดต่อประสานงานในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ขั้ น ที่ 2 ผู้ วิ จั ย น าหนั งสื อ ขอความอนุเ คราะห์เ ก็ บรวบรวมข้ อ มูลพร้อ มแบบสอบถามฉบับ
สมบู ร ณ์ ไปขอความอนุ เ คราะห์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาชั ย นาท ตามจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ก าหนดไว้ ด้ว ยตนเอง และการส่ งเอกสารผ่ าน ทางศูนย์
ประสานงานทางการศึกษาแต่ละศูนย์ โดยดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2557
ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนผ่านทางศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 -7
กรกฎาคม 2557 นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับคืนมามีความ
สมบูรณ์ทุกฉบับ ผู้วิจัยจึงนามาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งใช้สถิติ ได้แก่ สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s method ดังนี้
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1
4.2 การวิ เ คราะห์ ส ภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลตามค่าเฉลี่ยสภาพและปัญหา 5 ระดับ ตามเกณฑ์
(ธานินท์ ศิลป์จารุ , 2548 : 76) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 สภาพการปฏิบัติและปัญหาจากการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 สภาพการปฏิบัติและปัญหาจากการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 สภาพการปฏิบัติและปัญหาจากการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 สภาพการปฏิบัติและปัญหาจากการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 สภาพการปฏิบัติและปัญหาจากการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
4.3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จาแนก
ตามระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 วิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จาแนก
ตามประสบการณ์ใ นการบริ ห ารสถานศึก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกรณีที่พบความแตกต่างผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์
เพื่อหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s method
ผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ปฏิบัติสูงสุดในด้านการเน้นหลักธรรมาภิบาล รองลงมาคือด้านการมุ่งผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ส่วน
การปฏิบัติที่ต่าสุด คือ ด้านการประมาณงานงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
2. ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวม พบว่า มีปัญหาในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมีปญ
ั หา
สูงสุดในด้านการมุ่งเน้นผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ รองลงมาคือด้านการเพิ่มขอบเขตความครอบคลุม
งบประมาณ กับ ด้านการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่วนปัญหาที่ต่าสุด คือ ด้านการเน้น
หลักธรรมาภิบาล
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
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4. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมารแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีผลสรุปและการอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ปฏิบัติสูงสุดในด้านการเน้นหลั กธรรมาภิบาล รองลงมาคือด้านการมุ่งเน้นผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ส่วนการปฏิบัติต่าที่สุด คือ ด้านการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ าระยะปานกลาง การที่โรงเรียน
มีสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก อันเป็นผล
เนื่องมาจากนโยบายของสานักงบประมาณ ที่นาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic
Performance Based Budgeting : SPBB) มาใช้ ใ นการจั ด ท างบประมาณของส่ ว นราชการต่ า งๆ โดยมี
แนวคิดที่สาคัญคือ 1. ใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดผล
สาเร็จตานโยบาย 2. คานึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. มอบความคล่องตัวในการ
จัดทาและบริหารงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติ และหน่วยปฏิบัติต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การใช้งบประมาณ (สานักงบประมาณ. 2546 : 17)
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นี้ ได้ถูก
กาหนดไว้เป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์สาคัญในแผนพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550 โดยยึดหลักการ
สาคัญ คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจให้กับหน่วยงานปฏิบัติ ควบคู่กับการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบ
ในการใช้ จ่ า ยงบประมาณ (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ. 2546 : 14) ซึ่ งโรงเรี ย นเป็น
หน่วยงานย่อยๆ ที่ต้องดาเนินการตามนโยบายดังกล่ าว ซึ่งการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในปัจจุบันเป็น
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) ซึ่งเป็นงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน โดยอาศัย
ระบบการประเมิ น ผลงานที่ อ าศั ย ตั ว ชี้ วั ด สะท้ อ นผลงาน ผลการประเมิ น น ามาใช้ ใ นการวั ด ความคุ้ ม ค่ า
ประสิทธิภาพในการทางาน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท. 2552 : 1)
2. ปัญหาการบริหารงบประสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ในภาพรวมมีปัญหา การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมีปัญหาสูงสุดในด้านการมุ่งเน้นผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ รองลงมาคือ
ด้านการเพิ่มความคลอบคลุมงบประมาณ กับด้านการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ส่วนปัญหาที่
ต่าสุด คือ ด้านการเน้นหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่ง แก้วแดง (2546 : 113) กล่าวว่า
โรงเรียนต้องมีกระบวนการจัดทางบประมาณที่มีเหตุผล โปร่งใสและชัดเจน ซึ่งจะทาให้การจัดสรรงบประมาณ
ของโรงเรียนตอบสนองการจัดการเรียนการสอนที่สาคัญ และให้ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวกับงบประมาณของ
โรงเรียน ทาให้เกิดการทางานเป็นทีม มีการประสานงานที่ราบรื่น และบรรยากาศขององค์กรจะพัฒนาขึ้น
เพราะทุกคนเข้าใจว่า งบประมาณของโรงเรียนมาจากที่ใด จะนาไปใช้อะไร และทาไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้น
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ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเปลี่ยนอานาจการบริหารและการควบคุมงบประมาณมาไว้ที่โรงเรียนทาให้โรงเรียน
จานวนมาก ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ จาเป็นต้องมีการกาหนดกระบวนการจัดทา
งบประมาณของโรงเรียน การมีกระบวนการจัดทาและการบริหารงบประมาณที่มีเหตุผลชัดเจนและเป็นที่รับรู้
ของทุกคน จะทาให้การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนไม่เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลในโรงเรียน แต่จะทาให้การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนมีความเป็นเหตุผล
และมุ่งให้สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายการศึกษา กระบวนการงบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้การบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพ (พรจันทร์ พรศักดิ์กุล. 2550 : 4)
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั ย นาท ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น และมี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห าร
สถานศึกษาต่างกัน สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา แป้นบัว (2550 : 60) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ บ ริ หารโรงเรีย นที่ มีต่ อ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้ น ผลงานตามยุ ทธศาสตร์ โรงเรีย นในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารต่างกัน มีความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไม่แตกตางกั น
ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติและมีผล
ต่อการของบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการของบประมาณ พ.ศ.2548 อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนยังได้รับการ
อบรมหลักสูตรการบริหารงาน “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ” เรื่องการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานของสานักงานข้าราชการพลเรือน และยังได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัด คือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัย นาท ในเรื่องการบริหารงบประมาณและการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ยังเป็นระเบียบ นโยบายของรัฐ ที่โรงเรียนต้องดาเนินการจัดการ ให้การใช้งบประมาณเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งอาจจะส่งผลทาให้สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม
และรายด้านของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน
4. การบริ ห ารงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาชั ยนาท พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาสังกั ดสานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน และมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาต่างกัน
สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุท ธศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน
ของโรงเรียน ไม่ว่าผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานการเงินจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด จะร่วมมือร่วมใจกัน
ทาความเข้าใจ และต้องจัดทางบประมาณตามขั้นตอนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นวิธีการดาเนินงานที่เป็นระบบ ซึ่งจะต้องมีการระบุ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน
และมีการประเมินผลสาเร็จอย่างสม่าเสมอ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้ได้ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อสะท้อนผลสาเร็จ ของงานหรือ
พันธกิจต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งการวัดผลการดาเนินงานจะต้องชัดเจน สมบูรณ์สามารถนาไปใช้ได้จริงและเหมาะสม
กับเวลาจึงทาให้มีปัญหาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาดา แก้วตา (2556 : 136) ทาการศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุ ทธศาสตร์ข ององค์การบริหารส่ว นต าบล
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สุรวุฒิ ตั้งดี

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีปัญหาการดาเนินงานตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใ ช้และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. จากการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนด้านการประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ามีค่าน้อยสุด ดังนั้น
1.1 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย น ควรให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และหาองค์ ค วามรู้ด้ า นการประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า พร้อมทั้งกากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ของครูและบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ต้องมีความตระหนักและให้ความสาคัญในด้านการประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มีคู่มอื
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้ย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนด้านการมุ่งเน้นผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์มีค่ามากสุด ดังนั้น
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ควรให้คาปรึกษา แนะนาประชุมชี้แจงการดาเนินงาน ด้านการมุ่งเน้น
ผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายครูและบุคคลกรที่ปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ
และความถนัด พร้อมทั้งกากับ ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ครู แ ละบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติงาน ต้ อ งด าเนิน การด้า นการมุ่งเน้ นผลสาเร็จ ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ตามวิธีการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ ป ฏิบั ติ งานเพื่ อ ปรั บปรุ งการปฏิ บั ติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ยภายในโรงเรีย นที่ส่ งผลต่อ การบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
2. ควรศึ ก ษาความสัมพั น ธ์ข องการบริห ารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุท ธศาสตร์ กับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน
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