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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการหาความสัมพันธ  ของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
กับการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ   
โดยศึกษาความคิดเห็นตอแนวการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  7  ดาน  คือ  การวางแผน
งบประมาณ  การคํานวณตนทุนผลผลิต  การจัดระบบจัดซื้อจัดจาง  การบริหารงานทางการเงินและ
การควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพย  และ
การตรวจสอบภายใน  และศึกษาความคิดเห็น  ตอแนวการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา   
8  ดาน  คือ  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคณุภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนรายดาน  และภาพรวมของผูบริหารและครูหัวหนา 
งานแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  ของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  (โรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญเดิม)  จํานวน 22 แหง  โดยมี 
ขั้นตอนการศึกษา  สรุปไดดังนี้   
  วัตถุประสงคการวิจยั  การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคดังนี้ 
                  1)   เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 2)   เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามตําแหนง  
                 3)   เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
                    4)   เพื่อศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     5)   เพื่อเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จําแนกตามตําแหนง 
                    6)   เพื่อเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
                    7)   เพื่อศึกษาความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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 วิธีดําเนนิการวิจัย      
                   กลุมประชากรที่ศึกษา  ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ใชแบบเฉพาะเจาะจง  ผูบริหาร คือ 
ผูอํานวยการสถานศึกษา  และรองผูอํานวยการสถานศึกษาทุกฝาย  ตามขนาดโรงเรียน  ครู  คือ ครู
หัวหนาแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  โรงเรียนละ 
10 คน  เปนจํานวน 220 คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 313 คน 
                   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating 
Scale)  5  ระดับ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน ครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ  
เปนผูตอบแบบสอบถาม 
                    การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
                    1)   ทําบันทึกเสนอขอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร  ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อขอความอนุเคราะหในการถามความคิดเห็นและเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  
ซ่ึงกําหนดเปนกลุมตัวอยาง 
                   2)   จัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง  โดยความรวมมือจากผูชวยผูอํานวยการ 
โรงเรียนฝายวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ ชวยแจกแบบสอบถาม  
และประสานงานเก็บแบบสอบถามในระยะเวลาที่กําหนด  โดยติดตอทางโทรศัพท  ไปรับ 
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง  บางโรงเรียนก็สงคืนใหทางไปรษณีย 
                   3)   ผลการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่กําหนดจํานวน  313  ฉบับ   
ผูวิจัยไดติดตามรับคืนมาจนครบ  คิดเปนรอยละ 100% 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
                    1)   ตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑของแบบสอบถามซึ่งกําหนดใหคะแนน 
ตามมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  ทําการวิเคราะหขอมูลใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปดวยคารอยละ  ดวยคาเฉลี่ย  (μ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ )  ทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยใช  t-test  การวิเคราะหความปรวนแปรใช  F-test   และทดสอบความแตกตางรายคู 
ดวยวิธี  Scheffé 
                   2)   การหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน   (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient)   ทั้งรายดานและภาพรวม 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจัย  สรุปไดดังนี้ 
  5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                        1)   ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  93  คน  คิดเปนรอยละ 29.7  ครูหัวหนางาน 
แผนงาน   ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  จํานวน  220  คน  
คิดเปนรอยละ  70.3 
                        2)   ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จํานวน  23 คน  คิดเปนรอยละ 7.3  ขนาดกลาง จํานวน  80 คน  คิดเปนรอยละ 25.6  
ขนาดใหญ จํานวน  210 คน  คิดเปนรอยละ 67.1   
  5.1.2   การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
                         1)   ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามมาตรฐานทางการเงินจํานวน  7 ดาน   
ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  คาเฉลี่ยที่อยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน  
เรียงตามลําดับคือ  ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  ดานการรายงานทางการเงินและผล 
การดําเนินงานดานการบริหารงานทางการเงิน  และการคุมงบประมาณ  ดานการตรวจสอบภายใน  
ดานการวางแผนงบประมาณ   ดานการบริหารสินทรัพย  ดานการคํานวณและตนทุนผลผลิต  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                     ดานการวางแผนงบประมาณ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา 
เปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทกุขอ  เรียง  3 ลําดับแรก ดังนี้  สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ 
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา  การเขียนงานโครงการ 
ของสถานศึกษามีความสอดคลองกัน   ผลการวิเคราะหของสถานศึกษาโดยใชวิ ธี  SWOT   
สถานศึกษาจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เพื่อนํามาใชในการจัดแผนกลยุทธ 3  ลําดับสุดทาย  ดังนี้   
สถานศึกษามีกระบวนการวางแผนงบประมาณโดยความรวมมือทั้งฝายบริหาร  ครูและ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
การจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)   
                     ดานการคํานวณตนทุนกิจกรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3 ลําดับแรก ดังนี้  สถานศึกษาระบุผลผลิตที่ไดรับจาก
การดําเนินกิจกรรมตามงาน/โครงการ  สถานศึกษามีการจําแนกตนทุนรวมและตนทุนแตละแหลง
งบประมาณวาเปนงบบุคลากร  งบดําเนินการ  งบลงทุนหรืองบอุดหนุน  สถานศึกษามีระบบ
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บริหารการเงินในการคิดตนทุนในกิจกรรมหลักหรือยุทธศาสตร  และสถานศึกษามีการกําหนด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน/โครงการ  ตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อใชคํานวณตนทุน 
ผลผลิต  2  ลําดับสุดทาย ดังนี้  สถานศึกษามีการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  สถานศึกษา 
มีการประเมินทางเลือกที่ทําใหเกิดตนทุนต่ํากวา แตไดผลงานหรือผลลัพธเทาเดิม 
                    ดานการซื้อจัดจางในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3  ลําดับแรก  ดังนี้  สถานศึกษามีมาตรฐานของการใหบริการ 
แกบุคลากรในการจัดซ้ือจัดจาง  สถานศึกษามีการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
โดยการจัดหาวัสดุและบริการอยางตอเนื่อง  สถานศึกษามีระบบการจัดซื้อจัดจางเปนขั้นตอนรัดกุม
โปรงใสตรวจสอบได  เรียง  3  ลําดับสุดทาย  ดังนี้  สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 
อยางเหมาะสม  การจัดซ้ือจัดจางมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาจัดหาวัสดุ 
ไดตรงตามวัตถุประสงคของกิจกรรมในแตละงาน/โครงการ 
                    ดานการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3  ลําดับแรก  ดังนี้ สถานศึกษามีการแยกความรับผิดชอบ 
ในการอนุมัติส่ังจายกับการเบิกจายรายการทางการเงินอยางชัดเจน  สถานศึกษามีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการบันทึกขอมูลทางการเงิน  ตามเกณฑเงินสดและเกณฑคางจาย  
สถานศึกษามีการสรางศักยภาพใหเปนที่เชื่อถือจากชุมชน  เพื่อไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
เรียง  3  ลําดับทาย  ดังนี้  สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและปฏิบัติตามมาตรฐานการเงิน 
ดวย  การวางงบประมาณอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติได  สถานศึกษามีการวางระบบโครงสราง    
การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณที่เหมาะสม  สถานศึกษามีการายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  และกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน  เรียง  3  ลําดับ
สุดทายดังนี้  เจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจและทักษะดานการรายงาน 
ทางการเงินและผลการดําเนินงาน  สถานศึกษาระบุตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานแตละแผนงาน/ 
โครงการอยางชัดเจน  การรายงานผลการดําเนินงานที่มีขอมูล  สารสนเทศที่ครบถวนถูกตองชัดเจน 
และเปนปจจุบัน 
                    ดานบริหารสินทรัพย  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ
เรียง  3 ลําดับแรก  ดังนี้  ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสินทรัพย  
สถานศึกษามีการจัดใหมีการบํารุงรักษา และซอมแซมบํารุงสินทรัพยอยางสม่ําเสมอ  สถานศึกษา 
มีการกําหนดขั้นตอนการใชสินทรัพยอยางคุมคาในทุกเขตพื้นที่ของสถานศึกษา  เรียง 2 ลําดับ 
สุดทาย  ดังนี้  สถานศึกษามีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพย  สถานศึกษามีระบบการบริหาร 
สินทรัพยที่ชัดเจน 
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                    ดานการตรวจสอบภายใน  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก 
ทุกขอ เรียง  3  ลําดับแรกดังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร  
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจสอบภายใน  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผล 
การตรวจสอบภายในพรอมสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
เรียง 2  ลําดับสุดทาย  ดังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถานศึกษามีอิสระในการ
ดําเนินงาน  สถานศึกษามีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน 
                   2)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร   และครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ  ตามมาตรฐานทางการเงิน
จํานวน  7 ดาน  จําแนกตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา 
    (1)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนาสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนาการเงินที่มีตอการจัดการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการจํานวน  7 ดาน จําแนกตาม
ตําแหนงภาพรวม  พบวาความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุม
สาระ 8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยคาเฉลี่ยของผูบริหารสูงกวาคาเฉลี่ยของครูหัวหนางานแผนงาน  
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
ยกเวนดานการคํานวณตนทุนกิจกรรมที่ไมแตกตางกันดวย 
                         (2)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามมาตรฐานทางการเงิน จํานวน 
7  ดาน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษาภาพรวมพบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางาน
แผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินที่มีตอแนวการจัด 
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ   
ภาพรวมและรายคูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคลองกับสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว 
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  5.1.3   การประกันคุณภาพการศึกษา 
                        1)   ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู  8  กลุมสาระ  หัวหนาการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ ตามเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามประกาศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง  8  ดาน  เรียงตามลําดับคือ  ดานการประเมินมาตรฐานการศึกษา    
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป   
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา   ดานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ดาน 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                    ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   ในภาพรวมอยูในระดับมาก   
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3 ลําดับแรก  ดังนี้  ผูบริหาร 
สถานศึกษารวมกับทุกฝายในการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา  สถานศึกษามีการพัฒนาผู เ รียนทุกคนใหบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานหลักสูตร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544  และสถานศึกษามีการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ที่มุงให
ผูเรียนทุกคนไดพัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเนื่องดวยกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน  และคํานึง 
ถึงความแตกตางระหวางบุคคล  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการ 
ของผูเรียนและชุมชน 
                   ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3 ลําดับแรก คือ  สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป  โดยกําหนดกิจกรรมงบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลองกับพันธกิจเปาหมาย
อยางชัดเจน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมชวยเหลือผูอ่ืนใหสามารถผานการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษารวมกับบุคลากรทุกฝาย  ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  4 ลําดับสุดทาย  คือ สถานศึกษามีการใหความรูความเขาใจเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาแกครูและบุคลากรของสถานศึกษา  สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานของ  สมศ. 27  มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ 
                   ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  เรียง 3  ลําดับแรก  คือ  
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรับผิดชอบ  กิจกรรมในแตละแผนงาน/โครงการ   
ผูบริหารใหการสนับสนุนและกําลังใจแกครูและบุคลากรอยางตอเนื่องและจริงจัง  สถานศึกษา 
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มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
1  อันดับสุดทาย  คือ สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และองคกรทองถ่ิน 
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษานําวงจรเดิมมิ่ง (PDCA)  
มาใชในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
                    ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียง 3  ลําดับแรก  ดังนี้  สถานศึกษา 
จัดดําเนินการ เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษา 
มีการประเมินผลทุกกิจกรรมในโครงการที่ไดจัดดําเนินการ  สถานศึกษามีการประเมินกิจกรรม 
เพื่อจัดทําขอมูลผลการดําเนินงานวาประสบความสําเร็จหรือปรับปรุงแกไข  2  อันดับสุดทาย 
คือ สถานศึกษามีการกําหนดแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  
สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา 
                  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา 
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  เรียง  3 ลําดับแรก  ดังนี้  สถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
นําผลขอมูลการประเมินงานตามแผน /โครงการ  มาวิเคราะห  สรุปผล  เพื่อจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง  SSR  สถานศึกษาเตรยีมพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอก  2  อันดับสุดทาย 
คือ  สถานศึกษามอบหมายในฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู  รับผิดชอบมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดําเนินการประเมิน  และเก็บขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ สมศ.  สถานศึกษา 
มีการแตงตั้งตัวแทนจากทุกฝาย  ทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน 
ภายในสถานศึกษา 
                    ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  ภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก  เรียง 3 ลําดับแรกดังนี้  สถานศึกษาจัดทํารายงาน 
คุณภาพการศึกษาประจําป  เสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผย
ตอสาธารณชน  สถานศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่วางไว  คณะทํางานผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป  มีรองผูอํานวยการฝายวิชาการและหัวหนางานแผนงานเปนหลัก  อันดับสุดทาย 
คือการเขียนรายงานประจําปใชรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  สถานศึกษามีการใช 
ขอมูลการรายงานคุณภาพการศึกษามาใชในปตอไป 
                    ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาอยูในระดับมากทุกขอ  เรียง 3  ลําดับแรก คือ  สถานศึกษา 
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มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีการกํากับ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกเขต  หนวยงานที่เกี่ยวของของทุกระดับ 
มีการสงเสริมสนับสนุนใหระบบประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ  2  ลําดับสุดทาย   
คือ  สถานศึกษามีการจัดดําเนินการนิ เทศภายในอยางสม่ํ า เสมอ   เขตพื้นที่การศึกษาให 
ความชวยเหลือ  สนับสนุน  สถานศึกษาใหเกิดความเชื่อมั่นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เปนไปตามเปาหมาย    
   2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน ครูหัวหนา 
กลุมสาระ 8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน  8 ดาน  จําแนกตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา 
                         (1)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนาการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  จําแนกตามตําแหนง  ภาพรวม พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม
สาระ ครูหัวหนางานการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
สมุทรปราการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว
โดยเฉลี่ยของผูบริหารสูงกวาคาเฉลี่ยของครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู   
8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   สอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว 
   2)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา   
ภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  ตอแนวการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ  ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .05   สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  3.1.4   หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางาน 
แผนงาน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  หัวหนางานการเงิน  ที่มีตอการบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน  
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ    
ภาพรวมพบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน   ครูหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ  มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                   ความสัมพันธการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานดานการวางแผน
งบประมาณกับการประกันคุณภาพการศึกษา  8 ดาน  พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติมีความสัมพันธกันมาก   เรียง 3 ลําดับแรก  ดังนี้ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ลําดับสุดทาย  คือ    
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
                   ความสัมพันธการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานดานการคํานวณ
ตนทุนผลผลิต  กับการประกันคุณภาพการศึกษา  8  ดาน  พบวามีความสัมพันธกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติมีความสัมพันธกันมาก เรียง 3 ลําดับแรก   ดังนี้  การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
ลําดับสุดทาย  คือ   การประเมินคุณภาพการศึกษา 
                   ความสัมพันธการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ดานการจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจาง  กับการประกันคุณภาพการศึกษา  8 ดาน  พบวา มีความสัมพันธกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติมีความสัมพันธกันมาก  เรียง  3  ลําดับแรก  ดังนี้  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  
ลําดับสุดทาย  คือ  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
                   ความสัมพันธการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานดานการ
บริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณกับการประกันคุณภาพการศึกษา 8  ดาน  พบวา 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีความสัมพันธกันมาก  เรียง  3  ลําดับแรก  ดังนี้   
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ลําดับสุดทาย  คือ  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
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                   ความสัมพันธการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานดานการรายงาน
ทางการเงินและผลการดําเนินงานกับการประกันคุณภาพการศึกษา  8  ดาน  พบวา มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีความสัมพันธกันมาก  เรียง  3  ลําดับแรก  ดังนี้  การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลําดับสุดทาย  คือ  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
                   ความสัมพันธการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานดานการบริหาร 
สินทรัพยกับการประกันคุณภาพการศึกษา  8  ดาน  พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติมีความสัมพันธกันมาก  เรียง  3  ลําดับแรก  ดังนี้  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ลําดับสุดทาย  คือ   
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
                   ความสัมพันธการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานดานการตรวจสอบ
ภายในกับการประกันคุณภาพการศึกษา  8  ดาน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
มีความสัมพันธกันมาก เรียง  3  ลําดับแรก  ดังนี้  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ลําดับสุดทาย  คือ  การประเมิน 
คุณภาพการศึกษา    
 

5.2  อภิปรายผล 
 
  การอภิปรายผล  ผูวิจยัขอกลาวถึงประเด็นสําคัญที่คนพบจากการศกึษาวจิัย  ดังนี้   
  5.2.1   ความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ  ตามมาตรฐานทางการเงิน  จํานวน 7 ดาน  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  เชาว  วินิจฉัย  (2546 : บทคัดยอ)  การศึกษาความคิดเห็น 
ตอระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดชลบุรี  มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  และดานที่นอยที่สุดคือดานการคํานวณตนทุนผลผลิต  สอดคลองกับ  
ชัยอนันต  สมุทวณิช  (2543 : บทคัดยอ) การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  พบวา  รายงาน
ผลผลิตที่เกิดขึ้นแสดงผลเชื่อมโยงผลผลิตกับผลลัพธ  การบริหารจัดการงบประมาณยึดหลักการ 
มีเอกภาพ  การกระจายอํานาจและมีสวนรวม  สอดคลองกับ วาทินี  ตันติวีระวงศ  (2547 :  
บทคัดยอ)  ความรูและการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนนํารอง  ในโครงการนํารองปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  พบวา
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ภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  แมคกัฟฟ (Mc.Guffey.  1980 : 15)  การบริหารงาน 
ในสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา  พบวา ใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมากที่สุด 
  5.2.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน 
ผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามมาตรฐานทางการเงิน  จํานวน   
7  ดาน  ตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา  จากผลการวิจัยพบวา 
  1)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร   และครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  7  ดาน   ภาพรวม 
แตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและ
สอดคลองกับ  วาทินี  ตันติวีระวงศ  (2547 : บทคัดยอ)  ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหารและครูโรงเรียนนํารอง  ในโครงการนํา
รองปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  พบวาโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 
  2)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ครูหัวหนางานการเงินตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน 
ผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามมาตรฐานทางการเงิน  จํานวน  
7 ดาน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  ภาพรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมสอดคลองกับ  เชาว  วินิจฉัย  (2546  : บทคัดยอ)  การศึกษา
ความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
จังหวัดชลบุรี  พบวา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  แตสอดคลองกับ วาทินี  ตันติวีระวงค  
(2547 : บทคัดยอ)  ความรูและการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ของผูบริหาร  และครูโรงเรียนนํารองในโครงการนํารองปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ   
พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคลองกับ  กานต  เสกขุนทด  
(2545  : บทคัดยอ)  การศึกษาสภาพและปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนนํารอง  
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   
พบวาสถานศึกษาขนาดใหญ  อยูในสภาพเอื้อและแข็ง  สถานศึกษาขนาดกลางและเล็กขาดบุคลากร
ที่มีความรูและประสบการณ 
  5.2.3   ความคิดเห็นของผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   จังหวัดสมุทรปราการ   ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา   
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ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  โดยภาพรวมสถานศึกษามีการดําเนินการ 
ในระดับมาก  สอดคลองกับ บุญสง  เอ็งสุโสภณ  และคณะ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา 
ความพรอมและปญหาในการนําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครสวรรค  พบวา  ความพรอมและปญหาในการนํา
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ความพรอมดานกระบวนการสวนรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ สมพจน  
เจริญวานิช  และคนอื่นๆ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีตอการประกัน 
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสิงหบุรี  พบวา การศึกษา
ความคาดหวังของชุมชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสิงหบุรี  
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  ธงชัย  พุมชลิต  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม 
สามัญศึกษา  จังหวัดตราด  ตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยใชกรอบ 
ความคิดวงจร  เดมมิ่ง    
    ดานการบริหารและสารสนเทศ   ใหสถานศึกษาใชการบริหารแบบโรงเรียน 
เปนฐาน  มีความคิดเห็นในระดับมากสอดคลองกับ  วอลทสเตทเตอร  (Wohlstetter  P.  1995 :  
22 - 25)   
   ดานการวางแผนปฏิบัติงาน  การปรับปรุงแกไข การตรวจสอบประเมินผล   
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ  บุญวรรณ  มณีเนตร  (2547 : บทคัดยอ)  การศึกษาวิเคราะหสภาพ
การดําเนินงานและปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพ  8  ดาน  โดยภาพรวมดําเนินการระดับมาก  ดาน 
การตรวจสอบทบทวนและการประเมินคุณภาพการศึกษา   เปนเครื่องมือชวยให เกิดการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สอดคลองกับแพทตริเซีย (1997 : 64, 
อางถึงใน สมชาย  ใจเที่ยง.  2545 : 46)   
                   โดยสรุปสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนกรมสามัญศึกษาเดิม   จํานวน  
22  โรง  ของจังหวัดสมุทรปราการ   มีความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
จากสํานักงานประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ          
  5.2.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ   ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  จําแนกตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา  พบวา 
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  1)   ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   จังหวัดสมุทรปราการ    ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา   
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  ตามตําแหนงทั้งภาพรวมมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับ  ธงชัย  
พุมชลิต  (2542  : บทคัดยอ)  การศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดตราด  พบวา ระดับ 
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
  2)   เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินตอการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  8  ดาน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ทั้งภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและ 
สอดคลองกับ  บุญวรรณ  มณีเนตร  (2547 : บทคัดยอ)  การศึกษาวิเคราะหสภาพการดําเนินงาน
และปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  มีความ
แตกตางกันในเรื่องการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  และสอดคลองกับ  บุญสง  เอ็งสุโสภณ  
และคณะ  (2541  : บทคัดยอ)   การศึกษาความพรอมและปญหาในการนําโรงเรียนเขาสูการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครสวรรค  พบวา
ปญหาดานปจจัยในการนําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา   
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครสวรรค  ที่มีขนาดตางกัน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  สอดคลองกับ  ไพจิตร  ปานขอยงาน  (2547  : บทคัดยอ)  สภาพปจจุบันและปญหา 
การดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ภายในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอหนองกี่  
จังหวัดบุรีรัมย  พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กมีการดําเนินการมากกวา  และพบปญหาในการ
ดําเนินการมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ  ไมสอดคลองกับ  วินัย  เดชรัตนสุวรรณ (2547 : บทคัดยอ)    
การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  สังกัดเทศบาล  เขตการศึกษา 5  พบวา  ผลการดําเนินการ 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  5.2.5  หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครู 
หัวหนางานแผนงาน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ  หัวหนางานการเงินตอการบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
จังหวัดสมุทรปราการ  พบวา ความเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนาแผนงาน  ครูหัวหนากลุม 
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สาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนาการเงิน  โดยภาพรวมและรายดานนั้นเห็นวาการจัด 
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีความสัมพันธกับการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางมาก  .868  และมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01  นั่นคือ  ความคิดเห็น 
ของผูบริหารและครูหัวหนาแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  ครูหัวหนางาน 
การเงิน  เห็นความสัมพันธของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้ง  7  ดาน  ทุกดาน 
มีความสัมพันธอยางมากกับการประกันคุณภาพการศึกษา 8  ดาน  เรียงลําดับ ความสัมพันธ 
ทั้ง  7  ดาน ของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สัมพันธกับการจัดระบบบริหารและ 
สารสนเทศ   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทนทวนคุณภาพการศึกษา  การรายงาน 
คุณภาพการศึกษา  นั้นคือ  การบริหารสถานศึกษางานงบประมาณและงานการเงิน (การบริหาร 
งบประมาณแบบเนนผลงาน)  และงานวิชาการ   (การประกันคุณภาพการศึกษา)  ตองประสาน 
รวมมือกัน   ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา   
ซ่ึงประกอบดวย   ฝายบริหาร   หัวหนางานแผนงาน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ   
หัวหนางานการเงิน และคณะครูทุกคน  รวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหา พิจารณา 
โครงการที่ดําเนินมาวามีผลอยางไร  ควรมีโครงการอะไรเพิ่ม  โดยนําเอาตัวบงชี้ของมาตรฐาน 
การประเมินภายนอก   นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนตัวกําหนดจุดประสงค 
และผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ  การกําหนดงบประมาณแตละโครงการ  ตองชวยกัน
พิจารณางบประมาณที่สถานศึกษามี  ในแตละปการศึกษา   ตามที่งานงบประมาณและการเงิน 
แจงใหทราบ  งานใด  โครงการใด  จะตองใชเงินงบประมาณ  นอกงบประมาณ  รวมท้ังรวมกัน 
จัดทําโครงการระดมทรัพยากร   เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณในการบริหารโครงการ  เพราะ 
งบประมาณรายหัวที่ไดรับนอยไมเพียงพอตอการพัฒนาระบบ  ICT  และการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่  (สํานักเขตพื้นที่มักจะพิจารณาใหโรงเรียนประถมศึกษา)  เมื่อตองดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก็จะสัมพันธกับการจัดซื้อจัดจาง   การบริหารการเงินและควบคุม 
งบประมาณ  เพื่อใหทุกงานทุกโครงการใชงบประมาณตามแผน  และเมื่อดําเนินงาน/โครงการ 
ส้ินสุดลง   ผูรับผิดชอบโครงการตองสรุปผลการดําเนินงาน  เพื่อนํามาใชประเมินคุณภาพภายใน   
และทําการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป งานการเงินก็จะรายงานการเงินและผลการดําเนินงาน 
                   ความสัมพันธที่นอยที่สุด  คือ  การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้ง   
7  ดาน กับ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   จึงเห็นไดวางบประมาณมีความสําคัญประการหนึ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา   ที่ไดรับงบประมาณนอย   เพราะจะประสบปญหาหลายดานซึ่งสงผลกระทบ 
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ตอการประเมินคุณภาพการศึกษา  สอดคลองกับ  เก็จกนก  เอื้อวงศ  (2546)  การวิเคราะหปจจัย 
ที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา   ปจจัยดานบุคลากร  มีครูไมเพียงพอตอการเรียนการสอน  และ 
ครูตองทํางานพิเศษ  เชน  งานการเงิน  พัสดุ  บรรณารักษ  อนามัย  ประชาสัมพันธ  ทําใหครูมี 
คาบสอนมาก  เกิดทัศนคติที่ไมดีตอการประกันคุณภาพโดยคิดวาเปนการเพิ่มภาระงาน  ปจจัย 
ดานงบประมาณ   ไดรับงบประมาณจากรัฐไมเพียงพอ  ไมสามารถจางครูสอน  และมีวัสดุ 
ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนรู 
                       ดังนั้นจากการเปรียบเทียบวิเคราะหความแปรปรวนตามขนาดของสถานศึกษา   
จึงไดผลความคิดเห็นที่แตกตางกันตามขนาดของสถานศึกษา   
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
  5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                    จากการทําวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบวา  ผูบริหารและครูหัวหนางานแผนงาน   
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(มัธยมศึกษา)  ซ่ึงเปนทีมงานหลักของสถานศึกษามีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  และการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา    
และปญหาที่แตละสถานศึกษาตองประสบตามขนาดของตน  ปญหาทั้ง  4  ดาน   สถานศึกษาขนาด
เล็กจึงเห็นวา  การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติ  แตเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น  
และขาดปจจัยที่ใชในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาเพราะงบประมาณที่สถานศึกษา
ไดรับตามจํานวนนักเรียน  งบบุคลากร  มีผลตอจํานวนครูผูสอน  สวนมากสถานศึกษามีครูผูสอน
ไมครบตามเกณฑ  การมีบุคลากรไมครบทําใหสถานศึกษา  ไมผานมาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ/
ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  และสงผลถึงมาตรฐานดานครู  คือ  
22,  23  และ  25  เพราะจํานวนคาบสอนมากและครูยังมีงานพิเศษรับผิดชอบ  ทําใหการปรับปรุง
แผนการเรียนรู  และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด   
และลักษณะการคิดเปนไปไดนอยมาก  และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู  ยิ่งทําไดยากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเปาหมายเปนไปไดยาก 
    ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา  ควรที่จะใหสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนชวงชั้นที่  3-4  มีศูนยวิชาของกลุม 
สาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ  โดยดําเนินการในเขตเดียวกัน หรือหลายเขตเปนจังหวัด   
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ตามที่สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (กรมวิชาการเดิม) ไดดําเนินการไว  ทําให 
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  ไดมีโอกาสรับการนิเทศแบบเพื่อนิเทศเพื่อน  และมีโอกาส
ไดอบรมพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรู  และ  ICT  ตามสถานศึกษาขนาดใหญจัดเพื่อพัฒนา
บุคลากรของตนมักจะเอื้อชวยสถานศึกษาขนาดเล็ก  ในชวงระยะตั้งแต  พ.ศ. 2546   สถานศึกษา
ชวงชั้นที่  3-4  ไมไดรับการนิเทศและพัฒนาเลย           
  5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)   ควรศึกษาการวิเคราะหปจจยัดานงบประมาณเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2)   ควรศึกษาปจจัยการขาดแคลนครูมีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  3)   ควรศึกษาการวิเคราะหระบบจัดซื้อจัดจางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4)   ควรศึกษาการวิเคราะหปญหาการจัดซื้อจัดจางที่มีผลกระทบตอการบริหาร 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5)   ควรศึกษาอุปสรรคการเบิกจายงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สงผลตอการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 


