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บทที่ 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การจัดทํางบประมาณในปจจุบันไดเร่ิมขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษราวคริสตศตวรรษ
ที่ 16 - 17  ตอมาในคริสตศตวรรษที่  18  จึงไดมีการจัดทํางบประมาณแผนดินขึ้นในประเทศตาง ๆ
สําหรับวิธีการจัดทํางบประมาณของประทศไทยเรา  ก็ไดมีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับ
การนําไปใชใหเกิดประโยชน  งบประมาณจัดวามีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศชาติ
อยูหลายประการ  ในลักษณะที่รัฐบาลสามารถนําเอางบประมาณแผนดินไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารประเทศใหเจริญกาวหนาและเปนประโยชนตอประชาชนหลายดาน  เชน  ใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  การกระจายรายไดประชาชาติที่เปนธรรม
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  และใชเปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานที่รัฐบาล
จะดําเนินการใหแกประชาชนและประเทศชาติ

ประเทศไทยใชระบบบริหารงบประมาณแบบ  PPBS  (Planning  Programming
Budgeting  System)  ซ่ึงเปนงบประมาณที่เนนย้ําในระบบของการวางแผนมาตั้งแต  พ.ศ.2525
ถึงแมวาจะเปนระยะที่มุงจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   เกิดประโยชนตอ
ประชาชนอยางเสมอภาค  และเปนธรรม  แตจากการศึกษาผลการดําเนินงานตามระบบงบประมาณ
แบบ  PPBS  ยังพบปญหาและขอจํากัดหลายประการ  เชน  มีการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวที่
หนวยงานสวนกลาง  มีการใหความสําคัญกับทรัพยากรที่ใชไป หรือปจจัยนําเขา  (Input)  มากกวา
ผลผลิตและผลลัพธ  (Output  and  Outcome) มีการควบคุมการจัดสรรงบประมาณอยางเขมงวด
มีความเครงครัดในการเบิกจายเนนการควบคุม  (Control) มากกวาผลการดําเนินงาน (Performance)
ซ่ึงไมเอื้อตอระบบการจัดการศึกษาตาม    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  ที่
ตองการกระจายการจัดการศึกษาลงสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนไทยอยางรุนแรง สงผลกระทบถึงการทํางานภาครัฐอยาง
ชัดเจน สวนราชการตองมีการปรับปรุงตัวใหม ปรับเปลี่ยนความคิด เปล่ียนแนวการบริหารและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชน  โดยราชการตองแสดงวาสามารถปฏิบัติ
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หนาที่ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนระบบ
บริหารภาครัฐไปสู  “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” ( New  Public  Management) ที่มี          
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result  Based  Management) มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ
มีการวัดผลเทียบกับการใชจายอยางเปนรูปธรรม โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่  11  พฤษภาคม
2542  กําหนดใหมีการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ พรอมกัน  5  ดานคือ  1) แผนปรับบทบาทภารกิจ
และวิธีการบริหารภาครฐั  2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ
3) แผนการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล 4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย  5) แผนการปรับ
เปล่ียนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ

การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามที่
ศูนยประสานงานปรับปรุงระบบงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ ( 2545 :14) กลาววา เปนการ
จัดสรรงบประมาณแบบมีเงื่อนไข กลาวคือ สํานักงบประมาณจะใหอิสระทางการเงินกับหนวยงาน
เมื่อหนวยงานมีหลักประกันไดวา  สามารถนํางบประมาณไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ซ่ึงไดแกการดําเนินการเพื่อใหผานมาตรฐานทางการเงนิ  7  ดาน คือ

1.  การวางแผนงบประมาณ (Budget  Planning)
2.  การคํานวณตนทุนกิจกรรม (Activity - based  Costing)
3.  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement  Management)
4.  การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial  Management

and  Budget  Control)
5.  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial  and  Performance

Reporting)
6.  การบริหารสินทรัพย (Asset  Management)
7.  การตรวจสอบภายใน  (Internal  Audit)
จากการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย จะมี

บทบาทสําคัญมากในการรับผิดชอบตั้งแตขั้นวางแผน  ขั้นบริหารงบประมาณและขั้นรายงานผล
โดยมุงเนนความสําเร็จของงาน และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา ซ่ึงแนนอนเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
แนวปฏิบตัิ  ปญหายอมเกิดขึ้นเปนธรรมดาที่จะหลีกเลี่ยงไมได เพราะความพรอม ความตื่นตัวของ
ผูบริหารและ ครูอาจารย  ในแตละแหงยอมมีไมเทากัน  ปญหาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานยอมเกิดขึ้น และเปนปญหากับทุกหนวยงาน  ผูวิจัยในฐานะดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาซึ่งมีสวนรวมรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเพื่อจะไดทราบวา
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ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
อยางไรจะไดนําขอมูล  ขอเสนอแนะ ไปพัฒนา ปรับปรุง แกไข  เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินแตละดานของหนวยงาน ในสังกัดกรมสามัญศึกษาซึ่งนับวา
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานในสังกัดตั้งแตระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และ
ระดับสถานศึกษาที่จะตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมเจตนารมณของการปฏรูิประบบบริหารและ
แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
ภายใตโครงการกระจายอํานาจทางการศึกษา และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย   ที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน 7 ดาน เปนรายดาน
และภาพรวม

2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย  ที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน  7  ดาน  จําแนก
ตามตําแหนง ประสบการณในการปฏิบัติงาน  และขนาดสถานศึกษา  เปนรายดานและภาพรวม

1.3  ความสําคัญของการวิจัย

ผลการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร และครูอาจารย  ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่จะนําความคิดเห็นที่มีตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในดานตาง ๆ
ไปเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดหลักสูตรในการศึกษาอบรมระบบ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหกับผูบริหารและครูอาจารย ตอไป
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1)  ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน  7  ดาน
คือการวางแผนงบประมาณ  การคํานวณตนทุนกิจกรรม  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  การบริหาร
งานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน         
การบริหารสินทรัพย และการตรวจสอบภายใน

2)  ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1  ประชากรไดแก ผูบริหาร และครูอาจารย ในสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา  2545  จํานวน  27  แหง จํานวน 1,622  คนแบงออกเปน
2.1.1  ผูบริหารไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

      2.1.2  ครูอาจารย ไดแก ผูไดรับการบรรจุเปนขาราชการและสอนประจํา   
     2.2  กลุมตัวอยาง  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้

2.2.1  ผูบริหาร กําหนดใหผูอํานวยการโรงเรียนและผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายธุรการเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด
                                      2.2.2  ครูอาจารย  กําหนดใหครูแผนงานเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด ที่เหลือ
สุมอยางงาย

3)   ตัวแปรที่ศึกษา
3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก

3.1.1  ตําแหนง  แบงออกเปน
3.1.1.1. ผูบริหาร
3.1.1.2  ครูอาจารย

3.1.2   ประสบการณในการปฏิบัติงาน แบงออกเปน
3.1.2.1  ต่ํากวา  10 ป
3.1.2.2  ตั้งแต  10  ปขึ้นไป

3.1.3  ขนาดสถานศึกษา
  3.1.3.1  ขนาดเล็ก
  3.1.3.2  ขนาดกลาง
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3.1.3.3  ขนาดใหญ
3.2  ตัวแปรตาม  ไดแกความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี  จําแนกเปน  7  ดาน คือ การวางแผนงบประมาณ
การคํานวณตนทุนกิจกรรม  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  การบริหารงานทางการเงินและ
การควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน   การบริหารสินทรัพย    
และการตรวจสอบภายใน  เปนรายดานและภาพรวม

4)  ระยะเวลาของการศึกษาเริ่มวันที่  1  ตุลาคม  2545   ถึงวันที่  22  เมษายน  2546
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการศึกษาความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี  ตามหลักการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
เปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานซึ่งไดแกการดําเนินการเพื่อใหผานมาตรฐานทางการเงิน
7  ดาน คือ  การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณตนทุนกิจกรรม  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพย   และการตรวจสอบภายใน

ดังแสดงไวในภาพประกอบที่  1

         ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม

ภาพ  1  ภาพประกอบตัวแปรอิสระตัวแปรตาม

ตําแหนงทางการบริหาร
- ผูบริหาร
 - ครูอาจารย

ประสบการณในการปฏิบัติงาน
- ต่ํากวา  10  ป
- ตั้งแต 10 ปขึ้นไป

ขนาดสถานศึกษา
- เล็ก
- กลาง
- ใหญ

ความคิดเห็นตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 7  ดาน
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การคํานวณตนทุนกิจกรรม
3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
4. การบริหารงานทางการเงินและ
    การควบคุมงบประมาณ
5. การรายงานทางการเงินและผลการ
    ดําเนินงาน
6. การบริหารสินทรัพย
7. การตรวจสอบภายใน
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1.6  สมมติฐานการวิจัย

1)  ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดชลบุรี  จํานวน 7 ดาน แตกตางกัน เปนรายดานและ    ภาพรวม

2)  ผูบริหารและครูอาจารยที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดชลบุรี  จํานวน 7 ดาน แตกตางกัน

3)  ผูบริหารและครูอาจารยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี  จํานวน 7
ดาน แตกตางกัน

4)  ผูบริหารและครูอาจารยที่อยูในขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี  จํานวน 7 ดาน
แตกตางกัน

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยคร้ังนี้จึงไดนิยาม
คําศัพทดังนี้

1)  การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาดานงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานดานอื่น ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เปนประโยชนแกสถานศึกษามากที่สุด  ในที่นี้แบงการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
มาตรฐานทางการเงิน  7 ดาน คือ การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณตนทุนกิจกรรม  การจัด
ระบบการจัดซื้อจัดจาง   การบริหารงานทางการเงนิและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพย  และการตรวจสอบภายใน

2)  ความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หมายถึง
ความรูสึกนึกคิดของผูบริหารและครูอาจารย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี  ที่มีตอระบบ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จํานวน 7  ดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ที่วางไว
อยางสูงสุด
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3)  ผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง ขาราชการครูที่ดํารงตําแหนง ครูใหญ อาจารยใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  รวมถึง
ผูทําหนาที่ผูชวยผูบริหาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดชลบุรี ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา
2545

4)  ครูอาจารย หมายถึง  ผูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ และสอนประจํา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา 2545

5)  ครูแผนงาน  หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการครูและไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสถานศึกษาใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดชลบุรี  ประจําปการศึกษา  2545

6)  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา 2545

7)  ความคิดเห็น หมายถึง  ความรูสึกที่รับรูได แสดงออกในลักษณะของระดับ  5  ระดับ
คือ นอยที่สุด  นอย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในแบบสอบถามของการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้

8)  การวางแผนงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับการใชจาย
เงินงบประมาณที่ไดรับใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยถูกตองตามระเบียบทันตอเวลาหรือเหตุการณ

9)  การคํานวณตนทุนกิจกรรม  หมายถึง  การคิดตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อทํากิจกรรมตามงาน/โครงการที่วางไว  หรือการใหบริการอื่น ๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

10)  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจางพัสดุทุกชนิดโดยมีแผน
การจัดซื้อจัดจางที่บงบอกวาจะจัดซื้อจัดจางทําพัสดุชนิดไหน จํานวนเทาใด ในเวลาใดและจะจัดซื้อ
จัดจางอยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินการเพื่อการศึกษาไดทันเวลาอยางมี
คุณภาพเหมาะสมกับประโยชนการใชสอย
                  11)  การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ หมายถึง ขั้นตอนการจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจาย  ตามประเภทของเงิน ทั้งเงินนอกงบประมาณ  เงินงบประมาณ และเงินรายรับ
อ่ืน ๆ  เพื่อควบคุมงบประมาณของสถานศึกษาใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพ
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12)  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  หมายถึง  การประชาสัมพันธงาน/
โครงการที่สถานศึกษาไดดําเนินการไปแลววาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
และมีแนวทางแกปญหาอยางไร เพื่อใหประชาชนและผูรับบริการไดรับทราบความกาวหนาของ
สถานศึกษา

13)  การบริหารสินทรัพย  หมายถึง  การจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยที่ไดมา
อยางคุมคา รวมทั้งการปองกันมิใหสูญหาย เสียหาย หรือใชผิดประเภท  ตลอดจนการดูแลซอม
บํารุงใหใชงานไดอยางสมบรูณอยูเสมอ

14)  การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กลไกควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาใหดําเนินไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

15)  ประสบการณ หมายถึง ระยะเวลาเปนปในการดํารงตําแหนงผูบริหาร และ
ครูอาจารย  นับตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งบรรจุแตงตั้งในการดํารงตําแหนงนั้น ๆ จนถึงปจจุบันมีระยะ
คือ ต่ํากวา 10 ป และตั้งแต  10  ปขึ้นไป


