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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การจัดทํางบประมาณ  ไดเร่ิมขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษราวคริสตศตวรรษที่  16-17   
ตอมาในคริสตศตวรรษที่  18  จึงไดมีการจัดทํางบประมาณแผนดินขึ้นในประเทศตางๆ  สําหรับ 
วิธีการจัดทํางบประมาณของประเทศไทย  ไดมีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการนําไปใช 
ใหเกิดประโยชน  รัฐบาลตองจัดทํางบประมาณแผนดิน   เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศใหเจริญกาวหนาและเกิดประโยชนตอประชาชน  การบริหารงบประมาณมีความสําคัญ
หลายประการ  เชน  ใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ   การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
การกระจายรายไดประชาชาติที่เปนธรรม  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  และเปนเครื่องมือ
ประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาลที่ดําเนินการใหแกประชาชนและประเทศชาติ 
 การบริหารงบประมาณของประเทศไทยกอนที่จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ   มีระบบ 
การบริหารแบบแผนงาน  (Planning  Programming  Budgeting  System : PPBS)  มาตั้งแต  ป พ.ศ. 
2525  เปนระบบที่มุงใหมีการจัดสรรงบประมาณของแผนดินใหเกิดประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม   แตการบริหารระบบนี้ยังทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค
หลายประการ  คือ  มีการรวมอํานาจการตัดสินใจไวที่สวนกลาง   การใหความสําคัญกับทรัพยากร 
ที่นํามาใชมากกวาปจจัยนําเขา  (Input)  มากกวาผลผลิตและผลลัพธ (Output and Outcome)   
มีการควบคุมจัดสรรงบประมาณอยางเขมงวด  มีความเครงครัดในการเบิกจาย  เนนการควบคุม 
(Control)   มากกวาผลผลิตและผลลัพธ  ทั้งไมเอื้อตอระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่ตองการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
                  ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใน  พ.ศ. 2540  ที่ประเทศไทยประสบมีผลตอการดํารงชีวิต
ของคนไทยทุกคน และสงผลกระทบตอการทํางานของภาครัฐอยางชัดเจน  รัฐบาลไดกําหนด 
มาตรการ ปรับแผนการบริหารและการปฏิบัติงาน  เพื่อแกไขภาวะเศรษฐกิจใหดีขึ้น  ไดทบทวน 
บทบาทภารกิจที่ซํ้าซอน และไมจําเปนที่สวนราชการตองดําเนินการออก  ใหเอกชนดําเนินการ
แทน   มีการปรับปรุงรูปแบบดานการดําเนินงาน  ลดตนทุนการใชจายในการดําเนินงาน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   จงึไดปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ  5  ดาน  คือ  1)  แผน 
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ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ   2)  แผนปรับเปลี่ยนระบบ 
งบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ  3)  แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล  4)  แผน 
ปรับเปลี่ยนดานกฎหมาย  5)  แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ 
 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2542  เห็นชอบในการปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณการเงินและพัสดุ  เปนหนึ่งในแผนการปฎิรูประบบการบริหารงานสูระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  (Performance-Based Budgeting : PBB)  เปนการจัดสรรงบประมาณแบบมี
เงื่อนไข  คือ  ทุกหนวยงานมีอิสระในการบริหารการเงิน  ตองใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ (Output and Outcome)  ซ่ึงเปนการบริหารงาน 
เชิงระบบที่ใหทุกคนรวมคิด  รวมวิเคราะห  รวมทําโดยมีการกําหนดเปาหมาย  แผนกลยุทธ  
(Strategic Planning)  การประเมินผลอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 
 ส่ิงสําคัญในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  คือ  การวัดผลการดําเนินการ 
(Performance Measures)  ที่ชัดเจนสมบูรณสามารถนํามาใชไดจริงเหมาะสมกับเวลาครอบคลุม 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ใชจายมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการของหนวยงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จําเปนตองดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน    
7  ดาน (Hurdles)  ดังนี้  (ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน.  PBB : 2545) 
  1)   การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
                   2)   การคํานวณตนทุนผลผลิต  (Output Costing) 
                   3)   การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) 
                  4)   การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management and  
Budget Control) 
                   5)   การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance 
Reporting) 
                   6)   การบริหารสินทรัพย (Asset Management) 
                   7)   การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
  เมื่อนําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชในสถานศึกษา   ผลผลิต
และผลลัพธของสถานศึกษา  คือนักเรียน  คุณภาพของสถานศึกษา  คือ  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณภาพที่สมบูรณทั้งจิตใจ  สติปญญา  รูจักแกปญหาเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ทุกสถานศึกษาจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง  สรางความมั่นใจใหผูปกครอง   ชุมชน  ผูเรียน  วาสถานศึกษาสามารถจัดการเรียน
การสอนไดมาตรฐาน  ทําใหผลลัพธคือ ผู เรียนจะเปนบุคคลแหงการเรียนรู   มีคุณลักษณะ 
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อันพึงประสงค  คือ  ดี  เกง  มีความสุข  ชวยสรางสรรคสังคม  ส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน  มีเศรษฐกิจ 
ที่มั่นคง  สามารถรวมมือและแขงขันกับนานาประเทศ  ส่ิงที่สรางความเชื่อมั่นใหผูปกครอง  ชุมชน  
สังคมยอมรับในความเปนมาตรฐานของโรงเรียนก็  คือ สถานศึกษาผานระบบการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   
หมวด 6   มาตรา  47,  48, 49  (กรมสามัญศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.  2542 : 259) 
  กรมสามัญศึกษาไดเร่ิมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาตั้งแต
ป  พ.ศ. 2540   ตอมาไดประกาศเปนนโยบายของกรมสามัญศึกษาในป พ.ศ. 2542  กอนมี 
การประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 2544   โดยกําหนดโครงสรางการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเปน 3  องคประกอบ  คือ  (กรมสามัญศึกษา.  2544 : 255) 
                    1)   การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
                         (1)   การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                         (2)   การดําเนินการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนด      
                    2)   การตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา     
                         (1)   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                         (2)   การปรับปรุงและพัฒนาไปสูมาตรฐานการศึกษา 
                    3)   การประเมินและการรองรับคุณภาพการศึกษา 
  การเตรียมการเพื่อการรองรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา 
  โครงสรางระบบการประกันคุณภาพภายใน   สถานศึกษาตองใหบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคน  มีความตระหนัก (Awareness : A1)   มีความรูความสามารถพัฒนาระบบนิเทศภายใน   
ติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการที่ รับผิดชอบ   ใหไดขอมูลที่สมบูรณ   เพื่อนําไปใชใน 
การประเมิน   ซ่ึงในป  พ.ศ. 2545  กําหนด  17  มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6  มาตรา 48  ไดกําหนดกรอบและวิธีการ
ประเมินไวทั้งหมด 27  มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้  ประเมินทั้ง 3 ดาน  คือ 
  มาตรฐานดานผูเรียน (Output)  มี 12  มาตรฐาน 38 ตัวบงชี้  เนนพัฒนาการดานรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม  โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี  มีความสามารถตามศักยภาพ  และมี
ความสุข 
  มาตรฐานดานกระบวนการ (Process)  มี  6  มาตรฐาน 29  ตัวบงชี้  เนนในดาน
กระบวนการบริหารจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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  มาตรฐานดานปจจัย (Input)  มี 9 มาตรฐาน 24  ตัวบงชี้  เปนการกําหนดคุณลักษณะหรือ
สภาพความพรอมของผูบริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่และชุมชน 
  ตั้งแตป พ.ศ. 2545  ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2548  เปนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
จะประเมินเพียง  14  มาตรฐาน 53  ตัวบงชี้  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการไดวางระบบ  หลักเกณฑ  
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  ระดับพื้นฐานไวเปนขอกําหนดในประกาศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  มี 8  ดาน  คือ  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
การศึกษา.  2546 : 9) 
                   1)   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
                   2)   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
                   3)   การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   4)   การดําเนินงานตามแผนคุณภาพการศึกษา 
                   5)   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
                   6)   ประเมินมาตรฐานการศึกษา 
                   7)   การทํารายงานคุณภาพการศึกษา ประจําป 
                   8)   การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  บุคลากรทุกฝายของสถานศึกษา  ตองรวมกันศึกษารวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน
ตามแผนโดยรวมกันพัฒนางานทุกดานไปสู ความพยายาม Attempt : A2  และ ความสําเร็จ  
Achievement : A3  สถานศึกษาก็จะไดรับการประเมินวาเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
อยูในระดับ ดี 
  ดังนั้นในการปรับเปลี่ยนการบริหารงบประมาณนั้น  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูที่เปน 
หัวหนางานและหัวหนากลุมสาระวิชา  รวมกันดําเนินงานจัดทําแผนงบประมาณ   การรายงานผล
โดยมุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่มีประสิทธิภาพใหสถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายนอก   
ผูวิจัยในฐานะที่ดํารงตําแหนงรองผู อํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีสวนรับผิดชอบ 
ในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  และมีสวนรวมรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพ
ภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  จึงสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ 
ของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา   เพื่อรวมกับคณะบุคลากรในสถานศึกษารวมกันวางแผน  งาน/โครงการ   กิจกรรม   
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยูในขั้น Achievement : A3  (ตามยุทธศาสตรของ 
กรมสามัญศึกษา)  เพื่อใหคุณภาพการศึกษาทุกมาตรฐานอยูในระดับดี   เพื่อใหสถานศึกษา 
เปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงเปนที่ยอมรับของสังคม  และเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตาม
แนวปญจปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                1.2.1   เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามตําแหนง  
               1.2.3   เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  1.2.4   เพื่อศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2.5   เพื่อเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนก
ตามตําแหนง 
  1.2.6   เพื่อเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนก
ตามขนาดสถานศึกษา 
  1.2.7   เพื่อศึกษาความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยคร้ังนี้  จะชวยใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
  1.3.1   เปนแนวทางใหผูบริหาร  ครู หัวหนางานแผน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   
8 กลุมสาระ และหัวหนางานการเงิน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีแนวการจัดการบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และแนวการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.3.2   เปนแนวทางสําหรับผูบริหาร  ครูหัวหนางานแผน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู      
8  กลุมสาระ และหัวหนางานการเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   นําความสัมพันธของการบริหาร
แบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษา  มาเปนแนวการดําเนินงานในการพัฒนา 
การบริหารจัดการ  เพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพตามพันธกิจ และเปาหมาย  
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
  1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                         การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูหัวหนางานแผนงาน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หัวหนางานการเงิน  ที่มีตอแนวการจัดการบริหารงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงานของ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ   ตามรูปแบบขั้นตอน 
การบริหาร  การกําหนดวิธีดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7  ดาน   คือ   
การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณตนทุนผลผลิต  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง   การบริหาร
ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  การบริหาร
สินทรัพย  การตรวจสอบภายใน  กับการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   และแนวทาง 
การจัดประกันคุณภาพภายใน  การประกันคุณภาพภายนอก   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ  
หลักเกณฑและวิธีการประเมินไว  8  ดาน  คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การดําเนินงานตามแผนคุณภาพ 
การศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ประเมินมาตรฐานการศึกษา  การทํา 
รายงานคุณภาพการศึกษา ประจําป  การผดุงระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก      
  1.4.2  ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู  8  กลุมสาระ หัวหนางานการเงิน                                
   1)   ผูบริหาร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  และรองผูบริหารสถานศึกษา        
   2)   ครู  ไดแก  ครูที่เปนหัวหนางานแผนงาน หัวกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม
สาระ หัวหนางานการเงิน 
  1.4.3   ตัวแปรที่ศึกษา   
   1)   ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
                                 (1)   ตําแหนงแบงออกเปน 
            ก.   ผูบริหาร 
                                           ข.   ครู  
                                (2)   ขนาดสถานศึกษา 
                                           ก.   ขนาดเล็ก 
                                           ข.   ขนาดกลาง 
     ค.   ขนาดใหญ 
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                         2)   ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นตอการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน และความคิดเห็นตอแนวการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวัดสมุทรปราการ 
  1.4.4   ระยะเวลาของการศึกษาเริ่มวันที่  1  มิถุนายน  2546  ถึง  22  เมษายน 2547   

 

1.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
ตามมาตรการทางการเงิน  7  ดาน   คือ  การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณตนทุนผลผลิต  การ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพย  และการตรวจสอบภายใน   และไดศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  มี  8  ดาน   คือการจัดระบบบริหารและ  การนิเทศ  การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินมาตรฐานการศึกษา   
การทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
ดังแสดงไวในภาพ  1 
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ภาพ  1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
7  ดาน 

1. การวางแผนงบประมาณ 
2. การคํานวณตนทุนผลผลิต 
3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 
4. การบริหารการเงินและ 

การควบคุมงบประมาณ 
5. การรายงานทางการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน 
6. การบริหารสินทรัพย 
7. การตรวจสอบภายใน 

การประกันคณุภาพการศึกษา  8 ดาน 
1. การจัดระบบบริหารและ 

สารสนเทศ 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

คุณภาพการศกึษา 
5. การตรวจสอบและทบทวน 

คุณภาพการศกึษา 
6. การประเมินมาตรฐานการศกึษา 
7. การทํารายงานคุณภาพการศกึษา

ประจําป 
8. การผดุงระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

ตําแหนง 
- ผูบริหาร 
- ครูหัวหนางานการเงิน  หวัหนา

กลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม   
หัวหนางานแผนงาน 

ขนาดสถานศกึษา 
- เล็ก 
- กลาง 
- ใหญ 

ความสัมพันธ 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
 
  1.6.1   ผูบริหารและครูที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงานตางกัน 
  1.6.2   ผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาที่ขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตางกัน  
  1.6.3   ผูบริหารและครูที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการประกันคุณภาพการศึกษา
ตางกัน 
  1.6.4   ผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาที่ขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการประกัน
คุณภาพการศึกษาตางกัน 
  1.6.5   ความคิดเห็นของผูบริหารและครู ตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
มีความสัมพันธกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  และตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยคร้ังนี้  จึงไดนิยาม 
คําศัพท   ดังนี้ 
  1.7.1   การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารสถานศึกษาดานงบประมาณ   เพื่อสนับสนุนงานดานอื่นๆ  ใหเกิดประโยชนตอ 
สถานศึกษาใหมากที่สุด  ในที่นี้การแบงงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรการการเงิน   
7  ดาน  คือ  การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณตนทุนกิจกรรม   การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 
การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ   การรายงานทางการเงินและผล 
การดําเนินการ  การบริหารทรัพยสิน  การตรวจสอบภายใน 
  1.7.2   ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ขาราชการครูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  
รองผูบริหารสถานศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ที่ปฏิบัติงานในป 
การศึกษา  2546 
  1.7.3   ครูอาจารย  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงครูหัวหนางานแผนงาน ครูหัวหนา
กลุมสาระกลุมวิชา  8  กลุมสาระ และครูหัวหนางานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัด
สมุทรปราการ  ปการศึกษา  2546 
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  1.7.4   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย (กรมสามัญศึกษา)  จังหวัดสมุทรปราการ  ปการศึกษา  2546 
  1.7.5   การวางแผนงบประมาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับการใช
จายงบประมาณที่ไดรับตามวัตถุประสงค  และเปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลผลิต 
และผลลัพธ 
  1.7.6   การคํานวณตนทุนผลผลิต หมายถึง  การคิดตนทุนหรือคาใชจายจากการใช
ทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อทํากิจกรรมตามแผนงาน  งาน/โครงการ  ที่มีในแผนกลยุทธหรือ
บริการอื่นๆ  ที่เปนประโยชนสูงสุดตอผลผลิตและผลลัพธ 
  1.7.7   การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจางพัสดุทุกชนิด โดย
ดําเนินการตามแผนงาน  งาน/โครงการ  ตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   
พ.ศ. 2535  เพื่อใหไดพัสดุทันเวลาและมีคุณภาพเหมาะสมกับประโยชนใชสอย 
  1.7.8   การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  หมายถึง  ดานการจัดทําบัญชี
แบบพึงรับพึงจาย  ตามประเภทของคือ  เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  และใชเงิน 
ตามงบที่กําหนดไวในแผนงาน   งาน/โครงการ  วาเปนงบลงทุน  หรืองบดําเนินการ  หรือ  
งบบุคลากร  เพื่อควบคุมงบประมาณของสถานศึกษาใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
เกิดประสิทธิภาพ 
  1.7.9   การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  หมายถึง  การประชาสัมพันธ 
แผนงาน  งาน/โครงการ  ที่สถานศึกษาไดดําเนินงานไปแลววาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด   
มีปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไขอยางไร  เพื่อใหประชาชนและผูรับบริการไดรับทราบ 
ความกาวหนาของสถานศึกษา 
  1.7.10   การบริหารสินทรัพย  หมายถึง  การจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยที่ไดมา
อยางคุมคาและปองกันมิใหสูญหาย  หรือใชผิดประเภท  ตลอดจนการซอมบํารุงใหใชงานได 
อยางสมบูรณอยูเสมอ 
  1.7.11   การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กลไกควบคุมการใชจายงบประมาณของ 
สถานศึกษาใหดําเนินไปดวยความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได 
  1.7.12   การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก   ตามมาตรฐานการศึกษา
ทั้ง  3  ดาน  คือ  ดานผลผลิต  ดานดําเนินการ  และดานปจจัย   การประเมินคุณภาพภายในของ 
กรมสามัญศึกษา  มี  26  มาตรฐาน  130  ตัวช้ีวัด  การประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันสงเสริม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  มี  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้  เพื่อให 
สถานศึกษามีคุณภาพตามความคาดหวังของผูปกครอง  ชุมชน และสังคม 
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  1.7.13   การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาทั้งทางดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานปจจัย  โดยดําเนินการประเมินผล   
ติดตาม  ทบทวนและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา   ซ่ึงตนสังกัด  คือ    
เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่กํากับ  ดูแล   
  1.7.14   การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาทั้งทางดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานปจจัย  โดยดําเนินการประเมินผล   
ติดตาม  ทบทวนและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา   ซ่ึงจะจัดสงคณะกรรมการมาทําการประเมินรับรองคุณภาพของ
สถานศึกษา   
  1.7.15   แนวทางการดําเนินงาน  หมายถึง  วิธีการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตองเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง   ประกอบดวย 
  1.7.16   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  หมายถึง  การจัดโครงสรางการบริหารและ
จัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน   โดยการจัดหาขอมูลที่จําเปนและเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมาย  ของแผนกลยุทธ  (แผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา) 
  1.7.17   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงานของสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผลผลิต  (นักเรียน)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  คือ ดี เกง มี
ความสุข  ตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.7.18   การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง  การจัดทําแผนกลยุทธ
ประกอบดวยวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  งาน/โครงการ  กิจกรรมเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  
สมบูรณโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  รวมกันคิด  รวมแกปญหาเพื่อใหการ 
จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
  1.7.19   การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน  งาน/โครงการ  การกํากับ  ติดตามการดําเนินงานใหตอเนื่อง  บรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.7.20   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  หมายถึง   
การตรวจสอบ  ทบทวนภายในตามมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา  26   มาตรฐาน  130  ตัวช้ีวัด 
โดยบุคลากรในสถานศึกษา  โดยใชวงจรเดมมิ่ง  (PDCA)  แลวจัดนํารายงานการประเมินตนเอง   
ของสถานศึกษา  (SAR) 
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  1.7.21   การประเมินคุณภาพภายใน  หมายถึง   การประเมินโดยคณะกรรมการจาก 
หนวยงานตนสังกัด  ตามมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา  โดยดูหลักฐานการดําเนินงานจากรายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  1.7.22   การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
จากคณะกรรมการประเมินภายนอกที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
รับรอง  ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้  โดยดูหลักฐาน 
การดําเนินงานจากรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  1.7.23   การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป หมายถึง  การรายงานผลการดําเนินงาน  
ตามแผนงาน  งาน/โครงการ  จากการประเมินงาน/โครงการ  การทบทวน  ตรวจสอบคุณภาพวา
สอดคลองกับ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และมาตรฐานการศึกษา  แลวจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป 
  1.7.24   การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  เปนกลไกสวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพ  เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ  ที่สถานศึกษาสามารถนํามาปรับปรุง 
แกปญหา  หรือสงเสริมพัฒนา  ทําใหการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาตอเนื่อง
โดยมีหนวยงานตนสังกัด  ทําหนาที่กํากับ  ติดตาม 
  1.7.25   ขนาดของสถานศึกษา   หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน  ไมเกิน        
499  คน  ถือวาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต  500  คน  ถึง  1,499  คน  
ถือวาเปนสถานศึกษาขนาดกลาง  และสถานศึกษาทีมีนักเรียนตั้งแต  1,500  คนขึ้นไป  ถือวาเปน
สถานศึกษาขนาดใหญ   
 

  
 


