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บทที่  5
สรุป  อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี จํานวน  7  ดาน คือ ดานการวางแผนงบประมาณ
ดานการคํานวณตนทุนกิจกรรม  ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  ดานการบริหารงานทางการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ  ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน    ดานการบริหาร
สินทรัพย  และดานการตรวจสอบภายใน  เปนรายดานและภาพรวม  กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก     
ผูบริหารและครูอาจารย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน  27  แหงโดยมีขั้นตอน
การศึกษา สรุปไดดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  ดังนี้
1.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน  7  ดาน
เปนรายดานและภาพรวม

2.   เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน  7  ดาน จําแนกตาม
ตําแหนง  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  และขนาดสถานศึกษา   เปนรายดานและภาพรวม

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมตัวอยาง  ทําการสุมแบบแบงชั้น โดยใชตําแหนงเปนชั้นของการสุม  ตามบัญชี
ตารางของเคร็จชีและมอรแกน ผูบริหารกําหนดเปนกลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการโรงเรียน เปนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด จํานวน 27  คน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสุมแบบเจาะจงเฉพาะผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายธุรการ  จํานวน  27  คน  ครูอาจารยกําหนดให  ครูแผนงานเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด
จํานวน 27  คน ที่เหลือดําเนินการสุมอยางงายโดยเทียบบัญญัติไตรยางค  จํานวน  230  คน          
รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  311  คน

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)
5  ระดับ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใหผูบริหารและครูอาจารย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี
เปนผูตอบแบบสอบถาม
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                   การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1.  ทําบันทึกเสนอขอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิต สถาบันราชภัฏราชนครินทร

ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี   
เพื่อขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  ซ่ึงกําหนดเปนกลุมตัวอยาง

2.  จัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง  โดยขอความรวมมือจากผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
ฝายธุรการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี ชวยแจกแบบสอบถามและประสานงานเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม และสงคืนแบบสอบถามที่สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี  ภายในระยะ
เวลาที่กําหนด โดยติดตอทางโทรศัพท  เมื่อไดแบบสอบถามผูวิจัยไดเดินทางไปรับแบบสอบถาม
ดวยตนเองที่สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี

3.  ผลการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน  311  ฉบับ  ผูวิจัยไดรับคืนมา
จํานวน  301  ฉบับ คิดเปนรอยละ  96.78  แบงออกเปน  ผูบริหาร  54  ฉบับ คิดเปนรอยละ  17.36
ครูอาจารย  จํานวน  247  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  79.42

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.  ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑ  ของแบบสอบถามซึ่งกําหนดใหคะแนนตาม

มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scales)  ทําการวิเคราะหขอมูลใชเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปดวยคารอยละ  ดวยคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)ทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยใช  t-test  การวิเคราะหความแปรปรวนใช  F-test  และทดสอบความแตก
ตางระหวางคู ดวยวิธีของ  Scheffe’

5.1  สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย  พอสรุปไดดังนี้
1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

                          1.1  ผูบริหาร จํานวน  54  คน คิดเปนรอยละ  17.94  ครูอาจารย จํานวน  247  คน
คิดเปนรอยละ  82.06

        1.2  ประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา  10  ป จํานวน  76  คน คิดเปนรอยละ
25.25  ประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต  10  ปขึ้นไป  จํานวน  225  คน คิดเปนรอยละ 74.75

1.3 ขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก จํานวน  31  คน คิดเปนรอยละ  10.30  ขนาด
กลางจํานวน  98  คน คิดเปนรอยละ  32.56  ขนาดใหญ  จํานวน  172  คน คิดเปนรอยละ  57.14
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2.  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี  จํานวน  7  ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  จํานวน  2 ดาน  และคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก จํานวน  5  ดาน  เรียงตามลําดับคือ  ดานการบริหารงานทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ  ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  ดานการตรวจสอบภายใน  ดานการรายงานทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน  ดานการวางแผนงบประมาณ  ดานการบริหารสินทรัพย  และดาน
การคํานวณตนทุนกิจกรรม  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ดานการวางแผนงบประมาณ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ขอ  และอยูในระดับมาก  จํานวน  7  ขอ  เรียง  3 ลําดับแรก
ดังนี้สถานศึกษาควรมีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่วางไวอยางเหมาะสม  สถานศึกษา
ควรนําระบบขอมูลสารสนเทศมาใชกับการวางแผนกลยุทธ  สถานศึกษาควรมีกระบวนการจัดสรร
งบประมาณโดยความรวมมือทั้งฝายบริหาร ครูอาจารยและกรรมการสถานศึกษา  เรียง  3  ลําดับ
สุดทายดังนี้  ทานควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะ
ปานกลาง(MTEF) ทานตองมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนงบประมาณ   ทานตองมีความเขา
ใจเกี่ยวกับการวิเคราะห  SWOT

ดานการคํานวณตนทุนกิจกรรม  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3  ลําดับแรก ดังนี้  สถานศึกษาตองพัฒนาระบบบัญชีพึงรับพึง
จาย  สถานศึกษาควรมีการกําหนดประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน/โครงการ เพื่อคํานวณตนทุน
กิจกรรม  สถานศึกษาควรมีการกําหนดเกณฑในการพิจารณากิจกรรมที่สถานศึกษาตองดําเนินการ
ทุกกิจกรรม  เรียง  3  ลําดับสุดทาย  ดังนี้  สถานศึกษาควรมีการประเมินทางเลือกที่ทําใหเกิดตนทุน
ที่ต่ํากวาแตไดผลงานหรือผลลัพธเหมือนเดิม  สถานศึกษาตองคํานวณทุนตอหนวยกิจกรรมของผล
ผลิต  สถานศึกษาควรมีการจําแนกตนทุนรวมออกเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมในแตละ
กิจกรรม

ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา  อยูในระดับมากที่สุดจํานวน  6  ขออยูในระดับมากจํานวน  2  ขอ เรียง  3  ลําดับแรก
ดังนี้  สถานศึกษาตองมีระบบการจัดซื้อจัดจางเปนขั้นตอนรัดกุมโปรงใส ตรวจสอบได สถานศึกษา
ควรมีมาตรฐานของการใหบริการบุคลากรในการจัดซื้อจัดจาง  สถานศึกษาควรมีกระบวนการ
พิจารณารายละเอียดสําคัญอื่น ๆ ในการจัดซ้ือจัดจาง เชน บริการหลังขาย การรับประกันคุณภาพ
สินคา เปนตน  เรียง  3  ลําดับสุดทาย ดังนี้  สถานศึกษาตองมีการบริหารพัสดุคงคลังอยางเปนระบบ
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สถานศึกษาควรมีกระบวนการพิจารณาความจําเปนในการจัดซื้อจัดจางทุกรายการ  สถานศึกษาควร
มีการสรรหาผูขายตามประเภทพัสดุเพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือผูขายที่เชื่อถือได

ดานการบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากที่สุด  จํานวน  7  ขอ อยูในระดับมาก
จํานวน  1  ขอ  เรียง  3  ลําดับแรก ดังนี้  สถานศึกษาควรมีการสรางศักยภาพใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา
จากชุมชนเพื่อการไดรับสนับสนนุดานงบประมาณ  และลําดับที่ 2 มีเทากัน 2 ลําดับคือ สถานศึกษา
ควรมีระบบโครงสรางการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม   กับสถานศึกษาควรมีระบบโครงสราง
ทางการควบคุมงบประมาณที่เหมาะสม  เรียง 3  ลําดับสุดทาย ดังนี้ สถานศึกษาตองกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการลงบันทึกรายการทางบัญชีที่ชัดเจน  สถานศึกษาตองมีการแยก
ความรับผิดชอบในการอนุมัติส่ังจายกับการเบิกจายรายการทางการเงินที่ชัดเจน  สถานศึกษาตองมี
การแบงชั้นของการเขาถึงขอมูลทางบัญชีทางการเงินอยางชัดเจน

ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากที่สุด  2  ขอ อยูในระดับมาก  6  ขอ เรียง 3 ลําดับแรก
ดังนี้  สถานศึกษาควรมีระบบการรายงานทางการเงินที่ชัดเจน  สถานศึกษาควรมีกระบวนการที่ยืน
ยันความสม่ําเสมอของรายงานการเงินเปนปจจุบัน  สถานศึกษาตองมีบัญชีแสดงรายการที่มี
โครงสรางของขอมูลทางการเงินเพื่อประเมินความคุมคาของกิจกรรมในปจจุบัน เรียง  3  ลําดับ
สุดทาย ดังนี้  สถานศึกษาตองมีการรายงานงบดุลประจําปในสวนของหนี้สินกับทรัพยสินที่ชัดเจน
สถานศึกษาตองมีการระบุตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ใชวัดผลผลิต ผลลัพธ  ของแตละแผนงาน
ชัดเจน  สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบบัญชีโดยผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตเปนประจําทุกป

ดานการบริหารสินทรัพย  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3  ลําดับแรก ดังนี้  ผูบริหารระดับสูงควรตระหนักถึงความสําคัญของ
การบรหิารสินทรัพย  สถานศึกษาควรมีระบบการบริหารสินทรัพยที่ชัดเจน สถานศึกษาควรมีระบบ
ตรวจสอบขอมูลสภาพของสินทรัพยอยางสม่ําเสมอ  เรียง  3  ลําดับสุดทาย ดังนี้  สถานศึกษาควรมี
การกําหนดขั้นตอนที่สนับสนุนใหเกิดการใชทรัพยสินอยางคุมคาในทุกพื้นที่ของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรมีการคิดคาบริการที่เกิดจากการใชสินทรัพยภายใน/ระหวางหนวยงานอยาง
เหมาะสม  สถานศึกษาควรมีการคํานึงถึงทางเลือกที่เกี่ยวของกับการเชาสินทรัพยนอกจากการซื้อ
สินทรัพย

ดานการตรวจสอบภายใน  ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา    
อยูในระดับมากที่สุดจํานวน  1  ขอ อยูในระดับมาก จํานวน  7  ขอ   เรียง  3  ลําดับแรกดังนี้   
สถานศึกษาควรมีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  หนวยตรวจสอบภายในตองมีพันธกิจ     
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เปาประสงค และอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน  หนวยตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระในการดําเนิน
งานอยางแทจริง  เรียง  3  ลําดับสุดทายดังนี้  สถานศึกษาควรมีการระบุงานดานการตรวจสอบภาย
ในไวในแผนงาน เชน การตรวจสอบประสิทธิผลในการดําเนินงานของระบบและกระบวนการ
ควบคุมของสถานศึกษา  สถานศึกษาตองมีการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูเห็นชอบ  สถานศึกษาควรมีระบบการประเมินผลแผนงานที่สําคัญในเชิงลึก
เปนระยะ ๆ  เพื่อชวยในการจัดทําตัวช้ีวัดขอมูลปอนกลับสําหรับปรับปรุง/พฒันา ความสําเร็จของ
ผลการทํางานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดานจําแนกตาม
ตําแหนง  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  และขนาดสถานศึกษา

3.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดาน จําแนกตาม
ตําแหนง ภาพรวม  พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย  ที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน  โดยคาเฉลี่ย
ของผูบริหารสูงกวาคาเฉลี่ยของครูอาจารย  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาแตกตางกันทุกดาน
ยกเวนดานการบริหารสินทรัพย

3.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดานจําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  ภาพรวม  พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอ
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรีไมแตกตาง
กันโดยคาเฉลี่ยของผูบริหาร สูงกวาคาเฉลี่ยของครูอาจารย   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  มีความ
แตกตางกัน จํานวน  1  ดาน คือ ดานการบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณโดยมี
คาเฉลี่ยของผูบริหารสูงกวาของครูอาจารย ที่ 4.65 และ 4.50  ตามลําดับ

3.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดานจําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ย
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสูงกวา ขนาดศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญเล็กนอย เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา  ไมแตกตางกัน
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   สําหรับคําถามปลายเปด พบวาครูอาจารยรอยละ 20 ขาดความรูความเขาใจที่มีตอระบบ
การบริการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แนวทางแกไขหรือขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมใหความรู
แกครูอาจารยในเรื่องระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผงานงาน โดยเฉพาะเรื่องการวาง
แผนงบประมาณ

5.2  อภิปรายผล

     การอภิปรายผล ผูวิจัยขอกลาวถึงประเด็นสําคัญที่คนพบจากการศึกษาวิจัย  ดังนี้
5.2.1  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดาน  ภาพรวมเห็นวา
เหมาะสมอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นตรงกันวาระบบ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จํานวน  7  ดาน สวนใหญมีความเหมาะสม เปนระบบ
ที่ดีควรดําเนินการตอไป  และควรมีการพัฒนาใหสูระดับมากที่สุด ตามเจตนารมณของการปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ   สอดคลองกับคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาดานบริหารทั่วไป  (2544 : 93-97) วาการบริหารภาครัฐแนวใหม (New  Public
Management : NPM)  คือ  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตองเปนการบริหารจัดการในลักษณะ
องครวม (Holistic)  มุงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับประชาชนอยางแทจริง บริหารจัดการตามระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ยืดหยุน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและสรางความเชื่อถือ
ศรัทธาใหกับประชาชนผูรับบริการ  หนวยงานภาครัฐที่ดีตองมีภารกิจและเปาประสงคของการ
ปฏิบัติงานเปนรูปธรรม  เปนเปาประสงคที่เนนผลลัพธไมเนนกิจกรรมหรือการทํางานเพียงตามกฏ
ระเบียบ  และมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วัดไดอยางเปนรูปธรรม บุคลากรทุกระดับมีความ
ชัดเจน ในเปาประสงคของหนวยงานและภารกิจของตนที่ปฏิบัติและจัดสรรงบประมาณโดยยึด
สัมฤทธิ์ผลของงานเปนหลัก มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูระดับปฏิบัติ มีระบบการสนับสนนุ
การปฏิบัติงานของบุคลากรมีขวัญกําลังใจและวัฒนธรรมการทํางานที่มุงความเปนเลิศและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับและเปนที่พอใจของผูใชบริการ สอดคลองกับ  ก.พ. คูมือปฏิบัติการโครงการนํารอง
ปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาดานบริหารทั่วไป  (2544 : 97)  กําหนดคานิยมสรางสรรค
ของขาราชการ  5  ประการคือกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง  ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ  โปรงใสตรวจ
สอบได  ไมเลือกปฏิบัติ  และมุงสัมฤทธิ์ผล แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูอาจารย  มีคานิยมตาม
ก.พ. กําหนด
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาอยูในระดับมากที่สุด  จํานวน  2  ดานอยูในระดับมาก
จํานวน  5  ดาน  การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมีคาเฉลี่ยสูงสุด  แสดงวา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี มุงเนนหรือใหความสําคัญกับการบริหารงานทางการเงินและ
การควบคุมงบประมาณมากที่สุด  เพราะวาในการบริหารสถานศึกษา หัวใจของการบริหารอยูใน
การบริการงานวิชาการ  แตปจจัยที่สงผลตอการบริหารวิชาการที่จะขาดเสียมิไดคือ เร่ืองการเงิน
เพราะเงินสามารถพัฒนาสิ่งที่สถานศึกษายงัขาด หรือมีความตองการ  สงผลตอความรูความสามารถ
ของผูเรียน และครูอาจารย  สอดคลองกับ  ภิญโญ  สาธร  (2526 : 309) กลาววา  งานธุรการและ
การเงินเปนภารกิจสําคัญอยางยิ่งในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย  สอดคลองกับ แมคกัฟฟ
(Mc  Guffey. 1980 : 15) กลาววา ผูบริหารงานธุรการใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมาก
ที่สุด โดยใหเหตุผลวาเปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานอื่น ๆ และ

ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง มีคาเฉลี่ยรองลงมา แสดงวาผูบริหารและครูอาจารย
ใหความสําคัญตอระบบการจัดซื้อจัดจางมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะเรื่องการจัดซื้อจัดจางเปนเรื่องของ
ระเบียบที่ทุกสถานศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม สวนดานที่ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นวามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ดานการคํานวณตนทุนกิจกรรม ทั้งมีอาจเปนเพราะเปนเรื่องใหมมีเพียงแนวปฏิบติจึงยังไมมีการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ผูบริหารและครูอาจารยขาดความรูความเขาใจ จึงปฏิบัติไดนอยกวา
ดานอื่น ๆ สอดคลองกับ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ รายงานการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  ( 2544  : 75) กลาววา เร่ืองการคํานวณตนทุนกิจกรรม
เปนเรื่องใหมสําหรับวงการศึกษา ตามปกติจะใชมากในวงการธุรกิจผลของการคิดตนทุนกิจกรรม
จะนําไปสูการเปรียบเทียบตนทุนระหวางกิจกรรมเดียวกันในบริบทเดียวกัน และทําใหสามารถ
ลดตนทุนที่สูงหรือตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือไมเกิดคุณคาออกไปได  ปจจุบันหนวยงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติยังไมมีการคิดตนทุนกิจกรรม จะทําไดก็เพียงแต
คิดตนทุนแบบรวม ๆ ตอเด็ก ตอครู 1 คน ดังนั้นเมื่อตองการจะลดตนทุนจึงไมสามารถทําไดงายนัก
เมื่อจะคิดตนทุนกิจกรรมในปจจุบันก็ปรากฏวาระบบบัญชียังไมเอื้ออํานวย การเชื่อมโยงระหวาง
กิจกรรมกับผลผลิตและผลลัพธยังไมไดดําเนินการ

5.2.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครอูาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี จํานวน 7 ดานจําแนกตาม
ตําแหนง  ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา  จากผลการวิจัยพบวา
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5.2.2.1  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดาน ภาพรวม
แตกตางกัน

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาแตกตางกันทุกดาน  ยกเวนดานการบริหารสินทรัพย
ที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะ ผูบริหารและครูอาจารย มีภารหนาที่ในการปฏิบัติงานตางกัน กลาวคือ
กลุมผูบริหารไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน เปนทีมงานบริหารภายใน
สถานศึกษามีหนาที่บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  ยอมมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาตนเอง หนวยงาน  ใหเจริญกาวหนา  จึงมีแนวคิดและแนวโนมในทางที่ดี  สวนครูอาจารย
เปนผูรับนโยบาย ตองปฏิบัติงานตามนโยบายนอกเหนือจากงานการสอน  ที่มีจํานวนชั่วโมง
รับผิดชอบมากอยูแลว  ยังตองมารับงานพิเศษอื่น ๆ อีก ยอมมีความรูสึกกดดัน  จึงมีความคิดเห็นตอ
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ต่ํากวาผูบริหาร  เมื่อเปรียบเทียบกันจึงสงผลใหมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน  สอดคลองกับ แมคกัฟฟ (Mc  Guffey. 1980 : 15) กลาววา การมอบหมาย
หนาที่งานแกบุคลากรแตละคน จําเปนตองดําเนินการฝกอบรมกอนมอบหมายตําแหนงหนาที่     
โดยเนนการสรางทักษะในเรื่องของการมอบหมายภารกิจ  การสรางแรงจูงใจ การติดตามและ
การควบคุมงาน รวมทั้งการฝกอบรมใหมีความรู ความชํานาญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูมอบหมายงานให
บุคลากรตามความเหมาะสมกับบุคคล

ดานที่แตกตางกันมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานทางการเงินและการควบคมุ
งบประมาณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะดานนี้เปนหัวใจของฝายบริหารที่จะบริหารจัดการใหงบประมาณที่
สถานศึกษาไดรับเกิดประโยชนสูงสุดแกบุคลากรทุกฝายโดยเฉพาะผูเรียน ในอันที่จะพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรม และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ตามจุดมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แตครูอาจารยเปนผูปฏิบัติยอมมีความตองการ
งบประมาณเปนคาใชจายเพื่ออํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกตัวครูอาจารย และผูเรียน ยอม
ตองการงบประมาณมาก ๆ จะไดนําไปดําเนินงาน/โครงการที่วางไว ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
แตเนื่องจากงบประมาณที่แตละสถานศึกษาไดรับมีจํากัด จึงไมสามารถสนองความตองการของ
ครูอาจารย ทุกคนได

สวนดานการบริหารสินทรัพย ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นไมแตกตางกันนั้น
อาจเปนเพราะ สินทรัพยเปนเรื่องของสวนรวม ผูบริหารมีหนาที่ควบคุมดูแลบริหารสินทรัพยที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสดุ สวนครูอาจารยก็ตองมีหนาที่ควบคุมดูแลและใชสอยสินทรัพยใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และประโยชนของสินทรัพยแตละประเภท
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5.2.2.2  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดานจําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  ภาพรวม  ไมแตกตางกัน

     เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เพราะผูบริหารและครูอาจารย
ตางตระหนักในหนาที่ของตนเอง  ไมวาจะมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากนอยอยางไร ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ  การที่มีจํานวนปในการปฏิบัติงานตางกัน ไมไดเปนเครื่องประกันวาคนที่มีจํานวนป
ในการปฏิบัติงานมากกวาจะมีประสบการณมากกวาคนที่มีจํานวนปในการปฏิบัติงานนอยกวา

5.2.2.3  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดานจําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา  ภาพรวมพบวา  ไมแตกตางกัน

           เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะขนาดสถานศึกษา
ไมใชส่ิงสําคัญในการกําหนดการปฏิบัติงาน  แตงานนโยบาย ทุกขนาดสถานศึกษา ไมวาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ ตองถือและปฏิบัติตาม  เพราะตองมีระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
ซ่ึงทุกสถานศึกษาตองปฏิบัติตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดอยูแลว  สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 74 ) กลาววา หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไมวาจะเปนระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ หรือ
ระดับโรงเรียนสวนใหญแลวยังไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการคิดคํานวณตนทุนกิจกรรม และการวางแผนกลยุทธ ระบบบัญชีพึงรับพึงจาย ซ่ึงเปนเรื่อง
ใหม และไมเคยมีปรากฏในระบบงบประมาณแบบเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน
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5.3  ขอเสนอแนะ

จากการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี จํานวน 7  ดาน
ซ่ึงจะเปนขอมูลสําหรับการ ปรับปรุง/พัฒนา ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารยิ่งขึ้น  และเปนขอมูลสนับสนุนการทําวิจัยใหขยายวงกวาง
มากขึ้น  ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้

5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
5.3.1.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําขอคิดเห็นที่ไดรับไปปรับปรุง/พัฒนา

ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชนครูอาจารยขาด
ความรูความเขาใจเรื่องการวางแผนงบประมาณ โรงเรียนควรจัดอบรมใหความรูแกครูอาจารยใน
เร่ืองการวางแผนงบประมาณ เปนตน

5.3.1.2 สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทาง
การจัดหลักสูตรอบรมใหแกบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

5.3.2   ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษากับระดับประถมศึกษา
5.3.2.2   ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3.2.3   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาลกับเอกชน
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