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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ีอง “ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณ กระบวนการ
งบประมาณ และปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

ประชากรที่ใชในการการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสวนกลางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 3 หนวยงาน 
คือ สํานักการคลังและสินทรัพย สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยตรวจสอบ
ภายใน จํานวน 317 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นและใชเกณฑรอยละ 80 ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 254 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม แลวนําขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางไปทําการประมวลผลทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ใชทดสอบคาเฉลี่ย เมื่อพบความแตกตางจะทําการ
ทดสอบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Sheffe’ test)  

ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็น
ตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในภาพรวมอยูในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานลักษณะของงบประมาณและดานกระบวนการงบประมาณมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง
มาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เจาหนาที่ที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับ
การศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการทํางาน ที่แตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน และมีความคิดเห็นตอปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไมแตกตางกัน  
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research aimed to study the opinions of the officers of the Office of 

the Basic Education Commission on type of the budget, process of the budget and problems of the 
operation under the performance effectiveness budget system. 

  The population consisted of 317 central officers who work related to the performance 
effectiveness budget system from the 3 divisions of the Office of the Basic Education 
Commission comprised the Assets and Finance Bureau, the Policy and Basic Education Planning 
Bureau and the Internal Audit Unit. Resulting from using random sampling classification and 80 
percent criteria, the samples were 254 persons. In this research questionnaire was used as a tool of 
data collection. The completed questionnaire filled by the samples was analytical for statistical 
analysis by using SPSS program.  Statistical methods were percentage, mean, standard deviation 
and mean-test of one way ANOVA by which Sheffe's test was used for pair test, if found 
difference. 

The research findings were (1) overall, the opinion of the samples on performance 
effectiveness budget system were very high level in particular on type of the budget and the 
process of the budget;  (2) Hypothesis testing found different opinion on performance 
effectiveness budget system based on different age, education, organization, line of work and 
work experiences; (3) the opinion on problems of the operation under the performance 
effectiveness budget system was not different 
 

DPU



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงตั้งแตป พ.ศ.2540 เปนตน
มา สงผลกระทบตอการบริหารหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน และการดํารงชีวิตของ 
ประชาชนคนไทยอยางไมเคยเปนมากอน หนวยงานภาครัฐทุกแหงรวมถึงเจาหนาที่ภาครัฐทุกคนจึง
จําเปนตองปรับตัวใหสนองตอบตอปญหาและการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกปญหาของชาติอยางจริงจัง 
เนื่องจากทรัพยากรและงบประมาณของประเทศมีจํานวนจํากัด หนวยงานภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยน
แนวคิดการบริหารและการปฏิบัติอยางขนานใหญ เพื่อพลิกฟนปญหาใหเปนโอกาสที่จะเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและคุณคางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม อีกทั้งประชาชนตองการความมั่นใจ
และความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยหวังที่จะเห็นหนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนบทบาท และวิธีการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ความซื่อสัตย 
และใหมีมาตรฐานการทํางานเพื่อบริการประชาชนอยางแทจริง 
 

  จากการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนปฏิรูป
บริหารภาครัฐไปสูรูปแบบ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” (New Public Management) ที่ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและ
คาใชจายอยางเปนรูปธรรม ใหมีความรับผิดชอบตอผูทํางานแทนการควบคุมปจจัยนําเขาอยาง
ละเอียด ซ่ึงจะเปลี่ยนภาครัฐไปสูการมีผลลัพธ คือ การทํางานเพื่อประชาชน วัดผลอยางเปน
รูปธรรม มีความโปรงใสในการตัดสินใจ วิธีการทํางานมีความรวดเร็วและคลองตัวเพื่อสนองความ
ตองการของประชาชน เปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยกําหนดแนวทางปฏิรูปครอบคลุม 
5 ดาน  คือแผนการปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ แผนการ
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน และการพัสดุ แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 
แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และแผนการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและคานิยม (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2544 : 3) 
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  สําหรับในสวนที่ไดกําหนดใหมีการปรับปรุงกลไกและวิธีการบริหารบประมาณ นับวา
เปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปดังกลาว เนื่องจากงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ปญหาการจัดสรรงบประมาณ มิไดอยูที่จํานวนงบประมาณ 
หรือความเพียงพอของงบประมาณแตเพียงอยางเดียว หากแตยังขึ้นอยูกับระบบและวิธีการ 
งบประมาณ อันไดแก การจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณอีก
ดวย ดังนั้น ในการปรับปรุงระบบงบประมาณจึงไดมุงแกไขปญหาและอุปสรรคของระบบ 
งบประมาณเดิม ที่มุงใหความสําคัญกับทรัพยากรที่ใชไป มาเปนระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงาน 
(Performance-Based Budgeting System: PBB) ที่มีกระบวนการจัดทํางบประมาณที่ครบวงจร ไดแก 
การกําหนดเปาหมายของงานอยางเปนรูปธรรม มีแผนกลยุทธที่ชัดเจน มีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได การจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชนของ 
ประชาชนเปนหลัก โดยใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปและมุงเนนความรับผิดชอบของผูบริหารแทนการควบคุมรายละเอียดการใชจาย  
(สุพจน สําราญจิตต, 2545 : 2) เพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผล มีความ
โปรงใส และความเปนธรรม 
 

  การเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณในอดีตจากแบบรายการมาเปนแบบแผนงานในป  
พ.ศ. 2525 พบวา ขั้นตอนที่กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณพรอมกันทั่วประเทศ ไม
สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดของบุคคล การพัฒนาระบบการเงินการคลัง รวมทั้งระบบขอมูล 
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับกระบวนการงบประมาณไปพรอมกันได 
 

  กระบวนการงบประมาณแผนดิน ( Budget Process ) หรือวิธีการงบประมาณ ( Budget 
Procedure ) หมายถึง กระบวนการที่เปนลําดับขั้นตอนเกี่ยวกับการกําหนดแผนความตองการใน
เรื่อง บุคลากร พัสดุ และเงินที่จะใชในการดําเนินงาน และกําหนดเปนงบประมาณประจําปเสนอ 
รัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเปนพระราชบัญญัติ ประกาศเปนกฎหมายใชเปนกรอบในการบริหาร
และควบคุมงบประมาณประจําป ประกอบดวยข้ันตอนหลักที่สําคัญ ( สํานักงบประมาณ, 2530 : 19-
26 ) คือ  การจัดทํางบประมาณ (Budget Preparation)  การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) 
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
(On-Going Evaluate & Monitoring) 
 

  การจัดทํางบประมาณ  เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ ซ่ึงฝายบริหารคือ 
รัฐบาล มีหนาที่ในการเสนองบประมาณประจําปตอฝายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ในทาง
ปฏิบัติผูมีบทบาทในการจัดทํางบประมาณโดยตรง ไดแก  สวนราชการผูใชงบประมาณและสํานัก
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งบประมาณ  โดยสํานักงบประมาณมีหนาที่ในการวิเคราะหคําขอตั้งงบประมาณรายจายของสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจและจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอนายก- 
รัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา  การอนุมัติงบประมาณ  เปนการพิจารณาอนุมัติขอเสนอ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พรอมทั้งเอกสารงบประมาณซึ่งฝายบริหารหรือ 
รัฐบาลเสนอตอ ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา  โดยรางพระราชบัญญัติงบประมาณจะผานการพิจารณา
จากสภาผูแทนราษฎรกอน 3 วาระ แลวจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณา  กอนนําทูลเกลาฯ ถวายพระมหา-
กษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายตอไป การ
บริหารงบประมาณ  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปประกาศเปนกฏหมายใชบังคับ
แลวสวนราชการและรัฐวิสาหกิจผูใชงบประมาณ  และหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการบริหาร 
งบประมาณจะตองปฏิบัติให เปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบและวิธีการที่กําหนด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
งบประมาณจังหวัด พ.ศ. 2524  รวมทั้งระเบียบปฏิบัติภายในแตละสวนราชการ และการติดตามและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ เปนการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
และควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน งาน / โครงการ  
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เอกสารงบประมาณประจําป กฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวกับการใชจายแผนดิน 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
การสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีหนวยงานในสังกัด 10 สํานัก ไดแก  สํานักอํานวยการ (สอ.)
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (สตผ.) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย (สคส.)
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) และ
สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) หนวยงานที่ตั้งขึ้นภายในคือ หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
และกลุมงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) หนวยงานภูมิภาค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
175 เขต (สพท. ตามดวยช่ือจังหวัดและ/หรือลําดับหมายเลข) ตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ ขึ้นตรงตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

  ในการนําระบบงบประมาณมุงเนนผลงานมาปรับใชในการบริหารงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดหมายไดวาระยะแรกยอมเกิดปญหาและความสับสนในทาง
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ปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากประกอบดวยหลายขั้นตอน และตองนําความรูดานเทคนิคและวิชาการหลาย
สาขา เชน เศรษฐศาสตร การบริหาร การวางแผน การประเมินผลโครงการ และการบัญชีตนทุนมา
บูรณาการกัน ดังนั้นเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการงบประมาณจะตองมีความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด และมีความรูความเขาใจในวิธีการ และข้ันตอนการดําเนินงาน ตลอดจนเปนผู
ที่ทราบปญหา อุปสรรค และเขาใจถึงแนวทางในการแกไขปญหานั้นเปนอยางดี อันจะเปนปจจัย
สําคัญที่สงผลสําเร็จตอการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 

  จากเหตุผลขางตน ผูศึกษาจึงมุงศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานวาอยูในระดับใด และศึกษาสภาพ
ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานวามีปญหามากนอยเพียงใด 
รวมทั้งตองการที่จะเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณใน
การทํางาน ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติดานการจัดการระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานที่ถูกตอง รวมทั้งไดทราบปญหา อุปสรรค และวิธีการแกไข อันจะนําไปสูขอสรุปของ
รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจําแนกตามลักษณะสวน
บุคคลซึ่งประกอบดวย  อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ
ในการทํางาน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตามลักษณะสวน
บุคคลซึ่งประกอบดวย  อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ
ในการทํางาน 

3. เพื่อศึกษาปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนก
ตามลักษณะสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย  อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ 
และประสบการณในการทํางาน 
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1.3  สมมติฐานในการวิจัย 
 

  ผูศึกษาไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 

1. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด และประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 

 

2. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด และประสบการณในการทํางานแตกตางกันมี
ระดับความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 

 

3. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด และประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มี
ระดับปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบเขตดานประชากร    ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาวิจัยคร้ังนี้ เปน
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 8 ลงมา ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
กระบวนการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  3 หนวยงาน คือ สํานักการคลังและสินทรัพย 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยตรวจสอบภายใน 

 

2. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่จะทําการวิจัย ดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

– อายุ   แบงเปน  3 กลุม คือ ต่ํากวา 30 ป, 30-40 ป และมากกวา 40 ป 
– ระดับการศึกษา แบงเปน 3 กลุม คือ ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี 
– หนวยงานที่สังกัด  แบงเปน 3 กลุม คือ สํานักนโยบายและแผนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย และหนวยตรวจสอบภายใน 
– สายงานที่ปฏิบัติ  แบงเปน 6 กลุม คือ การเงิน, การบัญชี, การพัสดุ, 

งบประมาณ, นโยบายและแผน และตรวจสอบภายใน 
– ประสบการณในการทํางาน แบงเปน 3 กลุม คือ ต่ํากวา 3 ป, 3-5 ป และ

มากกวา 5 ป 
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2.   ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงบประมาณ ในระบบงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน 
2.2 ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ไดแก 
– การจัดทํางบประมาณ 
– การอนุมัติงบประมาณ 
– การบริหารงบประมาณ 
– การติดตามและประเมินผล 

2.3 ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
 

1.5  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 

  การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 
 

 ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกในชวงการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

 

 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หมายถึง  วิธีการที่เปนระบบในการระบุพันธกิจ
ขององคกร เปาหมายและวัตถุประสงค และมีการประเมินผลสําเร็จอยางสม่ําเสมอ โดยการเชื่อมโยง
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชใหไดผลผลิต ผลผลิตและผลลัพธเขากับเปาหมายของนโยบายและ
วัตถุประสงค ตามกระบวนการหรือวิธีการงบประมาณแผนดิน ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 4 
ขั้นตอนคือการจัดทํางบประมาณ    การอนุมัติงบประมาณ   การบริหารงบประมาณ  และการติดตาม
และประเมินผล 
 

  การจัดทํางบประมาณ  หมายถึง ขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ  ซ่ึงฝาย
บริหารคือ รัฐบาล มีหนาที่ในการเสนองบประมาณประจําปตอฝายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ในทางปฏิบัติผูมีบทบาทในการจัดทํางบประมาณโดยตรง ไดแก  สวนราชการผูใชงบประมาณและ
สํานักงบประมาณ  โดยสํานักงบประมาณมีหนาที่ในการวิเคราะหคําขอตั้งงบประมาณรายจายของ 
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจและจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา 
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  การอนุมัติงบประมาณ  หมายถึง  การพิจารณาอนุมัติขอเสนอรางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป  พรอมทั้งเอกสารงบประมาณซึ่งฝายบริหารหรือรัฐบาลเสนอตอ ฝาย-
นิติบัญญัติหรือรัฐสภา   โดยรางพระราชบัญญัติงบประมาณจะผานการพิจารณาจากสภา-
ผูแทนราษฎรกอน 3 วาระ แลวจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณา  กอนนําทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
 

  การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ประกาศเปนกฏหมายใชบังคับแลวสวนราชการและรัฐวิสาหกิจผูใชงบประมาณ  และหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับ ระเบียบและ
วิธีการที่กําหนด  โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แกไข
เพิ่มเติม ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงบประมาณจังหวัด  พ.ศ.  2524  รวมทั้งระเบียบปฏิบัติภายในแตละ 
สวนราชการ 
 

  การติดตามและประเมินผล  หมายถึง  การควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจและควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน งาน / 
โครงการ  ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เอกสารงบประมาณประจําป กฏหมาย 
ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการใชจายแผนดิน 
 

  เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง  เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในสวนกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 10 สํานักตาง ๆ 
ไดแก สํานักอํานวยการ  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย  สํานักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสํานักทดสอบทางการศึกษา 

 อายุ หมายถึง ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามดํารงชีวิตอยู นับเวลา เปนป ตั้งแตเกิด
จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2548 โดยแบงกลุมเปน 3 กลุม คือ ต่ํากวา 30 ป, 30-40 ป และมากกวา 40 ป 
 

  ระดับการศึกษา  หมายถึง  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับตามระบบสากล ของผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม คือ ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวา
ปริญญาตรี 
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  สายงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานดานตาง ๆ ที่เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปฏิบัติ โดยแยกเปน การเงิน การบัญชี การพัสดุ งบประมาณ และนโยบายและแผน 

 

  ประสบการณในการทํางาน  หมายถึง ระยะเวลาที่เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
ต่ํากวา 3 ป  3-5 ป และมากกวา 5 ป 
 

  ลักษณะของงบประมาณ หมายถึง ลักษณะของงบประมาณที่จะเปนเครื่องมือท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลไดตองมีลักษณะสําคัญ ไดแก จะตองเปนศูนยรวมเงิน
แผนดินหรือมีความครบถวน จะตองถือหลักพัฒนา จะตองถือหลักประหยัด จะตองมีระยะเวลา
เหมาะสม จะตองมีความชัดเจน จะตองมีความถ ูกตองและเชื่อถือได จะตองมีพื้นฐานอยูบนความ
สุจริต และจะตองมีความยืดหยุน 
   

  ปญหา หมายถึง ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่ทํา
ใหไมบรรลุวัตถุประสงคดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก ปญหาการปฏิบัติงานของ
หนวยงานกลาง และหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหาเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปญหาดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  อันเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหการจัดทํางบประมาณในระบบแบบมุงเนนผลงาน มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2. ไดขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติดานการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานที่ถูกตอง  รวมทั้งปญหา อุปสรรค และวิธีการแกไข อันจะนําไปสูขอสรุปของรูปแบบวิธีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกีย่วกับแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วของ
ดังตอไปนี ้
 

2.1  แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบังบประมาณ 
2.3 บทบาทและความสําคัญของงบประมาณ 
2.4 ลักษณะที่ดีของงบประมาณ 
2.5 ปจจัยตาง ๆ ทีม่ีสวนในการกําหนดงบประมาณ 
2.6 นโยบายของงบประมาณ 
2.7 ประเภทของงบประมาณ 
2.8 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน    
2.9 การดําเนินงานระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
2.10 การวัดผลการดําเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
2.11 องคประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
2.12 กระบวนการงบประมาณ 
2.13 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
2.14 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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2.1  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคดิเห็น 
 

ความหมายของความคดิเห็น 
 

จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏวาไดมีผูใหความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเอาไวหลายทานดังนี้ คือ 

 

Kolasa (1969 : 386) กลาววา “ความคิดเห็น” เปนการแสดงออกของแตละบุคคลในอนัที่
จะแสดงขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสถานการณ 
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ หรือเปนการแสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหนึ่งในขอเท็จจริง 

 

Kolesnik (1970 : 296) กลาววา “ความคิดเห็น” เปนการแปลความหมายหรือการลง
ความเหน็ที่เกดิจากขอคิดเทจ็จริง ซ่ึงแตละบุคคลคิดวาถูกตอง แตคนอืน่ ๆ อาจไมเหน็ดวยกไ็ด 

 

Good (1973 : 339) กลาววา “ความคิดเหน็” เปนความเชือ่ ความคิดเหน็ การลงความเห็น
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงไมอาจบอกไดวาเปนการถูกตองหรือไม 

 

Wanlmen (1973 : 34) กลาววา “ความคิดเห็น” เปนภาวะของจิตใจที่ผานประสบการณ
แลวเกดิการเรยีนรู และผลักดันใหเกดิความคิด ความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 

Best (1976 : 169) กลาววา “ความคิดเหน็” คือ การแสดงออกทางดานความเชื่อ และ
ความรูสึกของแตละบุคคลโดยการพดู 

 

Webster  (1976 : 301) ไดสรุปไววา ความคิดเห็นคือความเชื่อที่ไมตั้งอยูบนความ
แนนอน หรือความรูอันแทจริง แตจะตั้งอยูที่จิตใจ ความเห็น และการลงความเห็นของแตละบุคคล
ที่วานาจะตรงตามที่คิดไว 

 

ทวี เลรามัญ ( 2520 : 7) กลาววา “ ความคิดเห็น ” เปนการแสดงออกถึงความรูสึกที่อยู
บนพื้นฐานของขอเท็จจริง และทัศนคติของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคล
หรือสถานการณ เปนตน ความคิดเห็นอาจจะเปนไปไดในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอส่ิงนั้นก็
ได 

ขวัญใจ  สมรรคบุตร (2524 : 8) กลาววา ความคิดเห็นของบุคคลจะเกี่ยวของกับ
คุณสมบัติประจําตัวของบุคคลอีกดวย  ซ่ึงคุณสมบัติประจําตัวบางอยาง  เชน  พื้นความรู 
ประสบการณในการทํางาน และการติดตอกันระหวางบุคคล นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลและ
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กลุมมีความคิดเห็นไปในทิศทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะพื้นความรูอันเปนกระบวนการสังคมกรณที่ไดรับ
จากการศึกษามาเปนเวลานานหลายป จะเปนรากฐานในการกอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

 

ณพชัย  มหาพีราภรณ  (2542 : 11) กลาววา “ความคิดเห็น”  คือ  ความรูสึกของบุคคล ที่
มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจแสดงออกมาดวยการพูด การปฏิบัติ หรือ
การเขียน การแสดงออกของความคิดเห็นจะเกี่ยวกับทํศนคติ คานิยม การศึกษา ประสบการณ 
สภาพแวดลอม และพฤติกรรม ระหวางบุคคลเปนเครื่องชวยในการพิจารณา และประเมินคากอน
ตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงความคิดเห็นนี้อาจเปนที่ยอมรับหรือปฏิเสธจากคน 
อ่ืน ๆ ได 

 

เกียรติพงศ  ขาวสําอางค (2542: 54) กลาววา “ความคิดเห็น” เปนการแสดงความรูสึก
ของบุคคลแตละบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ซ่ึงอาจเปนบคุคล กลุมคน หรือสถานการณในชวงเวลา 
หนึ่ง ๆ ดวยการพูดหรือการเขียน  ซ่ึงแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอม 
ความคิดเหน็จงึไมถาวร และมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย 

 

จากแนวความคิดทางทฤษฎีดังกลาว พอสรุปไดวา “ความคิดเห็น” เปนการแสดงออก
ของบุคคลหรือกลุมคน ทางดานความรูสึกตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมอยูบนความ
แนนอนหรือความจริง  แตขึ้นอยูกับจิตใจ  ดวยการพูดหรือการเขียน  โดยอาศัยพื้นความรู 
ประสบการณในการทํางาน การติดตอกันระหวางบุคคลหรือกลุมคน สภาพแวดลอม ฯลฯ และมี
อารมณเปนสวนประกอบที่สําคัญ ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะไดรับการยอมรับหรือการ
ปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ได ความคิดเห็นจึงไมถาวร และมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย  

 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคดิเห็น 
 

การแสดงออกในดานความคิดเห็นเปนเรื่องของแตละบุคคลตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด หรือส่ิง
เดียวกันจึงไมจํา เปนตองเหมือนกันเสมอไป  และอาจแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ปจจัยพื้นฐานของแตละบุคคลที่ไดรับมาจนมีอิทธิพลตอการแสดงออกของความคิดเห็นในสิ่งนั้น ๆ 
ปจจัยพื้นฐานเหลานี้ไดมีผูเสนอแนวความคิดเอาไวและสรุปไดดังนี้ คือ 

 

ประสาท  หลักศิลา (2511: 398 – 399) สรุปไดวา มติหรือความคิดตาง ๆ ของคนเรานั้น 
เกิดไดจากการพบปะสังสรรคประจําวันของคนเรา แตคนเราก็มีภูมิหลังทางสังคมจํากัดอยู ภูมิหลัง
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ของแตละคนยอมเปนผลถึงการที่คนเรากระทําตอบสนองตอเหตุการณ และเกิดความคิดเกี่ยวกับ
เหตุการณนั้น 

 

 บุญธรรม  คําพอ (2520 : 72) สรุปเกี่ยวกับความคิดเหน็ไววา 
 

...ความคิดเห็นของบุคคลจะเกี่ยวของกับคุณสมบัติประจําตัวของแตละบุคคลดวย ซ่ึง 
คุณสมบัติประจําตัวบางอยาง เชน พื้นความรู ประสบการณ ในการทํางาน และการติดตอระหวาง
บุคคล นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมบุคคลและกลุมมีความคิดเห็นไปในทางทิศใดทิศหนึ่ง ทั้งนี้
เพราะพื้นฐานความรูอันเปนกระบวนการสังคมกรณที่ไดรับจากการศึกษามาเปนเวลานาน มักเปน
รากฐานกอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด โดยเฉพาะ... 

 

สุทธิพงศ  แสงมณี ( 2524 : 11) กลาววา “ความคิดเห็น” เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอ 
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงแสดงออกโดยอาศัยสถานภาพ ความเชื่อ พื้นความรู ประสบการณ และสภาพ- 
แวดลอมของบุคคลอื่น ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้น บุคคลอื่นจะไมเห็นดวยก็ได 

 

จากแนวความคิดเห็นดังกลาว พอสรุปไดวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นที่สําคัญ 
ไดแก ภูมิหลังทางสังคม ประสบการณในการทํางาน พื้นความรู สถานภาพ และสภาพแวดลอม 

 

 การวัดความคดิเห็น 
 

 การที่ เราจะทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น เราจะตองมี
เครื่องมือวัดที่เชื่อถือได เนื่องจากความคิดเห็นของบุคคล เปนสิ่งที่ไดรับอิทธิพลมาจากทัศนคติ 
ดังนั้นการวัดความคิดเห็นจึงเปนการวัดทัศนคตินั่นเอง เครื่องมือในการวัดทัศนคตินั้นมีอยูหลาย
แบบ แตแบบที่นิยมใชกันคือ แบบของ Likert Scale กลาวคือ เราสามารถวัดทัศนคติของบุคคลได 
โดยใหเขาตอบขอคําถามหลาย ๆ ขอ แตละขอแบงคําตอบออกเปน 5 ระดับ การใหคะแนนตองดูวา
ขอคําถามนั้นเปนคําถามที่ตองตอบสนับสนุนหรือตองตอบคัดคาน ถาเปนคําถามที่ตอบสนับสนุน 
คําตอบที่เห็นดวย อยางยิ่งก็จะได 5 คะแนน แลวลดลงมาตามลําดับ เปน 4 3 2 และ 1 ในคําตอบทีไ่ม
เห็นดวยอยางยิ่ง สวนคําถามที่ตองคัดคานก็ใหคะแนนกลับกัน คะแนนของผูตอบแตละคนคือ
ผลรวมคะแนนทุกขอ แลวจึงนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณ 
 

ความหมายของงบประมาณ 
 

มีนักวิชาการใหความหมาของคําวา “งบประมาณ” ไวหลายทาน กลาวคือ 
 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม  ไดบัญญัติไววา 
งบประมาณรายจาย หมายความวา  จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตาม
วัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย (คูมือปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ, 2533  : 27) 

 

Wildavsky (1968 : 192) ใหความหมายวา งบประมาณหมายถึง แผนตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานในระยะเวลาปกติ 1 ป ดวยเหตุนี้ งบประมาณก็คือ การคาดการณตาง ๆ ซ่ึงมักกําหนด
เปนเอกสารเปนทางการที่ระบุถึงขอความอันประกอบดวยถอยคําและตัวเลขกับพฤติกรรมของ
มนุษยที่พึงกระทําในอนาคต 

 

วิทยากร เชียงกูล (2542 : 70) ใหความหมายวา งบประมาณ หมายถึง ประมาณการ
รายไดและรายจายขององคกรหรือประเทศสําหรับชวงเวลาหนึ่งในอนาคต 

 

มานิตย นวลละออ (2544 : 98) ใหความหมายวา งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่ง
แสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการ
ประมาณการ บริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุน 
ในการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้  ยอมประกอบดวย การกระทํา 3 ขั้นดวยกัน คือ 1) การ
จัดเตรียม 2) การอนุมัติ และ 3) การบริหาร 

 

จากแนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของ 
องคกรหรือรัฐบาลในชวงระยะเวลาหนึ่ง เปนการประมาณการดานรายได และดานรายจายของ 
องคกร  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  
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2.3  บทบาทและความสําคญัของงบประมาณ 
 

 ในปจจุบันงบประมาณมีบทบาทสําคัญตอการบริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดังนั้น  จึงอาจจะ
พิจารณาถึงบทบาทและความสําคัญของงบประมาณได ดังนี้ 
 

 1.   บทบาทดานเศรษฐกิจ 
 

        การใชจายของรัฐในรูปงบประมาณ  สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสวนรวมของ
ประเทศ รัฐบาลจึงใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอาจ
แสดงในรูปของนโยบายการคลัง บทบาทของงบประมาณในฐานะนี้ไดแก 
 

1.1  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ งบประมาณเปนแผน
แมบททางการคลังของรัฐบาล ( Government Master Financial Plan ) ประกอบดวยรายไดซ่ึงคาดวา 
จะเก็บไดและรายจายซึ่งกําหนดวาจะจาย งบประมาณจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการที่จะทําให
แผนการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐบาลสอดคลองสัมพันธกับสถานการณทางเศรษฐกิจและการเงิน
การคลังของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา งบประมาณเปนแผนการใชจายของ
รัฐบาล เพื่อการบริหารประเทศ ดังนั้นการจัดทํางบประมาณจะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบใน
การจัดเก็บภาษีอากร การกอหนี้ รวมถึงการใชจายเงินของประเทศดวย เนื่องจากรัฐบาลเปนผูใชจาย
รายใหญที่สุดของประเทศ (พิชัย คุมหร่ัง, 2541 : 19) 

 

1.2   การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลมีหนาที่ในการสงเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทําหนาที่จัดสรรทรัพยากรของสังคม การกระจายรายไดและการสราง
ความมั่งคั่งทางสังคม ( มานิตย นวลละออ, 2542 : 57 ) โดยการใชจายงบประมาณรายจายในแตละ
ปงบประมาณนั้น มุงผลักดันทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศกาวหนาไปในทิศทางและอัตรา
ความเร็วตามที่รัฐบาลกําหนดนโยบายไว ( จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต, 2522  : 62 ) การรักษา 
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจและการเพิ่มรายไดของประชาชน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณควรจะ
กําหนดเพื่อลงทุนในโครงการตาง ๆ ซ่ึงจะเปนสวนชวยในการสงเสริม และชักจูงใหมีการลงทุน
และเพิ่มการจางงานมากที่สุด 

 

1.3   สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นั้น การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจะมีบทบาทสําคัญและมีสวนคาบเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว (สุธี  สิงเสนห, 2522 : 4 ) โดยการใชจายเงินในโครงการตาง ๆ ที่ไดรับ
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การจัดสรรงบประมาณ จะมีสวนชวยใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผน
ที่กําหนด เชน การพัฒนาดานโครงสราง พื้นฐานการพัฒนาดานการเกษตร การพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและการพลังงาน เปนตน 

 

1.4  งบประมาณเปนสิ่งกระตุนธุรกิจเอกชน เนื่องจากรัฐบาลเปนผูใชจายรายใหญ
ที่สุดของประเทศ และเปนลูกคารายใหญของธุรกิจเอกชน การใชจายของรัฐบาลจะเปนผลให
เศรษฐกิจขยายตัวหรือหดตัว ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีแนวนโยบายการใชจายไปทางดานใด เอกชนยอม
ตองตอบสนองตามดวย เชน รัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยการสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ 
เอกชนโดยสวนมาก ก็จะลงทุนไปในดานการคาขายสิ่งกอสราง หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งกอสราง  
เปนตน (ชุติมา  ศิริธีราเจษฎ, 2544  : 14) 

 

2.   บทบาทดานการบริหาร  
      

 เพื่อใหนโยบายของรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถดําเนินการไป
อยางตอเนื่อง รัฐบาลตองใชปจจัยทางดานการบริหารในการสนับสนุนใหมีการดําเนินกิจกรรม 
ตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่นโยบายของรัฐบาลกําหนด    ดังนั้น  งบประมาณจึงมี
สวนสําคัญ ที่จะไปสนับสนุนใหการบริหารงานของรัฐบาลสามารถดําเนินการไวอยางตอเนื่อง
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2537 : 460-461) ดังนี้ 

2.1   เปนเครื่องมือในการวางแผนดําเนินงานของรัฐบาล การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปจะตองพิจารณานําแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายของ
รัฐบาลเปนกรอบสําคัญที่จะกําหนดเปนทิศทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพื่อใหสวน-
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ใชเปนหลักในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
ในขณะเดียวกันงบประมาณก็เปนเสมือนแผนดําเนินงานของรัฐบาลที่กําหนดไวในรอบ 1 ป 
งบประมาณ ดังนั้น จึงกลาวไดวา งบประมาณเปนสวนสําคัญที่จะกําหนดใหมีการดําเนินงานและนํา
ผลดังกลาวมาประกอบในการวางแผนและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในโอกาสตอไป 

2.2    เปนเครื่องมือการควบคุมในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณจะ
ทําหนาที่เปนเครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ และควบคุมการใชจายเงิน ปฏิบัติงานตามนโยบายของ 
รัฐบาล โดยจะมีการรายงานความกาวหนาหรือผลดําเนินงาน และการประเมินผลงานโดย
เปรียบเทียบแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว 

2.3    เปนเครื่องมือในการประสานงาน  เนื่องจากการแกไขปญหาสวนรวมของชาติใน
ปจจุบันมีความสลับซับซอนมากขึ้นกวาเดิม การจัดทํางบประมาณจึงมีลักษณะเปนการบูรณาการ
ระหวางแผนงาน โครงการและหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้นกวาเดิม การประสานงานกันใน 
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เชิงบูรณาการ จึงนับเปนการประสานงานในการใชทรัพยากรของประเทศไมใหเกิดการซ้ําซอนและ
รวมมือกันเพื่อการแกไขปญหารวมกัน  งบประมาณจึงเปนเสมือนเครื่องมือที่ชวยในการ
ประสานงาน 

 

3.   บทบาทดานการเมือง 
 

     ดังมีคํากลาววา  งบประมาณเปนเรื่องของผลประโยชน ดังนั้น  บทบาทของ 
งบประมาณ ในทางการเมืองจึงมีหลายประการ (พิชัย  คุมหร่ัง, 2541 : 21-22) คือ   

     3.1    เปนเครื่องมือของฝายนิติบัญญัติ ที่ใชในการควบคุมการบริหารงานของ 
รัฐบาลเนื่องจากรัฐสภาจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบแกงบประมาณแผนดินที่รัฐบาลเสนอ
เสียกอนรัฐบาลจึงสามารถใชจายเงินตามรายการในงบประมาณนั้นได งบประมาณจึงเปนพาหะ
สําคัญในอันที่จะใหขาวสารที่ชัดเจนแกรัฐสภา   เพื่อขออนุมัติวงเงินที่จะนํามาใชดําเนินงานใน 
รอบปและในโครงการระยะยาว นอกจากนี้ยังใชงบประมาณในการตรวจสอบควบคุมการดําเนิน
กิจการของรัฐบาล โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางนโยบาย หรือแนวทางที่รัฐบาลเสนอตอรัฐสภา
เพื่อของบประมาณกับรายงานการคลังและรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน 

3.2     เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธของรัฐบาล งบประมาณถือไดวาเปนปจจัย
เช่ือมโยงความเขาใจอันดีระหวางฝายบริหารและประชาชนในประเทศ  เนื่องจากงบประมาณเปน
เอกสารสําคัญที่รัฐบาลถือเปนเสมือนรายงานผลงานของรัฐบาลตอประชาชนเจาของประเทศ
เอกสารงบประมาณจึงควรไดมีการเผยแพรใหประชาชนไดทราบ การที่ประชาชนไดเขาใจและรูถึง
ฐานะของรัฐบาล ยอมจะเกิดความศรัทธาและรวมมือกับรัฐบาลในทุกดานทําใหประชาชนเกิด
ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของประเทศ และมีความรับผิดชอบในความเจริญ และความเสื่อม
ของประเทศ อยางนอยที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจและใหความรวมมือโดยการชําระภาษีอากรไม
มีการหลบหลีกและหลีกเลี่ยง ซึ่งจะทําใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น 

3.3   งบประมาณแสดงถึงกลุมหรือหนวยงานที่มีอิทธิพลตอการเมืองในขณะนั้น
เอกสารงบประมาณไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงของรัฐบาลวา จะดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและผลิตบริการสาธารณะประเภทตาง ๆ อะไรบางเทานั้น หากยังมีสวนกําหนดอีกดวยวา
ประชาชนกลุมใดจะเปนผูไดรับประโยชนจากการใชจายของรัฐบาล และกลุมใดจะเปนผูรับภาระ
รายจายของรัฐบาล รวมถึงกลุมใดที่มีอิทธิพลตอการกําหนดงบประมาณและกลุมใดที่ไมมีอิทธิพล 
ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณเปนเรื่องของการเมือง มีการตอรอง ประนีประนอมและใชกลยุทธ 
นานัปการเพื่อใหไดมาซึ่งงบประมาณที่ตองการ โดยที่แตละกลุมไมวาจะเปนพรรคการเมือง กลุม
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ผลประโยชนและประชาชน ผูสนใจตางก็ตองการใหส่ิงที่ตนชอบ ปรากฏอยูในงบประมาณดวยกัน
ทั้งนั้น 

 

4.   บทบาทดานสังคม 
 

งบประมาณนับเปนปจจัยที่สําคัญในการชวยเหลือและพัฒนาสังคม โดยที่การลงทุน
โครงการทางสังคมนั้น มักไมมีผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจอยางเพียงพอ โครงการดานสังคมจึง
เปนหนาที่ของภาครัฐที่จะดําเนินการ กลาวคือ 

4.1  การแกไขปญหาดานสังคม การพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผานมามีผลทําให
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม และมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ปญหา
ที่เกิดขึ้นกับสังคมมีมากขึ้น การกระจายรายไดและสภาพความเปนอยูที่แรนแคน รัฐบาลจึงตอง
เรงรัดการแกไขปญหาดังกลาว โดยการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะเปนการกระจายรายไดที่เปน
ธรรมเพื่อแกไขปญหาความยากจนของประชากรในแถบชนบทเปนสําคัญ (สุธี  สิงเสนห, 2522 : 
11) 

4.2  การพัฒนาสังคม ถึงแมวาการพัฒนาเศรษฐกิจจะเปนแนวทางหลักของการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป แตในระยะที่ผานมานับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 ถึง 7 รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุงใหภาคเศรษฐกิจขยายตาม
เปาหมายเปนหลักสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุงใหภาคเศรษฐกิจขยายตามเปาหมายเปนหลัก 
การใหน้ําหนักดานเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหปญหาสังคมเกิดขึ้นตามมา และเริ่มมีปญหาทางสังคม
รุนแรงขึ้น ดังจะเห็นไดจากจุดเนนของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 8 กําหนดให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา เพราะคนจะเปนปจจัยช้ีขาดความสําเร็จของการ
พัฒนาในทุกเรื่อง ( สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539 : 9 ) 

ดังนั้น ทิศทางการจัดสรรงบประมาณในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงมุงให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนเปนหลัก ซ่ึงจะมีสวนสําคัญที่จะลดปญหาสังคมลงไดบางอยาง
ตอเนื่อง 

ดวยเหตุที่งบประมาณมีบทบาทในดานตาง ๆ มากมายดังกลาวมาขางตน จึงไดรับความ 
สนใจอยางกวางขวางทั้งจากนักวิชาการ ผูบริหารทุกระดับ และประชาชนผูสนใจโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะรัฐบาลสามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือในบทบาทตาง ๆ  กันตามความประสงคจนมี
การกลาวกันวางบประมาณเปน “เครื่องมืออเนกประสงค” ของรัฐบาล  (พิชัย  คุมหร่ัง, 2541 : 22) 
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2.4  ลักษณะที่ดีของงบประมาณแผนดิน 
 

 งบประมาณรายจายที่จะเปนเครื่องมือที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
รัฐบาลไดตองมีลักษณะสําคัญ (ไพศาล  ชัยมงคล, 2526  : 26-29) ดังนี้ 
 

 1.   จะตองเปนศูนยรวมเงินแผนดนิหรือมีความครบถวน  (Comprehensiveness) 
 

        งบประมาณของแผนดินควรจะตองรวมไวในแหลงใดแหลงหนึ่ง   ถาปลอยให 
งบประมาณแผนดินกระจัดกระจายเปนสวนตาง ๆ  หรืองบตาง ๆ โดยไมนํามารวมพิจารณาเปน
แผนทางการคลังของชาติอยางจริงจังแลว กําลังที่จะผลักดันใหระบบเศรษฐกิจกาวหนาไป ก็ยอมจะ
ไมเขมแข็งเทาที่ตองการ แตถาสามารถรวมเงินแผนดินไวในแหลงเดียวกัน คือ เปนแผนงบประมาณ
ของประเทศก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหรัฐบาลสามารถพิจารณาอันดับความสําคัญ
กอนหลัง หรือมากนอยของงาน ( priority ) ไดอยางถูกตองกับสภาพเศรษฐกิจและความตองการอัน
แทจริงของประชาชน นอกจากนี้การแยกเงินแผนดินไวหลาย ๆ แหลง และมีการพิจารณาการใชจาย
แยกจากกันนั้น อาจจะทําใหเกิดปญหาการทํางานซ้ําซอนหรือทํางานสวนที่เกี่ยวของกันโดยไม
ประสานงานกัน เพราะไมมีแหลงหรือศูนยกลางที่จะนําโครงการใชจายตาง ๆ มาเปรียบเทียบดูได
การใชเกณฑการพิจารณาก็อาจจะมีความแตกตางกัน แตถานําเงินของแผนดินมารวมไวในแหลง
เดียว คือ ในงบประมาณของรัฐบาลแลว โอกาสที่จะทํางานซ้ําซอนหรือตางคนตางทําก็จะไมเกิดขึ้น 
การใชหลักเกณฑการพิจารณาจะมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังจะเปนการลดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น
จากการทํางานซ้ําซอนกันหรือตางคนตางทําดวย 
 โดยหลักการแลว เงินของแผนดิน ควรจะรวมอยูแหงเดียวในงบประมาณของรัฐบาลซึ่ง
จะมีประโยชนอยางมากดังที่ไดกลาวมาแลว แตในทางปฏิบัติจริงยังมีการตั้งเงินแยกเปนงบพิเศษ
นอกเงินงบประมาณแผนดิน สําหรับในประเทศไทยเงินของแผนดินที่แยกออกไปนอกงบประมาณ
มีอยูหลายลักษณะ คือ เงินทุนหมุนเวียน เงินงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ เงินกูและเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ เงินงบประมาณของราชการบริหารสวนทองถ่ิน และเงินรายไดของสถาบันการศึกษา
กับสาธารณสุข เงินของธนาคารแหงประเทศไทย เงินนอกงบประมาณแผนดินดังกลาวนี้ แตละ
ลักษณะก็จะมีเหตุผลอธิบายวาทําไมควรแยกออกจากงบประมาณแผนดินแตกตางกันไป กลาวคือ 
 

 1.1   เงินทุนหมุนเวียน         
 

                   เงินทุนหมุนเวียน คือ เงินของแผนดินที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจาย 
ประจําป ไปตั้งเปนบัญชีพิเศษเพื่อดําเนินกิจการบางอยางที่มีรายรับเกิดขึ้น และนํามาหมุนเวียนใน
การดําเนินงานไดคลายธุรกิจ กลาวคือ มีทั้งรายไดและรายจายหมุนเวียนเขาออกอยูตลอดเวลาความ
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มุงหมายในการตั้งเปนเงินทุนหมุนเวียนก็เพื่อใหมีความคลองตัวในการดําเนินงาน โดยที่ระเบียบ
วิธีการงบประมาณตามปกติไมสามารถจะอํานวยใหได เงินทุนหมุนเวียนนั้น เมื่อรัฐบาลตั้งใหแลวก็
มักจะไมหมดไป จะมีรายไดหมุนเวียนกลับเขามาชดเชยรักษาระดับนั้นไว เงินนี้แมวาเริ่มแรกจะมา
จากงบประมาณแผนดิน แตเมื่อแยกมาแลวก็จะมีการหมุนเวียน หรือมีการหารายรับและใชจายเปน 
เอกเทศในรูปเงินของแผนดินที่อยูนอกงบประมาณและมีกระทรวงที่กํากับดูแลหนวยงานที่
รับผิดชอบกองทุนเปนผูควบคุมเงินทุนหมุนเวียนนี้ใหมีการใชจายตามระเบียบกวาง ๆ ที่ผานการ
พิจารณาจากกระทรวงการคลังแลว 
 

1.2   งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 
 

           รัฐวิสาหกิจ คือ หนวยธุรกิจของรัฐบาลที่มีการใชจายเงินเปนเอกเทศ โดยที่เปน
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อดําเนินการคาหรือกิจการบางอยางในลักษณะคลายกับบริษัท
ของเอกชน และมีวัตถุประสงคใหการบริหารงานมีความคลองตัว รัฐบาลเปนผูจัดสรรเงินจาก 
งบประมาณเพื่อกอตั้งหนวยงานรัฐวิสาหกิจขึ้น เงินของแผนดินที่จัดสรรใหรัฐวิสาหกิจนั้นจึงได
มอบหมายใหฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจเปนผูพิจารณาใชจายเพื่อการดําเนินงาน รัฐวิสาหกิจสวน
ใหญจะเปนหนวยงานที่ประกอบการพาณิชยที่มีรายไดของตนเอง เชน การรถไฟแหงประเทศไทย 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฯลฯ 
เปนตน นอกจากนั้นยังมีรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มิไดประกอบธุรกิจ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
การกีฬาแหงประเทศไทย องคการสวนพฤกษศาสตร เปนตน รัฐวิสาหกิจเหลานี้ เมื่อไดรับ 
งบประมาณอุดหนุนไปแลว ก็มีอิสระในการใชจายเงินและการดําเนินงานตามกฎหมาย ความ
คลองตัวในการใชจายเงินของ กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้มีความจําเปน เพราะระเบียบการงบประมาณ
แผนดินตามปกติยอมไมสามารถใหความคลองตัวในการดําเนินงานไดเต็มที่ แตเงินที่ใชจายก็ถือได
วาเปนเงินที่รัฐบาลไดลงทุนไปเพื่อการตาง ๆ 
 

 1.3   เงินกูและเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 
 

                             เงินที่รัฐบาลตางประเทศไดชวยเหลือประเทศไทยในรูปเงินใหเปลาหรือเงินกู
นั้น ยอมถือไดวาเปนเงินของแผนดิน แตเงินเหลานี้มิไดรวมอยูในงบประมาณ ทั้งนี้ เนื่องจากการ
จัดสรรเงินของตางประเทศมีวิธีการและระยะเวลาแตกตางไปจากทํางบประมาณแผนดินและรัฐบาล
มักจะมีวัตถุประสงคในการใชจายไวแนนอนพอสมควร การควบคุมก็มักจะมีการควบคุมรวมกัน
ระหวางประเทศผูใหกับประเทศผูรับเงินที่ใชจายจากเงินที่ไดรับจากตางประเทศนั้น มักจะไดรับ
การพิจารณาวามีอันดับความสําคัญเปนอยางมากและยังไมสามารถจะหาเงินงบประมาณตามปกติ
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ไปใชจายไดทันทวงที การแยกเงินของแผนดินประเภทนี้ไวนอกงบประมาณจึงมีความจําเปนอยูบาง
แตถึงกระนั้นก็ดีถาการพิจารณาในระยะแรกมิไดพิจารณาตามลําดับความสําคัญของงานทีก่าํหนดไว
ในงบประมาณแลวก็อาจเสียประโยชนตามหลักการที่กลาวแลวขางตนไดเหมือนกัน 
 

1.4   งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 ตามระบบการบริหารราชการของประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล องคการเหลานี้
เปนหนวยราชการที่มีอิสระจากรัฐบาลกลางตามกฎหมายและมีการจัดหาหรือการใชจายเงินไดอยาง
เอกเทศ แตก็ยังถือวาอยูในสวนของรัฐบาลและเปนเงินของแผนดิน ในปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณเปนป ๆ โดยนําเงินอุดหนุนไปรวมกับรายไดของทองถ่ิน 
และนําไปพิจารณาใชจายตามความจําเปนของทองถ่ินที่รับผิดชอบอยู การปฏิบัติเชนนี้เกิดขึ้นจาก
การกระจายอํานาจบริหารราชการแผนดินจากสวนกลางไปยังทองถ่ิน เพื่อใหทองถ่ินซ่ึงใกลชิดกับ
ประชาชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น งบประมาณของราชการบริหารสวนทองถ่ินนี้จะไดรับการ
พิจารณาและควบคุมโดยประชาชนหรือผูแทนของประชาชนในระดับของทองถ่ินเอง เชน  
สภาจังหวัด สภาเทศบาล ฯลฯ เปนตน 
 

 1.5   เงินของสถาบันการศึกษาและสาธารณสุข 

 สถาบันการศึกษาทุกระดับและโรงพยาบาลที่เปนของรัฐบาลในปจจุบันมีรายได
ในรูปเงินบํารุงการศึกษา และเงินคารักษาพยาบาลที่เก็บจากประชาชนเปนคาบริการ เงินเหลานี้มิได
เขามารวมอยูในงบประมาณแผนดินและไมตองนําสงคลังตามที่กําหนดไวในมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม แตใหสถาบันตาง ๆ เก็บไวใช
จายตามที่จะเห็นสมควรภายใตระเบียบขอบังคับของกระทรวงการคลัง สถาบันเหลานี้ ตามปกติใช
จายเงินจากงบประมาณแผนดินเปนสวนใหญ เพราะเปนกิจการของรัฐบาลโดยตรง สวนเงินที่ไดรับ
จากเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินบํารุงโรงพยาบาลที่จัดเก็บจากคารักษาพยาบาลจะเก็บไวโดยมี
จุดมุงหมายที่จะไวใชสอยสมทบกับเงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล เพื่อใหงานไดดําเนินไป
ดวยดียิ่งขึ้นแตอยางไรก็ดี การที่สถาบันเหลานี้จะเก็บเงินเอาไวเองนั้น ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียได 
เพราะสถาบันที่มีรายไดมาก ๆ ก็มักจะเปนสถาบันที่มีความเจริญมากอยูแลว สวนสถาบันที่มีรายได
นอยก็มักจะมีสภาพแตกตางดอยกวาและผิดระดับกับสถาบันอื่นเปนอันมาก และไมสามารถจะดึง
เงินของสถาบันที่มีรายไดมาใชได เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความเหลื่อมลํ้าของสถาบันที่มีลักษณะ
เหมือนกันและเปนของรัฐบาลเหมือนกัน 
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 2.   จะตองถือหลักพัฒนา 
  คําวา “พัฒนา” หมายความรวมถึงการพัฒนาในทุก ๆ ดานของประเทศการจัดเตรียม 
งบประมาณนั้นรัฐบาลจะตองยึดถือหลักพัฒนา กลาวคือ พยายามใหงบประมาณแผนดินเปน
เครื่องมือที่จะนําความเจริญกาวหนามาสูประเทศอยางเต็มที่ในทุก ๆ ดาน ในดานงบประมาณ
รายจายนั้นถามีการใชจายโดยไมคํานึงถึงการที่จะใหผลประโยชนตอบแทน ยอมถือไดวาเปนการใช
จายงบประมาณอยางสิ้นเปลืองและขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงตองพยายามระมัดระวังมิใหมีการ
ใชจายงบประมาณประจํา ( current expenditure )  มากเกินควร และในขณะเดียวกัน ก็ตองพยายาม
ใชจายไปในงบประมาณลงทุน ( capital expenditure ) ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได เพราะการใช
จายสําหรับการลงทุนนั้นจะกอใหเกิดการสะสมทุน ( capital formation ) อันจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
การพัฒนาประเทศ สวนดานการประมาณการรายรับ ยอมจะยึดถือหลักพัฒนาไวเปนสําคัญ เพราะ 
รายรับที่รัฐบาลจัดเก็บในรูปภาษีอากร และอื่น ๆ รวมทั้งเงินกูนั้นมาจากเงินของประชาชน ซ่ึง
รัฐบาลมีอํานาจเรียกเก็บไดตามกฎหมาย ถาไมถือหลักพัฒนาแลว การจัดเก็บภาษีอากรก็อาจจะเปน
การบั่นทอนความเจริญกาวหนาได ซ่ึงเปนผลเสียตอสวนรวมของประเทศ เชน การเก็บภาษีจนทํา
ใหผูเสียภาษีอากรหมดกําลังใจหรือทุนทรัพยที่จะขยายกิจการใหกวางขวางยิ่งขึ้น หรือไมสามารถ
ดําเนินการตอไปไดดวยดี เปนตน 

 

3.   จะตองถือหลักประหยัด 
 

หลักประหยัดหมายความวา จะตองพยายามใหการใชจายเงินงบประมาณตามโครงการ
ตางๆ ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาลใหไดผลสําเร็จเต็มเม็ดเต็มหนวย
โดยมิใหมีการใชจายเกินกวาความจําเปนหรือใชจายอยางฟุมเฟอย ในดานงบประมาณรายจายนั้น
อาจจะมีขาวหรือขอมูลเห็นไดวา ตามปกติการใชจายเงินงบประมาณแผนดินมักจะมีโอกาสไม
ประหยัดเกิดขึ้นไดงาย เพราะจิตใจและความรูสึกของผูใชจายเงินมักจะไมเสียดายเหมือนกับการใช
จายเงินงบประมาณอีกดวย การที่จะประหยัดการใชจายเงินงบประมาณแผนดินนั้นยอมตองอาศัย 
จิตใจที่จะยึดถือหลักประหยัดและทั้งความรูความสามารถที่จะนําวิชาการมาใชดวย สวนในดานการ
จัดเก็บรายไดนั้น ก็ยอมตองใชหลักการประหยัดเชนเดียวกัน กลาวคือ พยายามใหเสียคาใชจายใน
การจัดเก็บรายไดใหนอยที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได 
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4.   จะตองมีระยะเวลาเหมาะสม 
 

โดยทั่วไประยะเวลาของงบประมาณมักจะกําหนดไว 1 ป ซ่ึงเรียกวา “ปการคลัง” หรือ  
“ปงบประมาณ” (Fiscal Year) แตบางประเทศก็อาจทํางบประมาณปละ 2 ครั้ง หรือในทางตรงกัน
ขามบางประเทศกลับทํางบประมาณครั้งละ 2 ป ทั้งนี้ก็ยอมแลวแตความเหมาะสมของแตละ 
ประเทศ ๆ ไป สวนวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของปงบประมาณนั้น ไมจําเปนจะตองตรงกับปปฏิทิน  
( Calendar Year ) เชน ปงบประมาณของประเทศไทยในปจจุบันเริ่มตนวันที่ 1 ตุลาคม และส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป (สํานักงบประมาณ, 2541 : 156) ปงบประมาณของสหรัฐอเมริกา
เริ่มตนวันที่ 1 กรกฎาคม และส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน บางประเทศ เชน มาเลเซีย ฟลิปปนส 
กําหนดใหปงบประมาณตรงกับปปฏิทิน คือ เร่ิมตนวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส่ิงที่สําคัญของระยะเวลาอันเหมาะสมของงบประมาณแผนดินอีกประการหนึ่ง ก็คือ ระยะเวลาของ 
งบประมาณแตละครั้งจะตองเทากัน เชน จะใหงบประมาณมีระยะเวลา 1 ป ก็ตองใหเปน 1 ป อยู 
ตอ ๆ ไปดวย ไมใช 1 ปบาง 6 เดือนบาง หรือ 9 เดือนบาง เหตุผลที่งบประมาณแตละครั้งควรจะมี
ระยะเทากันก็คือ เพื่อที่จะไดสามารถเปรียบเทียบถึงผลของการใชจายงบประมาณและผลการ
ดําเนินงานในแตละครั้งวาไดผลเพียงไร แตกตางกันหรือไมอยางไร 

 

นอกจากหลักการหรือคุณลักษณะสําคัญ ๆ ของงบประมาณรายจายที่ดีรวม 4 ประการ 
ดังกลาวขางตนแลว ก็ยังมีนักวิชาการใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา งบประมาณควรจะประกอบดวย 
คุณลักษณะตาง ๆ เหลานี้ดวย (ไพศาล  ชัยมงคล, 2526 : 30 ) เชน 
 

1.   จะตองมีความชัดเจน (Clearity) 
2.   จะตองมีความถูกตองและเชื่อถือได (Accuracy and Reliability) 
3.   จะตองเปดเผย (Publicity) 
4.   จะตองมีพืน้ฐานอยูบนความสุจริต (Integrity) 
5.   จะตองมีความยืดหยุน (Flexbility) 
6.   จะตองมีกฎแตเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเงนิหรืองบประมาณเทานัน้ (Exclusiveness) 

ไมควรรวมตวับทกฎหมาย หรือรายละเอียดอื่นใดทีไ่มเกีย่วกับงบประมาณ 
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2.5  ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีสวนในการกําหนดงบประมาณ 
 

 กอนที่งบประมาณและเอกสารงบประมาณจะผานกระบวนการ  และไดรับการอนุมัติ
ตามขั้นตอนนั้น  ยอมตองมีปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลตอทิศทางของงบประมาณ  ซ่ึงแรงผลักดันของ
แตละปจจัยที่มีตองบประมาณก็ไมเทากันรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและสถานที่ดวย
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไดแก  (ไพศาล  ชัยมงคล, 2517 : 33-36) 

1. ปจจัยทางกฎหมาย (Legal  Base) 
ปจจัยทางกฎหมายนี้  ไดแก  ตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือกฎใด ๆ ที่เกี่ยวกับ

การงบประมาณในแงตาง  ๆ  รากฐานทางกฎหมายนี้นับวามีความสําคัญมากเพราะทุกขั้นตอน
ของการงบประมาณถูกควบคุมโดยกฎหมาย 

2. ปจจัยทางการเมือง  (Political  Base) 
จะเห็นไดวางบประมาณไดรับการจัดทําขึ้นภายใตบรรยากาศของการเมือง   ดังนั้นการ

ไมเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนของบทบาทของการเมืองยอมจะทําใหงบประมาณลมเหลว
อยางไรก็ตามลักษณะของกระบวนการทางการเมืองที่จะมีผลตองบประมาณนั้น  ยอมจะแตกตางกัน
ในแตละรัฐบาลและแตละประเทศ  

3. รากฐานทางการบริหาร  (Administrative  Base) 
รากฐานทางการบริหารที่สําคัญที่สุดก็คือ  บทบาทหรืออํานาจหนาที่ของหนวยงานที่

เปนศูนยกลางในการจัดทําและควบคุมการเบิกจายงบประมาณของประเทศซึ่งไดแกสํานัก- 
งบประมาณและกระทรวงการคลัง  นั่นเอง 

                4.    รากฐานทางฝายนติิบัญญัติ  (Legislative  Base) 
หมายถึง บทบาทโดยทั่วไปของฝายนิติบัญญัติในการงบประมาณ โดยที่ฝายนิติบัญญัติมี

บทบาทมากเพราะเปนผูควบคุมหรืออนุมัตินโยบายในการบริหารของรัฐบาล    โดยเฉพาะการให
ความเห็นชอบตอรัฐบาลในเรื่องของงบประมาณที่จะนําไปใชในการบริหารประเทศ 
 

 5.    รากฐานทางเศรษฐกิจ  (Economic   Base) 
 ในการทํางบประมาณนั้น   จําเปนที่จะตองมีการประมาณการถึงความตองการของ
ประเทศชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   ทราบถึงการรับและการจายเงินของรัฐบาลในแตละปวา
จะมีผลตอเศรษฐกิจอยางไรบาง   และเปนไปในทิศทางที่ปรารถนาหรือไม  ปญหาสําคัญ  ๆ  ทาง
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เศรษฐกิจของประเทศ  เชน  ระดับราคา   การมีงานทําของประชาชน   ผลผลิต   การหมุนเวียนของ
ปริมาณเงิน   ดุลการคา  และดุลการชําระเงิน   ฯลฯ   นับเปนเรื่องสําคัญ   การทํางบประมาณจึง 
จําเปนตองดําเนินการอยางสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศดวย 

 6.     รากฐานทางสังคม  (Social   Base) 
  ผูทํางบประมาณจะตองมีความรูเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมประเทศ  เชน  อัตราการอาน
ออกเขียนไดหรือระดับการศึกษา   ภาวะเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ฯลฯ  เปนตน   ลักษณะเหลานี้จะ
สอใหเห็นถึงโครงการใชจายงบประมาณของรัฐบาลในดานการศึกษา  การสาธารณสุข และการ
สวัสดิการ ฯลฯ  เปนตน  ดังนั้นหากผูทํางบประมาณไมเขาใจสถานการณทางสังคมของประเทศ
ตลอดจนสถานการณในแตละทองถ่ินเปนอยางดีแลว  การใชจายเงินงบประมาณก็ยอมจะไม
สอดคลองหรือเหมาะสมกับความตองการของสังคม 

 7.     รากฐานทางประวัติศาสตร  (Historical   Base) 
 การที่มนุษยเรามีแนวโนมที่จะยอมรักษา  “สถานะคงเดิม”  (Status  Quo)  ไวก็อาจทาํให
ปจจัยทางประวัติศาสตร เปนสิ่ งที่ ผูทํ างบประมาณคํานึง ถึง  ดวย เหตุนี้การลดหรือ เพิ่ม 
งบประมาณนั้นขึ้นอยูกับการใชจายในอดีตไมนอย   อยางไรก็ตามผูทํางบประมาณก็จะตองพยายาม 
มิใหตนตกอยูในเงื่อนไขนี้   มิเชนนั้นแลวจะทําใหขาดความริเร่ิม  ความยืดหยุน และความสามารถ
ที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน 

 8.   รากฐานทางการประมาณการ  (Projective   Base) 
 รากฐานนี้ตรงกันขามกับรากฐานที่กลาวในหัวขอที่แลวเพราะเปนเรื่องของสิ่งที่
จะตองคํานึงในอนาคต หรือเปนเรื่องราวของการวางแผนระยะยาวไวลวงหนา ซ่ึงถาจะใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดแลว  จะตองนําเอาปจจัยที่เหมาะสมทุกปจจัยเขามารวมพิจารณา 

 แมจะเปนการยากอยูมิใชนอยในอันที่จะใหผูทํางบประมาณเขาใจรากฐานหรือปจจัย
ตาง ๆ ที่มีสวนในการกําหนดงบประมาณของรัฐบาลไดทุกประการ แตในขณะเดียวกัน หากขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องเหลานี้อยางเพียงพอแลว  การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลก็ไมอาจ
บรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวได 
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2.6  นโยบายของงบประมาณ  
 

 นโยบายงบประมาณแผนดินจัดเปนสวนหนึ่งของนโยบายการคลัง  รูปแบบของ
นโยบายงบประมาณแผนดินจะพิจารณาไดจากการ  หารายไดและการใชจายเงินของรัฐบาล (พิชัย 
คุมหร่ัง, 2541 : 35-40 )  แบงออกเปน 

1. นโยบายงบประมาณสมดุล  รัฐบาลมีรายไดเทากับรายจาย 
2. นโยบายงบประมาณเกินดุล  รัฐบาลมีรายไดมากกวารายจาย 
3. นโยบายงบประมาณขาดดุล  รัฐบาลมีรายไดนอยกวารายจาย 

นักทฤษฎีการคลังสมัยเกา  (Classical   Theory    of   Public   Finance)  เชื่อวานโยบาย 
งบประมาณสมดุลเปนนโยบายที่ดีที่สุด รัฐบาลควรที่จะใชจายเงินตามความสามารถในการหา
รายไดของตน  ไมควรแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีบอย  ๆ  ไมควรกอหนี้สาธารณะ 

นักทฤษฎีการคลังสมัยเกาเชือ่วา  นโยบายงบประมาณขาดดุลไมดีเพราะ 
(1)  ทําใหประเทศเปนหนี้สิน  นโยบายงบประมาณขาดดุลจะเปนผลทําใหรัฐบาลตอง 

กอหนี้สาธารณะ  เชน  ออกพันธบัตรเงินกู  ออกตั๋วเงินคลัง   หรือกูจากตางประเทศ  ซ่ึงลวนแลวแต
สรางภาระใหแกคนรุนหลัง 

(2) ทําใหเกิดความไมแนนอนในระบบเศรษฐกิจ เมื่อใชนโยบายงบประมาณขาดดุล
ทางหนึ่งของการหารายไดก็คือการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดความไมแนนอนใน 
ระบบเศรษฐกิจ (อันนี้ถือเปนขอจํากัดประการหนึ่งของรัฐบาลในการหารายไดดวยการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีอากรบอย ๆ ) 

(3) อาจทําใหเกิดเงินเฟอถาใชการหารายไดโดยการพิมพธนบัตรเพิ่มขึ้น  เพราะจะเปน
ผลใหเงินตราของประเทศเพิ่มขึ้น  แตผลผลิตของประเทศไมเพิ่ม 

(4) ไมเปนการประหยัด เพราะใชเงินมากกวาความสามารถในการหารายรับ 
 นักทฤษฎีการคลังสมัยเกายังเชื่อวา  นโยบายงบประมาณเกินดุลไมดีเพราะ เมื่อรัฐบาล
ใชจายนอยกวารายไดที่มีจะทําใหรัฐบาลมีเงินคงคลังเพิ่มขึ้น   เมื่อเงินคงคลังมีมากเขา  ประชาชนก็
จะเรียกรองใหมีการใชจายเงินนั้น  ซ่ึงจะนําไปสูการใชจายที่ปราศจากการวางแผนลวงหนาเปนการ
นํางบประมาณมาใชแกปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงจะเปนผลผูกผันในปตอ ๆ ไป และนําไปสูการ 
ขาดดุลไดในที่สุด 
 นักทฤษฎีการคลังสมัยใหม (Neoclassical Theory  of Prblic Finance) เชื่อวางบประมาณ
เกินดุล ขาดดุล หรือสมดุล  ตางมีผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งส้ิน ผลกระทบดังกลาวจะ
เปนเชนใดยอมขึ้นอยูกับวิธีการหารายได  และการใชจายเงินของรัฐ นักทฤษฎีการคลังสมัยใหมไม
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เชื่อวา   นโยบายงบประมาณจะเปนเครื่องมือทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ แตเชื่อวาเครื่องมือ
ทางการคลังที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นจากการจัดระบบการบริหารรายไดและรายจายของรัฐให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคม 
 

 นักทฤษฎีการคลังสมัยใหมเชื่อวา  นโยบายงบประมาณขาดดุลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ประเทศที่กําลังพัฒนา   จะชวยใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นได   และโตแยงพวกคลาสสิกวา 
 (1)  ในดานสภาพหนี้สิน   หากสวนที่ขาดดุลถูกนําไปใชในการลงทุน ยอมขึ้นอยูกับ
ผลประโยชนที่จะไดรับจากการลงทุน  เมื่อลงทุนแลวคุมคาก็ควรจะลงทุน 
 (2)  ในดานความแนนอนในระบบเศรษฐกิจ   การรักษานโยบายงบประมาณสมดุลยอม
เปนเหตุผลทําใหตองเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีบอยครั้งขึ้นไปอีก  เพราะวาเมื่อรัฐบาลมีรายจายสูงก็
ตองตั้งอัตราภาษีสูง  เมื่อรัฐบาลมีรายจายต่ําก็ตั้งอัตราภาษีต่ํา แตในสภาพความเปนจริงนั้น    
รายจายของรัฐบาลไมแนนอน  ถาจะรักษานโยบายงบประมาณสมดุลก็จะเปนทําใหอัตราภาษีไม
แนนอนดวย 
 (3)  ในดานเงินเฟอ  นโยบายขาดดุลอาจทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ เงินฝดหรือคงตัวก็ได  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการหารายไดและวิธีการใชจายของรัฐบาล 
 (4)   ในดานความประหยัด   ความประหยัดอยูที่ประสิทธิภาพของการใชจายเงิน ตอง
มองใหลึกลงไปถึงวิธีการใชจายเงินของโครงการตาง  ๆ  และผลตอบแทนที่ไดรับอาจแยกพิจา
ราณาใหเห็นถึงผลกระทบจากวิธีการหารายไดและการใชจายพอสังเขปได   ดังนี้ 
 

 ดานรายได 
 

(1) การเก็บภาษีอากร  หรือการกูเงินเปนการจดัเก็บหรือกูจากคนกลุมใด 
- คนกลุมใหญทีม่ีรายไดนอย  เปนผลทําใหเศรษฐกิจหดตวัลงได 
- คนกลุมนอยที่รายไดมาก  เศรษฐกิจจะยังคงตัว  หรือถาพวกนี้สามารถผลัก

ภาระภาษีไดก็จะเปนผลทําใหราคาสิ้นคาในทองตลาดสูงขึ้น  เกิดเงินเฟอข้ึนได 
(2) อัตราภาษีทําใหเกิดความเสมอภาคเพียงใด  เปนผลดีตอคนกลุมใด 

-      อัตราภาษีคงที่  (Fix  Rate)   จะทําใหคนสวนใหญที่มีรายไดนอยตองรับภาระ
มากกวาคนกลุมนอยที่มีรายไดมาก  ทําใหเกิดความไมเทาเทียมและอาจจะเกิดการหดตัวทาง
เศรษฐกิจขึ้นไดถาภาษีมีอัตราสูงจนเปนผลใหลดความตองการของคนสวนใหญ  ถาหากภาษีมีอัตรา
ต่ํา   การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นได   แตประชาชนขาดความเสมอภาค 

-    อัตราภาษีกาวหนา  (Progressive   Rate)  จะชวยสรางความเสมอภาคตอคนใน
สังคมขึ้นได  ถาอัตราสูงก็อาจทําใหเศรษฐกิจหดตัว  หรือถาอัตราต่ําเศรษฐกิจก็ขยายตัวได 
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(3) เก็บภาษีจากสนิคาประเภทใด 
-      สินคาจําเปนก็อาจทําใหเกิดเงินเฟอ   สินคามีราคาสูงโดยที่ความตองการ  ที่จะ

บริโภคสินคานั้นไมไดลดลง 
-      สินคาฟุมเฟอย   เศรษฐกิจจะหดตัวลงไดในกิจกรรมสินคาฟุมเฟอย เพราะ

ความตองการที่จะบริโภคจะลดลง 
 

 ดานรายจาย 
 

(1)   ก็ตองพิจารณาวารายจายของรัฐเปนประโยชนตอคนกลุมใด 
- คนกลุมใหญทีม่ีรายไดนอย  เศรษฐกิจก็ขยายตัวขึ้นได 
- คนกลุมนอยทีม่ีรายไดมาก  เศรษฐกิจก็อาจคงตัว  และเกดิความไมเปนธรรมขึ้น 

(2)   จํานวนรายจายของรัฐมีมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
- จายมากเมื่อเทยีบกับปกอน ๆ โอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวก็มีมาก 
- จายนอยเมื่อเทยีบกับปกอน ๆ โอกาสที่เศรษฐกิจจะหดตวัก็มีมาก 

(3)   จายในกิจกรรมประเภทใด เปนรายจายประจําเดือนหรือรายจายลงทุน 
- ถาเปนรายจายประจําจะชวยแกปญหาเฉพาะหนา  แตเศรษฐกิจจะไมขยายตัวใน

ระยะยาว 
- ถาเปนรายจายประเภทลงทุน  เศรษฐกิจจะขยายตัวข้ึนไดในระยะยาว แตจะไม

เห็นผลทันที 
 

นอกจากนี้ยังอาจแยกพิจารณาถึงผลกระทบของแตละโครงการของรัฐตอระบบ
เศรษฐกิจโดยพิจารณาในแตละประเด็นที่กลาวไวเบื้องตน 

กรณีที่ขาดดุลไมควรจะเกิดขึ้นในภาวะที่เกิดการจางงานเต็มที่  และมีการใชทรัพยากร
ของสังคมอยางเต็มประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพราะการขาดดุลดังกลาวจะไมทําใหสังคมไดรับ
ผลตอบแทนอยางเต็มที่   จะทําใหคาของเงินตกต่ําลง 

ในกรณีของงบประมาณเกินดุล   ถารัฐบาลเก็บเงินสวนที่เกินดุลไวเฉย ๆ  ก็จะเปนผลทํา
ใหเงินคงคลังของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจจะเปนเชนใดอาจพิจารณาไดโดย
เปรียบเทียบเงินสวนที่เกินดุลนี้กับเงินออมของเอกชน  เพราะเศรษฐกิจจะขยายตัวไดตอเมื่อเงินออม
ของเอกชนมีมาก  และการเก็บภาษีอากรจํานวนมากจะเปนผลทําใหเกิดการดึงเงินออมของเอกชน
ไปสูภาครัฐบาล   อาจแยกพิจารณาได 

 (1)  ถาเงินสวนที่เกินดุล   เทากับเงินออมของเอกชน   เศรษฐกิจจะคงตัว 
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 (2)  ถาเงินสวนที่เกินดุลมีคามากกวาเงินออมของเอกชน   เศรษฐกิจจะหดตัว 
 (3)  ถาเงินสวนที่เกินดุลมีคานอยกวาเงินออมของเอกชน  เศรษฐกิจจะขยายตวั 
 (4)  ถารัฐบาลนําเงินสวนที่เกินดุลไปใชในกิจการที่เปนการลงทุน  เศรษฐกิจจะ
ขยายตัว 

2.7  ประเภทของงบประมาณ 
 ระบบงบประมาณที่นํามาใชตั้งแตเริ่มมีการจัดทํางบประมาณจนถึงปจจุบัน โดยทั่วไป
แบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 : 508) คือ งบประมาณแบบ
แสดงรายการ (Line-Item Budgeting) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting)  
งบประมาณแบบการวางแผน (Planning Programming-Budgeting System : PPBS) และงบประมาณ
ฐานศูนย (Zero-Base Budgeting หรือ ZBB) รายละเอียดแตละประเภทมีดังนี้ 
 

1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting) เปนรูปแบบงบประมาณ
แบบดั้งเดิมที่สุด เปนระบบงบประมาณที่เนนการควบคุมมากกวาระบบงบประมาณแบบอื่น 
กลาวคือ มีลักษณะเอื้ออํานวยใหฝายนิติบัญญัติควบคุมการใชจายของฝายบริหารไดอยางเขมงวด 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528 : 512) งบประมาณระบบนี้มีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมการใชจายเงินมิใหมีการใชจายเงินไปในทางที่มิไดกําหนดหรือแตกตางไป
จากที่กําหนดไว ลักษณะของงบประมาณระบบนี้ (กรมสามัญศึกษา, 2543 : 39) คือ 

1.1 มุงเนนในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ Input ใหเปนไปตามที่กําหนด 
(Control Orientation)  

1.2 จําแนกคาใชจายตามหมวดคาใชจายและรายการใชจายในการของบประมาณ 
จะตองกําหนดรายการตามหมวดคาใชจายใหชัดเจนและใชงบประมาณตามรายการที่กําหนดไว จะ
ใชงบประมาณผิดหมวดหรือตางไปจากรายการที่กําหนดไมได 

1.3 ระบบงบประมาณนี้ จะประเมินความสําเร็จหรือลมเหลวของงบประมาณจาก
ความสามารถที่จะใชงบประมาณที่ไดรับใหหมดไป ไมไดใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการ
บริหารและผลงานที่เกิดจากการใชงบประมาณ  

1.4   ขาดการยดืหยุนและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
 

2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) เปนงบประมาณที่ให
ความสนใจตอการประสานงาน การวางแผน และควบคุมใหเปนไปตามแผนงานหรือเปาหมาย มี
การตรวจสอบวางบประมาณใชแลวไดผลตามประสงคหรือไม มุงใหการใชจายเปนเครื่องมือไปสู
เปาหมาย พิจารณาในแงผลงานโดยดูวาการใชจายของรัฐมีประสิทธิภาพหรือมีความประหยัดมาก
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นอยเพียงไร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชม, 2528 : 515) เปนระบบงบประมาณที่มุงเนนดาน 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดมาจากการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร (Scientific Management) ซ่ึงมีแนวคิดวา การบริหารงานตองทําโดยมีหลักเกณฑ ซ่ึง
กําหนดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะหโดยรอบคอบเพื่อใหมีวิธีที่ดีที่สุด (The one best way) ในอันที่จะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น ระบบงบประมาณแบบนี้ริเร่ิมขึ้นครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1949 ลักษณะของงบประมาณระบบนี้คือ (กรมสามัญศึกษา, 2543 : 40) 

2.1 จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional Classification) หรือ
วัตถุประสงคของงาน (Objective Classification) เชน จําแนกงบประมาณเปนดานเศรษฐกิจ ดาน
การศึกษา ดานสาธารณสุข ฯลฯ 

2.2   มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (เปรียบเทียบ Output กับ Input ) 
เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน Output จะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.3   กําหนดมาตรการในการวัดงาน (Work Measurement) และมีระบบบัญชีแสดง
ราคาตอหนวย (Cost Accounting System) สําหรับคํานวณคาใชจายของงานตาง ๆ  

 

3. งบประมาณแบบแผนงานโครงการ (Planning-Programming-Budgeting System : 
PPBS) เปนรูปแบบงบประมาณที่นํามาใชในครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ. 1963 เปน
การผสมผสานกันระหวางการวางแผนและการจัดทํางบประมาณเปนเครื่องมือชวยใหฝายบริหาร
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  528  : 518-519)  ระบบ 
งบประมาณแบบนี้บางทีเรียกวา งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) ระบบ 
งบประมาณแบบ PPBS มีลักษณะสําคัญคือ  (กรมสามัญศึกษา, 2543  : 40) 

3.1 งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ (PPBS) 
นําเอาการวางแผนระยะยาว (3-5 ป) มาใชในการกําหนดวงเงินงบประมาณการวางแผนจะเชื่อมโยง
กับนโยบาย เปาหมายของรัฐบาลและเห็นภาพการทํางานที่ตอเนื่องไปในอนาคต 

3.2 จัดทําแผนงานแยกตามนโยบายของรัฐบาลในแตละดาน เชน นโยบายดาน
เศรษฐกิจ  การศึกษา ฯลฯ 

3.3 จําแนกแผนงานเปนแผนงานหลัก แผนงานรอง โครงการหลัก โครงการรอง 
และกิจกรรม จําแนกงบประมาณตามแผนงาน โครงการ 

3.4 กําหนดและวิเคราะหวัตถุประสงคของโครงการ ผลลัพธและผลกระทบที่
เกิดขึ้นของโครงการ 

3.5 วิเคราะหทางเลือกตาง ๆ เพื่อเลือกวิถีทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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3.6 พิจารณาคาใชจายของโครงการ 
3.7 PPBS จะเนนการวิเคราะห ซ่ึงมีเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ ที่นํามาใชไดแก 

System analysis, Zero base budget analysis, Quantitative analysis, Qualitative analysis, Marginal 
analysis และ Cost effectiveness หรือ Cost-benefit analysis 

3.8 การนําเสนอของบประมาณตองจัดทําเอกสาร 3 ชุด คือ 
3.8.1 Program Memorandum (PM) เปนเอกสารที่แสดงใหเห็นโครงสราง

ของสายงาน ความสัมพันธของแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค  ผลงาน และผลที่คาดวาจะไดรับ
จากโครงการ 

3.8.2 Program Financial Plan (PFP) เปนแผนการใชจายของโครงการเงิน
งบประมาณในระยะยาว เพื่อเปนหลักประกันวาโครงการจะดําเนินตอไปไดในปตอ ๆ ไป 

3.8.3 Special Study (SS) เปนเอกสารที่แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะห
โครงการและทางเลือกโครงการตาง ๆ 

 

4. งบประมาณฐานศูนย (Zero-Base Budgeting) หรืองบประมาณแบบ ZBB เปนการ
ปฏิรูปวิธีการงบประมาณที่เสนอโดยนายปเตอร เอ. ไพเออร (Peter A. Pyhrr) ที่ปรึกษาดานการ
จัดการของ นายจิมมี่ คารเตอร (Jimmy Carter) ขณะดํารงตําแหนงเปนผูวาการมลรัฐจอรเจีย และมี
การนํามาใชในมลรัฐจอรเจียเปนครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1971 เปนวิธีการงบประมาณที่ไมนําคาใชจาย
ในปกอนมาเปนขอผูกพันหรือเปนฐานในการตัดสินใจหากแตเปนการจัดทํางบประมาณโดยเริ่มคิด
จากฐานศูนยใหมทั้งหมด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528 : 523-524) ลักษณะสําคัญของ 
งบประมาณฐานศูนย คือ 

4.1 มีการระบุเปาหมายที่ชัดเจน จากแนวปฏิบัติงบประมาณฐานศูนยกําหนดโดย
สํานักงบประมาณของสหรัฐฯ เมื่อป ค.ศ. 1977 เปาประสงคหลักของงบประมาณฐานศูนยไดแก 
การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานสําหรับทุกระดับการบริหารในองคการที่สามารถระบุผลสําเร็จ
ไดและวัดไดดวย 

4.2 มีการกําหนดหนวยตัดสินใจและจัดทําชุดการตัดสินใจ หนวยตัดสินใจ 
(Decision Units) หรือเรียกไดวาหนวยกิจกรรม หมายถึงกลุมงานสําคัญ หรือโครงการสําคัญของ
หนวยงาน  เปาหมายของหนวยตัดสินใจจะตองมีความสอดคลองกับเปาหมายหลักของหนวยงาน
นั้น ๆ  
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ปญหาและขอจํากัดของระบบงบประมาณแบบแผนงานโครงการ 
 

   แมวาระบบงบประมาณแบบแผนงานโครงการจะเปนระบบที่สงเสริมการพัฒนา
ประเทศอยางมีแผน มีการวิเคราะหการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติก็มีขอจํากัด และปญหาอุปสรรคที่สําคัญอยูหลาย ประการ คือ (ชัย
สิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544  : 9-10) 

1.  การจัดทํางบประมาณเกี่ยวของกับกระบวนการทางการเมือง บอยครั้งมักจะใช
วิธีการประนีประนอมและประสานผลประโยชนกันระหวางกลุมผลประโยชน 

2.  ทักษะของเจาหนาที่สํานักงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนสําคัญ
อยางมากตอการนําระบบงบประมาณมาใชอยางไดผล หากไมเขาใจในแนวความคิดและ
กระบวนการวิเคราะหเชิงระบบ (System analysis) แลวก็จะเปนอุปสรรคที่สําคัญในการจัดสรร
งบประมาณ 

3.  เทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ เชน เทคนิคเกี่ยวกับการจัดทําโครงสรางแผนงาน
การวิเคราะหหาผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-cost Analysis) การวิเคราะหความคุมคาหรือ
คาใชจายตอประสิทธิผล (Cost Effectiveness Analysis) ตลอดจนเทคนิคการประเมินผลแผนงาน 
งาน/โครงการ ฯลฯ ซ่ึงมักเปนเทคนิคเชิงปริมาณ จึงมีความยุงยากในทางปฏิบัติ 

4.  การวัดผลสําเร็จของงานเปนหัวใจสําคัญของระบบงบประมาณแบบแผนงานจึง
ตองมีการกําหนดมาตรฐานการวัดผล (Work Measurement) คือ การกําหนดตัวช้ีวัด(Indicators) 
ความสําเร็จของงานในแตละดาน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5.  ปญหาที่สําคัญของงบประมาณแบบแผนงานโครงการ 
5.1 เนนรายการการใชจายมากกวามุงความสําเร็จของงาน (ผลผลิต ผลลัพธ) 
5.2 ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับ 
5.3 ขาดความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติงานกับการจดัสรรงบประมาณ 
5.4 ขาดการวางแผนการเงินลวงหนา 
5.5 ขาดความครอบคลุมครบถวนทุกแหลงเงิน 
5.6 ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการดานงบประมาณ 
5.7 ไมคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบรหิารสินทรัพย 

 

ดังนั้น จึงทําใหคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 
2540-2544  และกําหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และแผนหนึ่งที่สําคัญ คือ แผนการ
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมที่มุงเนนการควบคุมการใชทรัพยากรมาเปนระบบ 
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งบประมาณแบบมุงเนนผลงานและผลลัพธ (Performance-Based Budgeting) ซ่ึงตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐดังกลาวจะมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน ซ่ึงสํานัก
งบประมาณ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2543 : 2) พิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุง
ระบบการจัดการงบประมาณใหทันสมัย เพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผล มี
ความเปนธรรม และมีความโปรงใส ทั้งนี้โดยเปลี่ยนแปลงจุดเนนจากการควบคุมทรัพยากรที่ใชไป 
(Inputs) มาเปนการมุงเนนผลงาน การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณจะทําใหหนวยงาน
ปฏิบัติมีอิสระในการจัดการทรัพยากรไดอยางคลองตัวมากขึ้น เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากร โดยรัฐคาดหวังวาจะเปนมาตรการสําคัญที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน 
ภาครัฐ เพื่อมุงเนนการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐไปสูรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม และสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผล มีความโปรงใสและมีความเปน
ธรรม 
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2.8  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 

 ความหมายของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 

 งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB : Performance Based Budgeting) หมายถึง วิธีการ
ที่เปนระบบในการระบุพันธกิจขององคกร เปาหมาย และวัตถุประสงคและมีการประเมินผลสําเร็จ
อยางสม่ําเสมอ โดยการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยกรที่ใชเพื่อใหไดผลผลิต และผลลัพธเขากับ
เปาหมายของนโยบายและวัตถุประสงค (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542  : 36)  การจัดทํางบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานเปนแนวทางที่ครบวงจรตั้งแตการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่
เนนผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นเปนงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณ หรือทรัพยากร ความสําเร็จใน
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน พิจารณาไดจากผลงานที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เปนผลผลิต 
และผลลัพธ ซ่ึงหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรจะตองรับผิดชอบผลงานที่
เกิดขึ้นซึ่งจะมี 2 ลักษณะ คือ ผลผลิตและผลลัพธ ดังนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2543  : 13-14) 
 

 ผลผลิต เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการหรือจัดกิจกรรม 
เชน จํานวนหนังสือที่จัดซื้อ จํานวนครูที่เขารับการอบรม เปนตน ผลผลิตอาจจะเปนสิ่งของหรือการ
บริการที่ปรากฏชัดเจน ที่สําคัญกลุมเปาหมายที่ไดรับการจัดกิจกรรมจะเปนผูที่ไดรับประโยชนจาก
ผลผลิตโดยตรง 
 

 ผลลัพธ เปนผลที่ไดตั้งเปาหมายไวในระดับนโยบายหรือในระดับกวาง บางครั้งเรียกได
วา เปนผลในระดับกวางและสงผลกระทบตอสังคม เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การมี
งานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษา สภาพสังคมที่เปนสังคมแหงการเรียนรู เปนตน ซ่ึงผลงานที่เกิดขึ้น
ดังกลาวจะตองสอดคลองกับนโยบาย และจุดมุงหมายของงานหรือสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว ถาจะ
เปรียบไปแลว งบประมาณแบบมุงเนนผลงานเสมือนแผนการลงทุนที่ตองอาศัยการตัดสินใจของผู
รวมลงทุนทุกฝาย ในการพิจารณาความคุมคาของผลผลิต วาคุมคากับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตหรือไม เงินลงทุนแตละสวนจะไดผลอะไรตอบกลับมาบาง การลงทุนควรจะกําหนดชวง
ระยะเวลาเทาไร ความสําเร็จของการลงทุนอยูที่ผลที่ไดรับตอบกลับมา หรือผลลัพธ 
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2.9  การดําเนนิงานระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 

การดําเนินงานระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนแนวทางที่ครบวงจรตั้งแตการ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เนนผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) ซ่ึง
สํานัก-นายกรัฐมนตรี (2542 : 45-57) และชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544 : 17) นําเสนอในรูปแบบ
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.1  การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี (2542  : 44) และชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544  : 17)

 

 ผลลัพธ 
(Outcomes) 

การวัดประสิทธิผล 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

การวัดประสิทธิภาพ 
(ตนทุน) 

ทรัพยากรที่ใชไป 

ผลกระทบ (Impacts) ที่มีตอ
ชมชนและสิ่งแวดลอม 

สิ่งของและบริการที่จัดทํา 
เพื่อประชาชน 

ทรัพยากรที่ใชไป 
เพื่อการผลิต และบริการ 

วัตถุประสงค 
(เชิงนโยบายของรัฐบาล) 

ความตองการ 
ของประชาชน 

พันธกิจ 
(ของหนวยงานของรัฐ) DPU
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จากแผนภูมิมคีําอธิบายประกอบดังนี ้
 

ความตองการของประชาชน คือ ความตองการของผูรับบริการที่จําเปนตองมีการจัดการ
สํารวจ เพื่อจะไดกําหนดไวในพันธกิจและวัตถุประสงค 

 

พันธกิจ (Mission) คือ ขอความที่ชัดเจนของจุดมุงหมายหลักของสวนราชการใน
ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนแผนงานของสวนราชการ ซ่ึงควรจะระบุจุดมุงหมายสาธารณะที่สวน
ราชการนั้นมุงจะบรรลุ นอกจากนี้สวนราชการควรจะระบุบริการที่จะใหลําดับความสําคัญของ
บริการที่จะใหประโยชนที่เกิดขึ้นและกลุมชนที่จะไดรับประโยชน 

 

วัตถุประสงค (Objectives) คือ ขอความที่สามารถตรวจวัดไดเกี่ยวกับผลสําเร็จของ
บริการ หรือแผนงานที่คาดวาจะทําภายในระยะเวลาที่กําหนดวัตถุประสงค อาจมีความเกี่ยวของ
ทางตรงหรือทางออมกับจุดมุงหมายของงานหรือพันธกิจของสวนราชการ 

 

ผลลัพธ (Outcomes) คือ ผลประโยชนที่ไดจากผลผลิตและผลกระทบที่มีตอชุมชนและ
ส่ิงแวดลอมจากการใชประโยชนจากสินคาและบริการที่จัดทําหรือผลิตขึ้นมาโดยหนวยงานของรัฐ 
ความหมายของผลลัพธ คือ การตอบคําถามที่วาทําไมจึงมีการดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิตนั้น  

 

การวัดประสิทธิผล (Effectiveness) คือ รายงานที่แสดงวา ผลผลิตมีสวนอยางไรในการ
ทําใหเกิดผลลัพธ และหนวยงานของรัฐเสนอแนะวิธีการใดในการวัดประสิทธิผลของผลผลติในการ
ทําใหเกิดผลลัพธ เปนการวัดปริมาณ คุณภาพและเวลา การวัดประสิทธิผลคือส่ิงที่สําคัญที่สุดในการ
ที่จะตัดสินวาแผนงานหรือโครงการใดสมควรจะไดรับการจัดสรรงบประมาณเทาใด ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติการวัดประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณจะทําไดยาก ดังนั้นการวัดประสิทธิผลโดยสวน
ใหญจะเปนการวัดเชิงคุณภาพมากกวาการวัดเชิงปริมาณ 

 

ผลผลิต (Outputs) คือ ส่ิงของหรือบริการที่เปนรูปธรรมหรือรับรูได ที่จัดทําหรือผลิต  
โดยหนวยงานของรัฐ เพื่อใหบุคคลภายนอกไดใชประโยชน ความหมายของผลผลิต คือ การตอบ 
คําถามที่วาจะไดรับอะไรจากการดําเนินกิจกรรมของรัฐ 

 

การวัดประสิทธิภาพหรือตนทุน (Cost or efficiency indicators) คือ การสราง ผลผลิต / 
ใหบริการภายในตนทุนต่ําที่สุดที่สามารถทําได ซ่ึงมักจะนําเสนอในรูปของตนทุนหรือคาใชจายตอ
หนวยของผลผลิต เชน คาใชจายตอครั้งในการตรวจรับ  คาใชจายของนักเรียนตอคนตอป คาใชจาย
ของนักโทษตอคนตอป เปนตน 
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ทรัพยากรที่ใชไป คือทรัพยากรที่ใชเปนตนทุนในการผลิตและการบริการ จําแนกเปน
ทรัพยากรประเภททุน (Capital Resourcing) คือ การระดมและการจัดสรรเงินทุนรวมทั้งการ
แสวงหาปจจัยประเภททุนอ่ืนๆ เชน  เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ที่ดิน อาคารสถานที่ โรงงาน 
คลังสินคา ยานพาหนะ เปนตน และทรัพยากรมนุษย (Human Resourcing) คือ การสรรหา การ
คัดเลือก การอบรม การใหความรู การกําหนดคาตอบแทนการพัฒนาบุคลากร เปนตน  

 

2.10  การวัดผลการดําเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 

 การวัดผลการดําเนินงาน (Performance Measures)  เปนการกําหนดวาจะวัดความสําเร็จ
ของแตละผลงานอยางไร นั่นคือ ผูจัดทําโครงการหรือผูประเมินจะตองกําหนดไดวาการดําเนินการ
ของแตละแผนงาน งาน/โครงการ มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร การจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจะมี
กิจกรรมที่จะตองดําเนินการอยางไร ผลผลิตของกิจกรรม และผลลัพธของการดําเนินงานคืออะไร 
จะใชส่ิงใดเปนตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดจะทําหนาที่บอกคําตอบของประเด็นที่ตองการทราบในการ 
วัดผลการดําเนินงาน  ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไปนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542  : 48-53) 
 

 1. การวัดผลการดําเนินงาน มีดังนี้คือ หนวยการวัดในเชิงปริมาณใชสําหรับการประเมิน
ผลผลิต และเปนตัวช้ีวัดการบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงหนวยที่ใชตรวจวัดจะตองกําหนดวา จะวัด
ความสําเร็จของแตละผลงานอยางไร และเพื่อความมีประสิทธิผล หนวยที่ใชตรวจวัดตองชัดเจน 
เบ็ดเสร็จ นํามาใชได และอยูในกรอบของเวลา โดยทั่วไปแลวหนวยที่ใชตรวจวัดจะตองครอบคลุม
เร่ือง ปริมาณ คุณภาพ ความทันเวลาที่กําหนด ดังนี้ 
    1.1 ลักษณะของการตรวจวัดผลการดําเนินงาน 
    1.2 หนวยทีใ่ชตรวจวัดจะตองแสดงประมาณของผลลัพธ ผลผลิต ประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผล 
    1.3 โดยทั่วไปรายงานการวัดผลการดําเนินของหนวยงานปฏิบัติควรจะสัมพันธกับ 
พันธกิจและงานและไมควรเปนการตรวจวัดกิจกรรมเพียงครั้งเดียวหรือในระยะเวลาสั้น ๆ 
    1.4  การวัดผลการดําเนินงานควรจะดําเนนิการดังนี ้
     1.4.1   มีความสัมพันธโดยตรงกับวัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงาน
ปฏิบัติ 
     1.4.2   ตรวจวัดสิ่งเดียวกนัตลอดชวงระยะเวลา 
     1.4.3   ใชขอมูลที่มีอยูตอเนื่อง 
     1.4.4    แสดงความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกตางที่กิจกรรมของหนวยงาน
ปฏิบัติจะมีตอกลุมเปาหมายหรือปญหา 
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     1.4.5   ใชถอยคําที่เขาใจงายและชัดเจน 
        1.5   เกณฑการตรวจสอบการดําเนินงาน 
           1.5.1 ปริมาณ ควรมีการกําหนดปริมาณที่ตรวจนับไดของผลผลิตทุกอยาง ใน
กรณีที่ไมสามารถกําหนดไดควรมีการระบุขอมูลประมาณการ 
           1.5.2 ตนทุน ตนทุนที่คาดหวังและตนทุนจริงเปนสวนที่สําคัญมากของการ
จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในการเสนอของบประมาณ หนวยงานปฏิบัติจะตองรายงาน
ตนทุนพึงจายในการจัดทําผลผลิตหลัก หนวยงานปฏิบัติจะตองมีระบบบัญชีพึงรับ พึงจาย (Accrual 
Accounting Systems) ของผลผลิตหรือกิจกรรมที่จะประมาณการไดถูกตองตลอดจนการตรวจวัด 
การติดตามผล และการรายงานอยางละเอียดของตนทุนพึงจายของแตละงาน หากเปนไดหนวยงาน
ที่ปฏิบัติตองสามารถคํานวณตนทุนเฉลี่ย(Average Costs) และตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Costs) 
ของผลงานได 
           1.5.3  คุณภาพ ถึงแมวาผลผลิตที่ตางกันยอมมีคุณภาพที่แตกตางกันแตละวิธีการ
วัดและมาตรฐานของคุณภาพควรจะครอบคลุมทุกเรื่อง สามารถระบุอยางแนนอนในเรื่องของการ
ประเมินและการรายงานคุณภาพ และหากเปนไปไดตองสามารถสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของ
ผูใชส่ิงของหรือผูใชบริการ และใหความสําคัญแกความตองการของผูใชส่ิงของหรือผูใชบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบริการกลุมเปาหมาย 
           1.5.4 เวลา การนําสงผลงานภายในเวลาที่ตกลง  หรือการใหบริการภายในเวลาที่
กําหนด เปนกุญแจสําคัญอีกอยางหนึ่งในการวัดผลการดําเนินงาน  การที่หนวยงานปฏิบัติไม
สามารถนําสงผลผลิตภายในเวลาที่กําหนด (โดยมิไดนําเรื่องคุณภาพมาพิจารณา)  ยอมจะไดรับผล
การประเมินที่ไมเปนที่พอใจจากทั้งรัฐบาลและผูใชส่ิงของหรือผูใชบริการ 
 2.   การวัดผลลัพธ (การวัดประสิทธิผล หรือการวัดผลกระทบที่ตามมา) เปนการวัด
บริการ ที่รัฐใหแกประชาชน ในแงของการบรรลุตามเปาหมาย หรือ วัตถุประสงคของรัฐบาล หรือ 
การตอบสนองความตองการของประชาชน 
    ผลลัพธ (Outcomes) ไดแก ผลที่ตามมา ผลกระทบ ไดแกผลที่รับจากการดําเนินงาน 
เชน ผลกระทบ (โดยตั้งใจหรือมิไดตั้งใจ) จากผลผลิตของรัฐบาลในเรื่องประชากร หรือปญหาดาน
ใดดานหนึ่ง การประเมินผลลัพธจากผลผลิตหนวยงานปฏิบัติ เปนสิ่งที่ทําไดยาลําบากมากกวาการ
ตรวจวัดผลงาน ดังนั้นการประเมินผลลัพธจึงตองกระทําในชวงเวลาที่ยาวนาน โดยการศึกษา
นโยบายตลอดจนกระบวนการประเมินผลอื่น ๆ เชน การประเมินโครงการ การประเมินผลลัพธของ
ผลผลิต จึงควรแสดงใหเห็นประสิทธิผลของผลผลิตของหนวยงานปฏิบัติ ในการบรรลุถึงนโยบาย
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ของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สามารถแสดงออกเปนตัวเลขการตรวจวัดผลลัพธจะตองสัมพันธ
กับวัตถุประสงคเชิงนโยบาย 
 3. การวัดผลผลิต หนวยการตรวจวัดที่แสดงจํานวนงานที่ทํา จํานวนบริการที่ใหหรือ
จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการจากหนวยงานปฏิบัติ การตรวจวัดผลผลิตนั้นอาจเปนการตรวจ
วัดผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับผลที่ตองการใหเกิดหรือมาตรฐานผลผลิต เชน  
มาตรฐาน หรือจํานวนผลผลิตที่กําหนดลวงหนาในสวนของกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปหนวยงานปฏิบัติควรกําหนดการตรวจวัดผลผลิตและมาตรฐานของหนวยงานที่จะมีการสง
มอบ นอกจากนี้ ในระหวางปงบประมาณและเมื่อส้ินสุดปงบประมาณจะตองสามารถประเมิน
ผลผลิตจริงโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตตามเปาหมายรูปแบบอื่น ๆ ของการวัดผลผลิต ไดแก การวัด 
ผลผลิตในการใหคําแนะนําเชิงนโยบายนอกจากวัดผลผลิตตามหลักการทั่วไปแลว การใหคําแนะนํา
เชิงนโยบายควรตองมีการตรวจวัดผลการดําเนินงานโดยการตรวจวัดคุณภาพของแตละรายงานและ
กรอบเวลาในการใหคําแนะนําเชิงนโยบายและการตรวจวัดปริมาณขอบเขต ของงานนโยบายที่ทํา
เสร็จหนวยในการวัดและการวัดผลผลิต โดยท่ัวไปแลวควรมีหนวยในการวัดปริมาณของสิ่งของ
หรือบริการที่จัดให การตรวจวัดดวยวิธีอ่ืนอาจเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของผลผลิตทางเลือก
ในการดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิตที่ตองการ หนวยงานปฏิบัติควรใหคําแนะนําวามีทางเลือก
หรือไมในการจัดทําผลงาน เชนการจัดซื้อ/จัดจาง จากเอกชนหรือใหบริการในการจัดทําจาก
หนวยงานอื่นในภาครัฐ นอกจากนี้หนวยงานปฏิบัติควรใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะตามมาจาก
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทําในแงนโยบาย ตนทุนรายไดและบุคลากร 
      3.1  การคิดตนทุนของผลผลิต ตนทุนรวมเปนสิ่งที่สําคัญมากในระบบการจัดทํา 
เปนการครอบคลุมทรัพยากรที่ใชไปในกระบวนการในการจัดทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพ
และการไดประโยชนสูงสุด ตลอดจนการคิดราคาของผลผลิต การคิดตนทุนของผลผลิต ตอง
สามารถตอบไดวา ไดครอบคลุมตนทุนทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน(คาใชจายลงทุนและคาใชจาย
ประจํา ตนทุนโดยตรงและตนทุนโดยออม คาใชจายการถือครองสินทรัพยและคาเสียโอกาสของเงนิ
ลงทุน) ไดเปรียบเทียบตนทุนทางออมกับมาตรฐานที่ดีที่สุดของหนวยงานอื่น ไดคํานวณตนทุนตอ
หนวยของผลผลิตเพื่อการคิดราคาหรือการกําหนดราคากลางสําหรับผูใหบริการและตัวเงินที่จะ
ประหยัดไดจากการลดหรือการเลิกทําผลผลิต 
      3.2  ตนทุนรวมเปนส่ิงสําคัญมากในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิตเพราะเกี่ยวของ
กับการพิจารณาทางเลือกในการจัดผลผลิต หรือ ผูจัดทําผลผลิตรายอื่นตัวเงินที่มีโอกาสประหยัดได
จากการเปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือการงดไมจัดทําผลผลิตการคํานวณเงิน ที่ตองใชในการจัดทํา
โครงการใหม การคิดราคาของผลผลิตเพื่อการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน การคิดตนทุนของ
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โครงการหรือกิจกรรม เพื่อการวิเคราะหงบลงทุนและจัดสรรรายจายประจําใหกับผลผลิตโครงการ
หรือผลลัพธ 
 4.   การวัดประสิทธิภาพ  เปนเครื่องมือช้ีเห็นวาบริการที่รัฐจัดใหใชคาใชจายที่ต่ําสุด
หรือไม  แตการวัดนี้อาจบอกไดวา  บริการที่ใหนั้นเปนการตอบสนองความตองการที่มุงหมาย
หรือไมและเมื่อเวลาผานไป  การวัดนี้จะแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนทุนของหนวยและ         
ประสิทธิ-ภาพของการใหบริการ เชน คาใชจายตอรายคาใชจายในการบริหารคิดเปนรอยละของเงิน
ที่ใหตนทุนเฉลี่ยตอการเรียกรองคาเสียหาย คาใชการประมาณการ คาใชจายตอผูใหบริการ 
 5.   การวัดความคุมคา (Cost-Effectiveness Measure) เปนเครื่องมือในการประเมิน
เปรียบเทียบทางเลือกของการใหบริการเปนการใหพื้นฐานในการประเมินวามีวิธีอ่ืนหรือไมในการ
บรรลุวัตถุประสงคของงานที่มีประสิทธิผลเทากัน แตมีตนทุนต่ํากวาหรือมีประสิทธิผลสูงกวาแตมี
ตนทุนเทากัน เชน คาใชจายตอนักเรียนที่ไดทํางานตามที่ไดรับการอบรมฝกฝนมา คาใชจายตอ
ผูใชบริการที่พอใจในบริการ คาใชจายตอผูปวยที่ไดรับการรักษาจนหายเปนปกติ 
 

 ขอมูลดานตนทุนและความถูกตองของขอมูล ไดแก การบันทึกและวิเคราะหตนทุน
อยางตอเนื่องหรือทุกชวงเวลาตามระบบการรายงานทางการเงินแบบพึงรับ พึงจาย เปนส่ิงที่จําเปน
ในการคํานวณหาตนทุนของผลผลิตรวมทั้งตนทุนเฉลี่ยและตนทุน สวนเพิ่มการคํานวณตนทุนของ
ผลผลิต ควรจะสะทอนใหเปนตนทุนโดยตรง เชน คาแรงงานและ/หรือ คาวัสดุส้ินเปลือง และการ
จัดสรรตนทุนทางออมในแงของกิจกรรม ประเด็นสําคัญในการคํานวณหาตนทุนรวม คือ ความ
ถูกตองที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในการไดมาซี่งความถูกตอง ปจจัยที่ตองการพิจารณาคือ
เนื้อหาของผลงานและคาใชจายตลอกจนระดับความถูกตองที่ตองการ 
 

 การรายงานตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวย
ใหหนวยงานของรัฐสามารถรายงานตัวช้ีวัดหลักที่แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานของโครงการ 
ตัวช้ีวัดหลักที่แสดงถึงประสิทธิผลจะขึ้นอยูกับการวัดผลผลิตและผลลัพธ ประเด็นในการพิจารณา
ผลการดําเนินงาน ไดแก ผลผลิตสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม ผลผลิตนั้นสงผลสําคัญ
ในการบรรลุผลลัพธที่รัฐบาลตองการหรือเปาหมายในทางนโยบายหรือไม ความไมสอดคลอง หรือ
ความลมเหลวเกิดจากผลลัพธที่เหมาะสมหรือเกิดจากตัวของผลผลิต ผลกระทบทางการเงินหรือ
บุคคลเปนอยางไรหากตองเลิกโครงการมีโอกาสที่หนวยงานปฏิบัตินั้นจะมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือไม 
ส่ิงที่ผูใชที่แทจริงจายเปนคาใชบริการ หรือเปนคาปรับหรือเปนภาษี รัฐบาลควรรับเปนภาระตนทุน
รวมของผลผลิตหรือไม ควรจะกําหนด “ราคาตลาดที่เปนธรรม” หรือใชหลัก “ผูใชเปนผูจาย” เพื่อ
เปนการแบงเบาภาระตนทุนบางสวนหรือทั้งหมดหรือไม สมควรที่จะลดปริมาณของผลผลิตหรือไม 
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มีการซ้ําซอนของผลผลิตหรือการขัดแยงกับผลผลิตหรือไม หรือมีความสัมพันธใดเกิดขึ้น ที่สํานัก- 
งบประมาณรับทราบหรือไม ในการดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิตดังกลาวควรใหภาคเอกชนเขามามี
บทบาทหรือไม ไดแก สามารถทําสัญญาใหเอกชนมาดําเนินการไดหรือไม บทบาทของรัฐบาลควร
เปนอยางไร เชน เปนผูใหการสนับสนุนทางการเงินเปนผูใหบริการหรือผูใหใชผลผลิต เปนผูจัดซื้อ/
จัดจางหรือเปนเจาของ สามารถแยกกันไดอยางชัดเจนหรือไมระหวางนโยบายและการสงมอบ
บริการ ตนทุน/ผลประโยชนของการจัดทําดวยวิธีอ่ืนเปนอยางไร จะมีผลตามมาของการจัดทําดวย
วิธีอ่ืนหรือไม การจัดทําผลผลิตมีประสิทธิภาพหรือไม ไดแก สามารถลดคาใชจายประจําไดหรือไม 
หนวยงานปฏิบัตินั้นไดกําหนดมาตรฐานของประสิทธิภาพในการจัดทําผลงานหรือไม มีขอมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานที่เชื่อถือไดหรือไม คาเบี่ยงเบนจากมาตรฐานมีนัยหรือไม หนวยงานปฏิบัติได
ประเมินผลอยางเปนทางการวา ผลผลิตมีสวนในการบรรลุถึงผลลัพธที่ตองการหรือไม และสมควร
ที่จะมีการประเมินผลอยางเปนทางการหรือไม (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542  : 53-54)  
 

2.11  องคประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หรอื  PBB  
 

 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) มีองคประกอบในกระบวนการจัดทํา 
งบประมาณที่ไมแตกตางไปจากระบบงบประมาณแบบแผนงาน (PPBS) กลาวคือ ประกอบดวย
กระบวนการ การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล โดยสํานัก
งบประมาณจะจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวมหรือเปนกอน (Block Grant) ใหกับหนวยงานของ
รัฐภายใตเงื่อนไขคือ หนวยงานภาครัฐจะตองมีมาตรการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles คือ (ชัยสิทธิ์ 
เฉลิมมีประเสริฐ, 2544  : คํานํา, 23) 
 1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
 2. การคํานวณตนทุนผลผลิต (Output Costing) 
 3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) 
 4. การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial Management/Fund 
Control) 
 5. การบริหารสินทรัพย (Asset Management) 
 6.การจัดทํารายงานการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance 
Reporting) 
 7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 ซ่ึงแสดงดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที ่ 2.2   กระบวนการงบประมาณกับมาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles 
ที่มา  :  ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ (2544  : 23) 

การจัดทํางบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ 

การติดตามประเมินผล 

การวางแผนงบประมาณ 

การคํานวนตนทุนการผลิต 

การจัดระบบการจัดซื้อ 

การบริหารทางการเงินและ 
ควบคุมงบประมาณ 

การบริหารสินทรัพย 

การจัดทํารายงานการเงิน 
และผลการดําเนินงาน 

การจัดทํางบประมาณ 
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 การจัดทําระบบงบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน หรือ PBB จะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น หนวยงานในทุกระดับ จะตองมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกตอง โดยอาศัย
แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน หรือที่เรียกวา “7 Hurdles” ซ่ึง
ประกอบไปดวย (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544  : 8, 1-4 และกรมสามัญศึกษา, 2544  : 50-53) 
 1.  การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) การใชจายงบประมาณของประเทศที่
มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในชาตินั้น หนวยงานภาครัฐจําเปนตอง
ดําเนินการในสิ่งที่เปนพันธกิจหลักของหนวยงานเพื่อสนองตอบตอเปาหมายขององคกรและ
เปาหมายในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ส่ิงที่จําเปนตองดําเนินการเปนสิ่งแรกก็คือการจัดทําแผนกล
ยุทธ เพื่อนํากลยุทธไปใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว และจะตองบอกไดวา
ผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานคืออะไร จะใชส่ิงใดเปนตัวช้ีวัดผลของการดําเนินงาน กล
ยุทธที่ไดจากการจัดทําแผนกลยุทธดังกลาว จะตองนํามาแปลงสูแผนงาน งาน/โครงการ ตาม
ประเภทคาใชจายที่กําหนดและครอบคลุมทุกแหลงเงินงบประมาณ รวมถึงการประมาณการ
คาใชจายลวงหนาสําหรับการดําเนินงานอีก 3 ปงบประมาณ เพื่อเปนการประกันไดวาหาก
สถานการณไมมีการเปลี่ยนแปลง หนวยงานจะสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง และทําให
บรรลุจุดมุงหมายตามที่ไดกําหนดไว และเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะ
จัดสรรเปนเงินกอน (Block Grant) ใหแกหนวยงานภาครัฐบนพื้นฐานของขอตกลงของผลผลิต และ
ผลลัพธที่หนวยงานจะตองสงมอบใหแกรัฐบาล ดังนั้นเพื่อใหมีความชัดเจนและโปรงใส และเปน
การยืนยันวามีการดําเนินงานตามที่ไดทําการตกลงกันไว หนวยงานจะตองมีระบบการจัดสรร
งบประมาณสูหนวยผลิตหรือหนวยบริการที่ชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน 
 2.  การคํานวณตนทุนของกิจกรรม (Activity Based Costing ตนทุนผลผลิตหรือบริการ 
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดทําและบริหารงบประมาณเพราะตนทุนเปนตัวเลขที่แสดงถึง
ราคาของผลผลิตหรือบริการที่รัฐบาลจะตองจัดซ้ือจากหนวยงานภาครัฐ นับเปนตัวช้ีวัดอยางหนึ่ง
ในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงเปนประโยชนในการพิจารณาทบทวนการ
ดําเนินงานของหนวยงานวางาน/โครงการ ดังกลาวจะดําเนินการตอไป หรือหยุดดําเนินการ (หาก
ดําเนินงานไมมีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิภาพ) ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจําเปนตองจัดวางระบบ
ในการคิดตนทุนผลผลิตที่เหมาะสม และสามารถแสดงผลไดโดยเร็ว เพื่อประโยชนในการควบคุม
การดําเนินงานและการติดตามตรวจสอบ นอกจากนั้นจะตองมีระบบการบริหารตนทุนที่จะแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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 3.  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) การจัดซื้อจัดจาง เปนสิ่ง
สําคัญที่จะกอใหเกิดการประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และจะมีผลกระทบโดยตรง
ตอตนทุนของผลผลิตหรือบริการ กระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่มีการแขงขันโดยเสรี โปรงใส และ
ตรวจสอบไดจะเปนการลดการสูญเสียเงินงบประมาณไดอยางมาก ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจะตอง
จัดวางระบบการจัดซื้อจัดจางที่ดีมีแผนในการจัดซ้ือที่จะบงบอกวาจะจัดซ้ือพัสดุชนิดไหน ในเวลา
ใด และจะจัดซ้ืออยางไรเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มีประมาณ มี
คุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม ในทํานองเดียวกันจะตองมีแผนในการจัดจางที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด 
 4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/Found 
Control)  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณเปนกลไกที่จําเปนสําหรับการประกัน
วาความคลองตัวทางการงบประมาณที่หนวยงานภาครัฐไดรับ (จากการกระจายอํานาจและผอน
คลายการควบคุม) จากหนวยงานกลางนั้น จะไมนําไปสูการกระจายงบประมาณที่ไมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นภายในหนวยงานภาครัฐแตละระดับจะตองมีมาตรฐานในการ
ควบคุมงบประมาณ รวมถึงการกําหนดความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและการเงิน รายการทาง
บัญชี (Chart of Account) จะตองแสดงถึงรายการที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมงบประมาณ และการคํานวณตนทุนตอหนวย (Unit Cost) สําหรับการรายงานผลการ
ดําเนินงาน รวมถึงมีระบบการอนุมัติตรวจสอบ เช็คกระทบยอด และกระบวนการบันทึกเพื่อควบคมุ
การใชจายเงินงบประมาณ 
 5.  การบริหารสินทรัพย (Asset Management) สินทรัพยนับเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการ
ดําเนินงานของทุกองคกรหากองคกรมีการใชสินทรัพยที่ไมคุมคาหรือไมมีประสิทธิภาพ ก็จะเปน
ผลใหมีตนทุนในการดําเนินงานสูงกวาที่ควรจะเปน สาเหตุโดยทั่วไปของความสิ้นเปลือง
งบประมาณอันเนื่องมาจากการใชสินทรัพย คือ ไมมีการบํารุงรักษา ความสูญหาย การจัดซื้อ
สินทรัพยใหมในขณะที่สินทรัพยเดิมยังสามารถใชงานได การขาดความชัดเจนของกฎระเบียบใน
การขายสินทรัพยเดิมที่ไมกอใหเกิดผลผลิต รวมถึงการขาดการบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุด  ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนตองมีกระบวนการบริหารสินทรัพยที่มีอยูให
บังเกิดสัมฤทธิ์ผล และมีแผนการจัดซื้อสินทรัพยใหมเทาที่จําเปนอยางแทจริง 
 6. การจัดทํารายงานการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance 
Reporting)  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการติดตาม
และประเมินผล เปนการแสดงถึงความโปรงใสในการใชจายเงิน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่จะใชกํากับการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐเพื่อจะบงชี้ถึงผลการ
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ดําเนินงานและการใชจายเงินในแตละชวงเวลา รวมถึงเปนขอมูลในการตัดสินใจของรัฐบาลวาควร
จะดําเนินกิจกรรมหรือมีหนวยงานนั้นตอไปหรือไมอยางไร 
 7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากระบบ
งบประมาณแบบแผนงานไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จะมีการลดบทบาทของ
หนวยงานกลางที่เคยทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและมีความคลองตัว
ในการบริหารงบประมาณมากขึ้น แตในขณะเดียวกันอาจจะสงผลใหมีการใชงบประมาณอยางไมมี
ประสิทธิภาพได ดังนั้น การตรวจสอบภายในจึงถือเปนกลไกที่สําคัญในการควบคุมการใช
งบประมาณใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตองและมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
    จะเห็นไดวา 7 Hurdles เปนเครื่องมือนําไปสูมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่ชัดเจน 
เปรียบเหมือนเข็มทิศที่จะนําทางประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่เพิ่งเริ่มตนนําระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานมาใชไปสูความสําเร็จในการใชระบบเงินงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) เปน
เงื่อนไขที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการผอนคลายการควบคุมของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
เพื่อเปนหลักประกันวาการใหความคลองตัวในการดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐจะไมกอใหเกิด
ปญหาการใชจายงบประมาณไปในทางที่ไมเหมาะสมและการตรวจสอบนอกจากจะตรวจสอบทาง
การเงิน (Financial Audit) แลวยังเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) โดย
เนนผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากการใชทรัพยากรดวย 
 

2.12  กระบวนการงบประมาณ 
 

 กระบวนการงบประมาณแผนดิน ( Budget Process ) หรือวิธีการงบประมาณ ( Budget 
Procedure ) หมายถึง กระบวนการที่เปนลําดับขั้นตอนเกี่ยวกับการกําหนดแผนความตองการใน
เรื่อง บุคลากร พัสดุ และเงินที่จะใชในการดําเนินงาน และกําหนดเปนงบประมาณประจําปเสนอ 
รัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเปนพระราชบัญญัติ ประกาศเปนกฎหมายใชเปนกรอบในการบริหาร
และควบคุมงบประมาณประจําป ประกอบดวยข้ันตอนหลักที่สําคัญ ( สํานักงบประมาณ, 2530 : 19-
26 ) คือ 
 

- ขั้นการจัดทํางบประมาณ (Budget Preparation) 
- ขั้นการอนุมัตงิบประมาณ (Budget Adoption) 
- ขั้นการบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
- ขั้นติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ (On-Going Evaluate & 

Monitoring) 
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1.   การจัดทํางบประมาณ  ( Budget Preparation ) 
 

     เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ  ซ่ึงฝายบริหาร คือ รัฐบาลมีหนาที่
ในการเสนองบประมาณประจําปตอฝายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ   ในทางปฏิบัติผูมีบทบาทใน
การจัดทํางบประมาณโดยตรง ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ผูใชงบประมาณ
และสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณมีอํานาจหนาที่ในการวิเคราะหคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ และจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเสนอตอ 
รัฐสภาตอไป ประกอบดวย กิจกรรมที่สําคัญตามลําดับ ดังนี้ 

 

1.1   การจัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป 
1.2 การกําหนดวงเงินและนโยบายงบประมาณประจําป 
1.3   การกําหนดทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป        
1.4   การกําหนดกรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําป 
1.5  การแจงกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ จดัทํา

งบประมาณประจําป  
1.6   การจัดทําประมาณการรายรับและคําขอตั้งงบประมาณรายาจายของสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ 
 1.7 การพิจารณาคําของบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดของสํานัก 

งบประมาณ และการจัดคําขอเสนองบประมาณประจําป 
 1.8  การเสนองบประมาณประจําปตอรัฐสภา 

 

2.  การอนุมัตงิบประมาณ (Budget Adoption) 
 

     การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พรอมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝายบริหารหรือรัฐบาลเสนอตอฝายนิติ
บัญญัติหรือรัฐสภา ซ่ึงประกอบดวย 2 สภา คือสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยรางพระราช-
บัญญัติฯ จะผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกอน 3 วาระ แลวจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณากอน
นําทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
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3.  การบริหารงบประมาณ ( Budget Execution ) 
 

   เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปประกาศเปนกฎหมายใชบังคับแลว
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ผูใชงบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีการที่กําหนด
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2525 และระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2534 ตลอดทั้งระเบียบ
ปฏิบัติภายในแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณที่สําคัญ ไดแก สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ผูใชงบประมาณ สํานักงบประมาณ 

 

4.  การติดตาม ประเมินผลการใชจายงบประมาณ ( On-Going Evaluate & 
Monitoring ) 

 

   การติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงาน และ
การใชจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย ของแผนงาน/
โครงการในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และเอกสารงบประมาณประจําปและตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน หนวยงานหลักที่มีบทบาทในการ
ควบคุมงบประมาณที่สําคัญ ไดแก สวนราชการและรัฐวิสาหกิจผูใชงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

ทั้งนี้  การควบคุมงบประมาณของหนวยงานขางตนจะไมครอบคลุมถึงหนวยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  (หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
รัฐสภาภายใน  เกาสิบวันหลังสิ้นปงบประมาณ)  สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้นนอกจาก
จะถูกควบคุมจาก 4 หนวยงานดังกลาวแลว  รัฐสภายังสามารถควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
ของฝายบริหารดวย  โดยคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเรียก
หนวยงานที่เกี่ยวของมาชี้แจงถึงการปฏิบัติปฏิบัติงานและใหขอมูลที่เกี่ยวของกับงบประมาณได 
(ชุติมา ศิริธาเจษฎ, 2544  : 48) 

จากกระบวนการงบประมาณทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนวา การ 
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปในแตละปนั้น กวาจะดําเนินการจนประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย
ไดจะตองผานขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบจากทั้งฝายขาราชการคือ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ตาง ๆ และสํานักงบประมาณที่ทําหนาที่พิจารณาจัดสรร  ผานการพิจารณาจากฝายบริหาร คือ  
รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ  และผานการตรวจสอบจากฝาย 
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นิติบัญญัติ คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ทําหนาที่ในการอนุมัติ นอกจากนี้ ในการใชจายเงิน
งบประมาณก็ยังมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็
เพื่อใหเชื่อไดวา การใชจายเงินงบประมาณจะเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
ภายในระยะ 1 ปงบประมาณที่กําหนด 

 

2.13  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

       ประวัติความเปนมา 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ไดบัญญัติสิทธิ และ 
เสรีภาพดานการศึกษาของ ปวงชน ชาวไทยไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และ
ในบทเฉพาะกาลมาตรา 335(3) ไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา สิบสองป
ภายในเวลาหาป หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช ดังนั้น รัฐจะตองดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว และตอง เตรียมการใหพรอม ที่จะจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 12 ป อยางทั่วถึงมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ซ่ึงถือเปนกฎหมายการศึกษาฉบับ
แรกของไทยที่กําหนดแนวทาง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนชาวไทยใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ มาตรา 10 ระบุวา “การจัดการศึกษาตอง จัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับ)การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ตองจัดใหทั่วถึงและ มีคุณภาพ โดยไม
เก็บ คาใชจาย”  
 เพื่อเปนการตอบสนองตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเปน หนวยงานที่จะตองมารวมกัน เปน
สํานัก-งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ทั้งนี้ เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 120 ตอนที่ 62 ก วันที่ 6 กรกฎาคม 2546 และกฎกระทรวง แบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุ-เบกษา เลมที่ 120 ตอนที่ 63ก วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
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 ภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  อํานาจหนาท่ี 

1. จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การ
จัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และ บริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. พัฒนาระบบการบริหารและสงเสริม ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่
การศึกษา 

5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ และประสาน 
สงเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว  
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนของเขตพื้นที่การศึกษา 

6. ดําเนินการเกีย่วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ของสํานักงานคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมายแผนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิสัยทัศน 
ประชากรในวัยเรียนจะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เปนคนดี มี 

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในความเปนไทย และมีศักยภาพในระดับสากล 
พันธกิจ 

จัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนอยาง
ทั่วถึง เสมอภาค และมี คุณภาพตามมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานไว  5 ประการ 

1.    สรางความเสมอภาคในโอกาสการเขาถึงการบริการทางการศึกษา 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและมุงสูระดับสากลบนพื้นฐาน

ภูมิปญญาไทย 
3. สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถใหบริการการศึกษาที่มีคณุภาพทัดเทยีมกัน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

 โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนวยงานในสังกดั ๑๐ สํานัก ไดแก 
1.   สํานักอํานวยการ (สอ.) 
2.   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สนผ.) 
3.   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) 
4.   สํานักติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา (สตผ.) 
5.   สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
6.   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) 
7.   สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย (สคส.) 
8.   สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) 
9.   สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา (สนก.) 
10. สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 
หนวยงานที่ตัง้ขึ้นภายในคือ 
1.   หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
2.   กลุมงานพฒันาระบบบรหิารราชการ (กพร.) 

หนวยงานภูมภิาค 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต (สพท. ตามดวยช่ือจังหวดัและ/หรือลําดับ

หมายเลข) ตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ ขึ้นตรงตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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2.14  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สมยศ  อักษร (2546) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงบประมาณ
ตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ 
ประการแรกเปนการศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงบประมาณที่มีระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ประการที่สอง เปนการศึกษาลักษณะสวนบุคคลและลักษณะเกี่ยวกับงานของ
เจาหนาที่สํานักงบประมาณที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ประการที่สาม เพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะบุคคลและลักษณะเกี่ยวกับงานของเจาหนาทีสํานักงบประมาณกับระดับความ
คิดเห็นที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและประการสุดทาย เปนการศึกษาขอเสนอแนะ
ของเจาหนาที่สํานักงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สํานักงบประมาณ มี
ความคิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในภาพรวมอยูในระดับสูง  ลักษณะสวน
บุคคลและลักษณะเกี่ยวกับงานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ไมแตกตางกัน  ผูวิจัยไดใหขอคิดและเสนอแนะเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่
สําคัญคือ บุคลากรที่เกี่ยวของยังขาดความรู ความเขาใจในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
ดังนั้น จึงควรจัดใหมีการฝกอบรมสัมมนาแกเจาหนาที่อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู 
ความเขาใจในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน อันจะนําไปสูความสําเร็จในการจัดทํา
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานอยางแทจริง 
 

 พรทิพย  เอกันหา (2546) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงบประมาณที่
มีตอการพัฒนาบุคลากรตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่
สํานักงบประมาณมีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากร ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานอยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบตามปจจัยดานบุคคล พบวา ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา 
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ระดับตําแหนง สายงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาปฏิบัติงาน ไมทําให
เจาหนาที่สํานักงบประมาณมีความคิดเห็นแตกตางกัน  ยกเวนปจจัยดานอายุ  สําหรับปจจัยดาน
ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงบประมาณที่มี
ตอการพัฒนาบุคลากร ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สวนปจจัยดานความรูความเขาใจ
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก
งบประมาณที่มีตอการพัฒนาบุคลากร 
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เจนรักษา  ชัยบุญธรรม (2545)  ศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก 
งบประมาณที่มีตอระบบการติดตามและประเมินผลภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
ผลการศึกษาพบวา  เจาหนาที่สํานักงบประมาณมีความคิดเห็นตอระบบการติดตามและประเมินผล
ภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  อยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตาม
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สาขาวิชาที่จบการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาที่
สํานักงบประมาณมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนปจจัยทางเพศ ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนงและสายงานรับผิดชอบ  สวนปจจัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก- 
งบประมาณ นอกจากนี้  ผูวิจัยไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอหนวยงาน 
โดยเฉพาะประเด็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงบประมาณให
เปนไปตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  การสรางความรูความเขาใจในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน โดยวิธีการจัดอบรม  จัดประชุมเชิงวิชาการ ประชาสัมพันธเผยแพรเอกสารทาง
วิชาการหรืออาจจัดวิขากรที่มีความรูและเชี่ยวชาญเฉพาะบรรยายใหความรูแกเจาหนาที่สํานัก- 
งบประมาณเปนการเรงดวนเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งมี
การพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ใชปฏิบัติงานควบคูไปดวย 
ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงมาใช  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว 

 

สุพจน  สําราญจิตต  (2545)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมทะเบียน
การคาในฐานะหนวยงานนํารองที่มีตอระบบงประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ผลการศึกษาพบวาเจา
หนาทีกรมทะเบียนการคาเห็นดวยอยางมากตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมทะเบียนการคาไดแก ระดับ
ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ปญการปฏิบัติงานภายใต
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบ 
มุงเนนผลงาน  สําหรับปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมทะเบียนการคาตอระบบ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ผูวิจัยไดเสนอแนะวา  ควรมีการจัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อสรางเสริม
ความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกเจาหนาที่ในประเด็นตาง ๆ อาทิ ความหมายของคําวา  ผลผลิต  
ผลลัพธและผลกระทบ  การจัดลําดับความสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางนโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีตอการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  และ
ประเด็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้  ยังพบวาการปฏิบัติภายใตระบบงบประมาณ
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แบบมุงเนนผลงานมีปญหาอยูดวยกัน 3 ดาน ไดแก ปญหาการขาดความชัดเจนและการ
ประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงานกลางและหนวยงานของกรมทะเบียนการคา  
ปญหาเกี่ยวกับความยุงยากในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทะเบียนการคาอันเนื่องมาจากการ
ความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และปญหา
อุปสรรคดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
 

DPU



 

 
บทที่  3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  research)  ศกึษา 
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานตอการใชระบบ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.1  กรอบแนวความคิด 
 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ความคิดเห็นตอ 
กระบวนการงบประมาณ 

 

* การจัดทํางบประมาณ 
* การอนุมัติงบประมาณ 
* การบริหารงบประมาณ 
* การติดตามและประเมินผล 

ปญหาการปฏบิัติงาน 
 

ปญหาที่ทําใหระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ลักษณะสวนบุคคล 

 
 

* อายุ 
* ระดับการศึกษา 
* หนวยงานที่สังกัด 
* สายงานที่ปฏิบัติ 
* ประสบการณในการทํางาน 

 

ความคิดเห็นตอ 
ลักษณะของงบประมาณ 
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาวิจัยคร้ังนี้เปน  เจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 8 ลงมา ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  3 หนวยงาน คือ สํานักการคลังและสินทรัพย สํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 317 คน (สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ,  กุมภาพันธ  2548) 

 2. กลุมตัวอยาง   

  ขนาดของกลุมตัวอยาง  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากรทั้งหมด 
317  คน โดยใชเกณฑรอยละ 80  ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้จะทําการเก็บตัวอยางจํานวน 254 ตัวอยาง 

  การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
จากกลุมประชากรซึ่งเปนเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1  แบงประชากรตามหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกบักระบวนการจัดการ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จํานวน 3 หนวยงาน คือ  

1. สํานักการคลังและสินทรัพย  169 คน 
2. สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 95 คน 
3. หนวยตรวจสอบภายใน 53 คน 

  ขั้นที่ 2  สุมกลุมตัวอยางจากแตละหนวยงาน โดยใชเกณฑรอยละ 80 ของแตละ
หนวยงาน จะไดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน  254  คน 

ตารางที่ 3.1  จาํนวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 หนวยงานที่สังกัด จํานวนประชากร ขนาดตัวอยาง 
1 
2 
3 

สํานักการคลังและสินทรัพย   
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หนวยตรวจสอบภายใน  

169 
95 
53 

135 
76 
43 

รวม 317 254 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) คิดเห็นซึ่งผูวิจัย
ไดสรางแบบสอบถาม  เพื่อสํารวจความคิดเห็นของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตอการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  โดยศึกษาคนควาจากทฤษฎีและแนวคิด 
ตาง ๆ  ตลอดทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย  แบบสอบถามแบงออกเปน  3  สวน  คือ 
 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  หนวยงานที่สังกัด  สาย
งานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการทํางาน 

 สวนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณ และ
ระบบการจัดการกระบวนการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ไดแก  การจัดทํางบประมาณ   
การอนุมัติงบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  และการติดตามและประเมินผล 

 โดยวิธีการจัดแบบ  Rating  Scale  ซ่ึงแตละคําถามใหเลือกตอบได  5  คําตอบ  คือ  เห็น-
ดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเหน็ดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  สําหรับเกณฑการใหคะแนนม ี 

ดังนี ้

  ระดับความคิดเห็น คะแนน 
 เห็นดวยอยางยิ่ง 5 
 เห็นดวย 4 
 ไมแนใจ 3 
 ไมเห็นดวย 2 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลวใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  แบงระดับการวัดได  3
ระดับ  ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา  ดังนี้ 

   
จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ-ดคะแนนสูงสุ  =  

     
    = 0.8 

5-1 
  5 
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จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได  ดังนี้ 
 

               ถาอยูในชวง   1.00   -  1.79   ถือวา มีความคิดเห็นอยูในระดับต่ํามาก 
              ชวง   1.80   -   2.59   ถือวา มีความคิดเห็นอยูในระดับต่ํา 
              ชวง   2.60   -   3.39   ถือวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
              ชวง   3.40   -   4.19   ถือวา มีความคิดเห็นอยูในระดับสูง 
              ชวง   4.20   -   5.00   ถือวา มีความคิดเห็นอยูในระดับสูงมาก 
 

 สวนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ที่ทําให
ไมบรรลุประสงคดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก  ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงาน
กลางและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 โดยแบบสอบถามตอนที่   3   จะเปนคําถามแบบใหเลือกตอบขอความ และมีคําตอบให
เลือกเพื่อวดัประเด็นปญหาขางตน  แบงเปน 3 ระดบั คือ 

 
   เปนปญหามาก 2 
   เปนปญหานอย 1 

   ไมเปนปญหา 0 
 

 ผูวิจัยไดรวบรวมคะแนนทั้งหมดของแบบสอบถามเพื่อหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวอยาง  ในการพิจารณาภาพรวมของแบบสอบถาม  ปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใชวิธีอิงเกณฑในการแปลความขอมูล  โดย
ใชหลักเกณฑพิจารณาดังนี้ 

 
จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ-ดคะแนนสูงสุ   =  

  = 0.66 

2-0 
  3 
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สามารถแปรความหมายของคาคะแนนได ดังนี้ 

   ระดับปญหา ระดับคะแนน 
 เปนปญหามาก   1.34 – 2.00 
 เปนปญหานอย   0.67 – 1.33 
 ไมเปนปญหา   0.00 – 0.66 
 

3.4  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับการวิจยั ไปทดสอบหาความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ 
 

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของคําถาม
ในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้หรือไม  หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอไป 
 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try 
out) กับเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 30 คน  แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรของ คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α Coefficient ) ของ Cronbach ได  
 คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามทั้งชุด  0.9486 
  

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 

 1. การสงแบบสอบถาม   เพื่อใหมีการตอบแบบสอบถามโดยอิสระมากที่สุด  ผูวิจัยจงึ
ไมสงแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  ใชวิธีจัดผูแทนที่ไดรับคัดเลือก  ในแตละ
สํานัก  เปนผูนําแบบสอบถามไปแจก แลวเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนใหผูวิจัย  ภายใน  5  วัน  
หลังจากไดรับแบบสอบถาม 

  2.     การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลท้ัง  3  
สวน  ในแบบสอบถาม  แลวจึงรวบรวมจนไดแบบสอบถามครบจํานวน  254  ชุด  และนํามา
วิเคราะหหาขอสรุปตอไป 
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3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 

1.   การบรรณาธิกรณขอมูล  ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับ  เพื่อดูความ
สมบูรณใหครบทุกดาน 

 

2. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามลงรหัสในกระดาษบันทึกรหัส  (Coding  Sheet) 
 

3. ประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้  
ประกอบดวย  

 1. คาความถี่ และคารอยละ  (Percentage)  ใชในการนําเสนอและอธิบายขอมูลท่ัวไป
ตามลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ไดแก  อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่
สังกัด และประสบการณในการทํางาน 

 2. คาเฉลี่ย  (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใชในการ
อธิบายระดับความคิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  และระดับของปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

 3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใชทดสอบ
เปรียบเทียบ  คาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  และปญหา
การปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการทํางาน เมื่อพบ
ความแตกตางจะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe test) 

 สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  กําหนดไวที่ระดับ  .05 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเร่ือง  “ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน” ผูวิจัยไดนําขอมูล
กลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมมาไดจํานวน 254 ชุด  ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมาวิเคราะห  ดวย
วิธีทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะหไว 3 สวน  ดังตอไปนี้ 
  
 4. 1    ผลการวิเคราะหลักษณะขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น ระดับความคิดเหน็ของเจาหนาที ่
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณ 
  แบบมุงเนนผลงาน  
 4.3 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

4. 1  ผลการวิเคราะหลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่ 4.1  จาํนวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่       
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผล 
   งาน จําแนกตามเพศ 

                   (n=254) 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 74 29.1 
หญิง 180 70.9 
รวม 254 100.0 

จากตารางที่ 4.1 คํานวณหาคารอยละของของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญ
เปนเพศหญิง  180 คน คิดเปนรอยละ 70.9   
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ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก 
  งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
  จําแนกตามอายุ 

                                (n=254) 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

 ต่ํากวา 30 ป 43 16.9 
 30-40 ป 131 51.6 
 ตั้งแต 41 ปขึ้นไป 80 31.5 

รวม 254 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2 คํานวณหาคารอยละของของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญ  มี
อายุ 30 – 40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.6  รองลงมา คือตั้งแต 41 ปขึ้นไป และ ต่ํากวา 30 ป 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3  จาํนวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก 
  งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
  จําแนกตามระดับการศกึษา 

                                                                                                                                                       (n=254) 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 
 ต่ํากวาปริญญาตรี 36 14.2 
 ปริญญาตรี 177 69.7 
 สูงกวาปริญญาตรี 41 16.1 

รวม 254 100.0 
 

จากตารางที่ 4.3 คํานวณหาคารอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญ  จบ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  จํานวน  177 คน คิดเปนรอยละ 69.7  รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี  
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ  16.1  และ ต่ํากวาปริญญาตรี  36  คน  คิดเปนรอยละ 14.2  
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ตารางที่  4.4   จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก 
    งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
    จําแนกตามสังกัดหนวยงาน 

                                                                                                                                                      (n=254) 

สังกัดหนวยงาน จํานวน(คน) รอยละ 

สํานักนโยบายและแผนกการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 76 29.9 

สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย 135 53.1 

หนวยตรวจสอบภายใน 43 16.9 

รวม 254 100.0 
 

จากตารางที่  4.4  คํานวณหาคารอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน  จําแนกตามสังกัดหนวยงาน พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้สวน
ใหญ    สังกัดหนวยงาน สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย  คิดเปนรอยละ 53.1  รองลงมา 
สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหนวยตรวจสอบภายใน ตามลําดับ 

 
 
 
 

 

DPU



 63

ตารางที่  4.5  จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก 
   งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
   จําแนกตามสายงานที่รับผิดชอบ 

                                                                                                                                                      (n=254) 

สายงานที่รับผดิชอบ จํานวน (คน) รอยละ 

 การเงิน 53 20.9 
 พัสดุ 2 0.8 
 บัญชี 29 11.4 
 นโยบายและแผน 97 38.2 
 งบประมาณ 52 20.5 
 ตรวจสอบ 21 8.3 

รวม 254 100.0 
 

จากตารางที่  4.5   คํานวณหาคารอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน  จําแนกตามสายงานที่รับผิดชอบ พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
สวนใหญ รับผิดชอบ สายงานนโยบายและแผน  คิดเปนรอยละ 38.2   รองลงมาคือการเงิน  คิดเปน
รอยละ 20.9  สายงานงบประมาณ  คิดเปนรอยละ 20.5   สายงานบัญชี   คิดเปนรอยละ 11.4    สาย
งานตรวจสอบ คิดเปนรอยละ 8.3  ลําดับสุดทาย สายงานพัสดุ คิดเปนรอยละ 0.8   
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ตารางที่  4.6  จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานัก 
   งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
   จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

                                                                                                                                                                (n=254) 

ประสบการณในการทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 

 ต่ํากวา 3 ป 79 31.1 
 3-5 ป 101 39.8 
 มากกวา 5 ป 74 29.1 

รวม 254 100.0 
 

จากตารางที่ 4.6   คํานวณหาคารอยละกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้สวนใหญ  มีประสบการณในการทํางาน  3 –5 ป  คิดเปนรอยละ 39.8  รองลงมา ต่ํากวา 3 ป 
และมากกวา 5 ป ตามลําดับ 
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4.2   ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

 การวิเคราะหสวนที่ 2 ประกอบดวย 

1. ความคิดเหน็ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีตอ
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในภาพรวม 

2. ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ
ลักษณะของงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

3. ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ
กระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการจัดทํางบประมาณ 

4. ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ
กระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการอนุมัติงบประมาณ 

5. ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ
กระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการบริหารงบประมาณ 

6. ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ
กระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในดานการติดตามและ
ประเมินผล 

7. ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ
ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในภาพรวม 

8. ความคิดเหน็ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีตอ
ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานหนวยงาน 

9. ความคิดเหน็ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีตอ
ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานเจาหนาที ่

10. ความคิดเหน็ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีตอ
ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

DPU



 66

ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานในภาพรวม 
 

 ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน 
                             คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนน 
                             ผลงานในภาพรวม 

                                                                                                                                               (n= 254) 

ความคิดเห็น X  S.D ระดับความคดิเห็น 
ลักษณะของงบประมาณ 4.32 0.81 สูงมาก 
กระบวนการงบประมาณ ดานการจัดทํางบประมาณ 4.37 0.72 สูงมาก 
กระบวนการงบประมาณ ดานการอนุมัติงบประมาณ 4.18 0.73 สูง 
กระบวนการงบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ 4.22 0.73 สูงมาก 
กระบวนการงบประมาณ ดานการติดตามและประเมินผล 4.22 0.77 สูงมาก 

รวม 4.26 0.75 สูงมาก 

 จากตารางที่ 4.7  คํานวนหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ในภาพรวม  อยูในระดับสูงมาก ( X = 4.26 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความ
คิดเห็นสูงมากที่สุด คือกระบวนการงบประมาณ ดานการจัดทํางบประมาณ ( X   = 4.37 ) รองลงมา
คือ ลักษณะของงบประมาณ ( X   = 4.32 ) กระบวนการงบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ 
และการติดตามและประเมินผล ( X = 4.22)  ลําดับสุดทาย กระบวนการงบประมาณ ดานการอนุมัติ
งบประมาณ ( X = 4.18) 
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1. ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของ
งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

ตารางที่  4.8   คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
    กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณตามระบบงบประมาณ  
    แบบมุงเนนผลงาน  

                                                                                                                                                                      (n = 
254) 

ขอท่ี ความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณ X  S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1 งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานเปนศูนยรวมเงินแผนดิน 4.38 0.71 สูงมาก 

2 งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานเปนเครื่องมือที่จะนําความเจริญกาวหนามาสู
ประเทศในทุก ๆ ดาน 

4.35 0.82 สูงมาก 

3 การใชจายเงินงบประมาณแผนดินไดผลสําเร็จเต็มเม็ด
เต็มหนวยโดยมิใหมีการใชจายเกินความจําเปนหรือ
ใชจายฟุมเฟอย 

4.35 0.84 สูงมาก 

4 ระยะเวลาของงบประมาณแผนดินในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานกําหนดไว 1 ปมีความ
เหมาะสม 

4.17 1.03 สูง 

5 งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานมีความชัดเจน 

4.29 0.81 สูงมาก 

6 การใชจายเงินงบประมาณแผนดินไดผลสําเร็จเต็มเม็ด
เต็มหนวยโดยมิใหมีการใชจายเกินความจําเปนหรือ
ใชจายฟุมเฟอย 

4.34 0.78 สูงมาก 

7 งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานมีพ้ืนฐานอยูบนความสุจริต 

4.34 0.77 สูงมาก 

8 งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานมีความยืดหยุน 

4.38 0.75 สูงมาก 

รวม 4.32 0.81 สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.8 คํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณตามระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน พบวา  คาเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน อยูในระดับความคิดเห็นสูงมาก  ( X = 4.32 ) โดยแตละขอเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการใชงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในดานลักษณะของ
งบประมาณมีระดับความคิดเห็นสูงมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูง
มาก คือ ดานงบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนศูนยรวมเงินแผนดิน 
และดานงบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีความยืดหยุน ( X = 4.38) 
รองลงมา ดานงบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนเครื่องมือที่จะนํา
ความเจริญกาวหนามาสูประเทศในทุก ๆ ดาน และดาน การใชจายเงินงบประมาณแผนดินไดผล
สําเร็จเต็มเม็ดเต็มหนวยโดยมิใหมีการใชจายเกินความจําเปนหรือใชจายฟุมเฟอย ( X = 4.35) 
รองลงมาดาน การใชจายเงินงบประมาณแผนดินไดผลสําเร็จเต็มเม็ดเต็มหนวยโดยมิใหมีการใชจาย
เกินความจําเปนหรือใชจายฟุมเฟอย และ ดานงบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานมีพื้นฐานอยูบนความสุจริต ( X  =  4.34) รองลงมา  ดานงบประมาณแผนดินในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีความชัดเจน ( X  = 4.29 ) ลําดับสุดทายดานระยะเวลาของ
งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกําหนดไว 1 ปมีความเหมาะสม( X   = 
4.17)  
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2. ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบ
กระบวนการงบประมาณในงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในดานการจัดทํางบประมาณ 

ตารางที่   4.9   คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ 
     แบบมุงเนนผลงาน ในดานการจัดทํางบประมาณ 

                                                                                                                                                           (n = 254)                                         

ขอท่ี ความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ 
ดานการจัดทํางบประมาณ X  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มุงเนนผลผลิต (Outputs) 
และผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้น 

4.44 0.70 สูงมาก 

2 

การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหความสําคัญกับการ
จัดสรรงบประมาณที่เช่ือมโยงการวางแผน ในทุกระดับทั้ง
ระดับชาติ คือ แผนพัฒนาฯ ระดับนโยบายคือนโยบายรัฐบาลและ
กับหนวยงาน คือ แผนงานและงบประมาณของหนวยงาน 

4.41 0.69 สูงมาก 

3 
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีการกําหนด ผลผลิต 
ผลลัพธ ครอบคลุมภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอยาง
ครบถวน 

4.41 0.73 สูงมาก 

4 
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนการเพิ่มวินัยในการ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปใหมีประสิทธิภาพและได
ประสิทธิผลตามแผนงานมากยิ่งขึ้น 

4.39 0.76 สูงมาก 

5 
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
และนโยบายของรัฐบาลเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณ 

4.38 0.77 สูงมาก 

6 
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานชวยลดระยะเวลาในการ
จัดทําและพิจารณารายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป 

4.36 0.77 สูงมาก 

7 

การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานหนวยงานจะตองจัดทํา
แผนกลยุทธตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และนโยบายของ
รัฐบาลและสามารถแปลงแผนดังกลาวใหอยูในกรอบของการ
จัดทํางบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) 

4.36 0.69 สูงมาก 
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ตารางที่   4.9  (ตอ) 
 

ขอท่ี ความคิดเห็นตอกระบวการงบประมาณ 
ดานการจัดทํางบประมาณ X  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

8 การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานในการวิเคราะหเพื่อจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปสามารถยกเลิกแผนงาน/งาน/โครงการที่
ดําเนินการแลวแตไมบรรลุวัตถุประสงคหรือไดผลไมคุมคาไดโดย
ใชขอมูลจากการติดตามประเมินผลของปงบประมาณที่ลวงมาแลว 

4.27 0.70 สูงมาก 

รวม 4.37 0.72 สูงมาก 
 

จากตารางที่ 4.9 คํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการจัดทํางบประมาณ  พบวา ความคิดเห็นของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ในดานการจัดทํางบประมาณอยูในระดับความคิดเห็นสูงมาก ( X   = 4.37 ) โดย
แตละขอพบวาเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน อยูในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ขอท่ีมีความคิดเห็นสูงมาก ไดแก  การ
จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มุงเนนผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้น 
( X  = 4.44)  รองลงมา การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหความสําคัญกับการจัดสรร
งบประมาณที่เชื่อมโยงการวางแผน ในทุกระดับทั้งระดับชาติ คือ แผนพัฒนาฯ ระดับนโยบายคือ
นโยบายรัฐบาลและกับหนวยงาน คือ แผนงานและงบประมาณของหนวยงาน  และ  ระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีการกําหนด ผลผลิต ผลลัพธ ครอบคลุมภารกิจและพันธกิจของ
หนวยงานอยางครบถวน ( X  = 4.41)  รองลงมาการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนการ
เพิ่มวินัยในการใชจายงบประมาณรายจายประจําปใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลตาม
แผนงานมากยิ่งขึ้น ( X  = 4.39)  รองลงมา การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ และนโยบายของรัฐบาลเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน 
และการจัดสรรงบประมาณ ( X  = 4.38 )  รองลงมา การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานชวย
ลดระยะเวลาในการจัดทําและพิจารณารายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป และ  
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานหนวยงานจะตองจัดทําแผนกลยุทธตามกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ และนโยบายของรัฐบาลและสามารถแปลงแผนดังกลาวใหอยูในกรอบของการจัดทํา

                       (n = 254) 
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งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ( X  = 4.36) ลําดับสุดทาย การจัดทํา
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในการวิเคราะหเพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปสามารถยกเลิก
แผนงาน/งาน/โครงการที่ดําเนินการแลวแตไมบรรลุวัตถุประสงคหรือไดผลไมคุมคาไดโดยใช
ขอมูลจากการติดตามประเมินผลของปงบประมาณที่ลวงมาแลว ( X   = 4.27)  

4.    ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการ  
       งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในดานการอนุมัติงบประมาณ 
ตารางที่  4.10  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 

     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ 
     แบบมุงเนนผลงาน ในดานการอนุมัติงบประมาณ 

 

ขอท่ี ความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ 
ดาน การอนุมัติงบประมาณ X  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

9 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวยใหสมาชิกรัฐสภา
ไดรับขอมูลที่ทันตอเหตุการณในเรื่องนโยบายและงบประมาณ
ที่สงผลกระทบตอภาระการคลัง 

4.21 0.77 สูงมาก 

10 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวยใหการพิจารณา
ทบทวนนโยบายการคลังของสมาชิกรัฐสภาเปนไปอยาง
ละเอียด รอบคอบและใหความสนใจในการมองไปขางหนา
มากยิ่งขึ้นโดยใหความสนใจในงานที่รัฐบาลจะดําเนินการใน
อนาคต 

4.20 0.74 สูงมาก 

11 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ สมาชิกรัฐสภาควรนําผลที่ไดรับจากการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานในแตละแผนงาน/งาน/โครงการของ
ปงบประมาณที่ลวงมาแลวมาเปนขอมูลในการพิจารณาอนุมัติ 

4.38 0.64 สูงมาก 

12 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวยใหสมาชิกรัฐสภา
พิจารณางบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใหเช่ือมโยงกับนโยบายแหงรัฐธรรมนูญแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และนโยบายแหงรัฐบาลเขาดวยกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.18 0.71 สูง 

 

                       (n = 254) DPU
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ตารางที่  4.10 (ตอ) 
 

ขอท่ี ความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ 
ดาน การอนุมัติงบประมาณ X  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

13 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสํานักงบประมาณจะตองจัดเตรียมและจัดทําตาราง
เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจา
ลวงหนา 3 ป สําหรับการพิจารณาอนุมัติของรัฐสภา 

4.10 0.72 สูง 

14 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ขอมูลที่เสนอตอรัฐสภา
ตองนําเสนอขอมูลการเช่ือมโยงแผนกลยุทธกับกรอบวงเงิน
งบประมาณ งบลงทุนและงบประจําผลผลิตและตนทุน
คาใชจาย การวัดผลการดําเนินงาน รวมทั้งประมาณ
การงบประมาณรายจายลวงหนา 

4.09 0.79 สูง 

15 การพิจารณางบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพราะสมาชิกรัฐสภาสวนใหญมีความเขาใจ
วัตถุประสงคและหลักการของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

4.16 0.77 สูง 

รวม 4.18 0.73 สูง 
 
  

                       (n = 254) 
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จากตารางที่ 4.10  คํานวนหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการอนุมัติงบประมาณ พบวาความคิดเห็นของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ในดานการอนุมัติงบประมาณอยูในระดับความคิดเห็นสูง ( X = 4.18)  โดยแต
ละขอพบวาเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานมีความคิดเห็นระดับสูง   เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นสูงมาก
ไดแก ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ สมาชิกรัฐสภาควรนํา
ผลที่ได รับจากการติดตามประเมินผลของหนวยงานในแตละแผนงาน /งาน/โครงการของ
ปงบประมาณที่ลวงมาแลวมาเปนขอมูลในการพิจารณาอนุมัติ ( X   = 4.38) และระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานจะชวยใหสมาชิกรัฐสภาไดรับขอมูลที่ทันตอเหตุการณในเรื่องนโยบายและ
งบประมาณที่สงผลกระทบตอภาระการคลัง ( X   = 4.21) และระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
จะชวยใหการพิจารณาทบทวนนโยบายการคลังของสมาชิกรัฐสภาเปนไปอยางละเอียด รอบคอบ
และใหความสนใจในการมองไปขางหนามากยิ่งขึ้นโดยใหความสนใจในงานที่รัฐบาลจะดําเนินการ
ในอนาคต ( X  = 4.20)  รองลงมาอยูในระดับสูง  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวยให
สมาชิกรัฐสภาพิจารณางบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเชื่อมโยง
กับนโยบายแหงรัฐธรรมนูญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายแหงรัฐบาลเขาดวยกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ( X   = 4.18) รองลงมา การพิจารณางบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะสมาชิกรัฐสภาสวนใหญมี
ความเขาใจวัตถุประสงคและหลักการของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (  X = 4.16) รองลงมา 
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสํานักงบประมาณจะตอง
จัดเตรียมและจัดทําตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายลวงหนา 
3 ป สําหรับการพิจารณาอนุมัติของรัฐสภา ( X   = 4.10) ลําดับสุดทาย ระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ขอมูลที่เสนอตอรัฐสภาตองนําเสนอขอมูลการเชื่อมโยงแผนกลยุทธกับกรอบวงเงิน
งบประมาณ งบลงทุนและงบประจําผลผลิตและตนทุนคาใชจาย การวัดผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
ประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา ( X  = 4.09)  
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5.    ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการ

งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการบริหารงบประมาณ 

ตารางที่  4.11  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
        กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ 
        แบบมุงเนนผลงาน ในดานการบริหารงบประมาณ 

(n = 254) 

ขอท่ี ความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ 
ดาน การบริหารงบประมาณ X  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

16 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะใหความสําคัญกับ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ 4.17 0.72 สูง 

17 การบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานชวยใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคลองตัวในการใช
จายงบประมาณมากขึ้น 

4.27 0.77 สูงมาก 

18 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหผูบริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรับผิดชอบ
ตอผลสําเร็จของงานมากยิ่งขึ้น 

4.26 0.75 สูงมาก 

19 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหลดภาระในการ
ขออนุมัติเงินประจํางวดและการวางฎีกา ซึ่งมีผลทําใหการ
เบิกจายงบประมาณมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.16 0.80 สูง 

20 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยังคงตองใชระยะเวลา
ในการพัฒนาขอมูลดานตาง ๆ ทั้งในเรื่องของการบริหาร การใช
จายเงินงบประมาณ และความพรอมตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ดาน 

4.12 0.75 สูง 

21 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหทานตองมีความ
รับผิดชอบตอการใชงบประมาณมากยิ่งขึ้น 

4.32 0.65 สูงมาก 

22 การบริหารงานแบบมุงเนนผลงานชวยใหการจัดซื้อจัดจางมี
ความคลองตัวและรวดเร็วขึ้น 

4.25 0.70 สูงมาก 

23 การจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant ตามระบบบงประมาณ
แบบมุงเนนผลงานนั้นทําใหสามารถใชจายงบประมาณได
คลองตัวขึ้น 

4.25 0.76 สูงมาก 

รวม 4.22 0.73 สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.11 คํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการบริหารงบประมาณ พบวาความคิดเห็นของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ในดานการบริหารงบประมาณอยูในระความคิดเห็นอยูในระดับสูงมาก ( X  =  
4.22)  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นสูงมากไดแก การบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานทําใหทานตองมีความรับผิดชอบตอการใชงบประมาณมากยิ่งขึ้น ( X  = 4.32) 
รองลงมา การบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานชวยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความคลองตัวในการใชจายงบประมาณมากขึ้น ( X   = 4.27)  การบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานทําใหผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานมากยิ่งขึ้น ( X = 4.26)  การจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant 
ตามระบบบงประมาณแบบมุงเนนผลงานนั้นทําใหสามารถใชจายงบประมาณไดคลองตัวข้ึน และ 
การบริหารงานแบบมุงเนนผลงานชวยใหการจัดซื้อจัดจางมีความคลองตัวและรวดเร็วข้ึน ( X = 
4.25)  ขอที่มีระดับความคิดเห็นสูง ไดแก การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะให
ความสําคัญกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ( X  = 4.17)  รองลงมา 
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหลดภาระในการขออนุมัติเงินประจํางวดและการวาง
ฎีกา ซ่ึงมีผลทําใหการเบิกจายงบประมาณมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น( X = 4.16) ลําดับสุดทาย 
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยังคงตองใชระยะเวลาในการพัฒนาขอมูลดานตาง ๆ ทั้ง
ในเรื่องของการบริหาร การใชจายเงินงบประมาณ และความพรอมตามมาตรฐานการจัดการทาง
การเงิน 7 ดาน ( X = 4.12) 
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6.    ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานติดตามและประเมินผล 

ตารางที่  4.12   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานติดตามและประเมินผล 

(n = 254) 

ขอท่ี ความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ 
ดานติดตามและประเมินผล X  S.D 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

24 การติดตามและประเมินผลในระบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน สามารถบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.26 0.78 สูงมาก 

25 การใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําใหการ
ตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน มี
ประสิทธิภาพและทําใหเกิดความโปรงใส 

4.22 0.80 สูงมาก 

26 เมื่อมีการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําผลของการ
ติดตามประเมินผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและนําไป
ประกอบการวางแผนจัดสรงบประมาณในอนาคตใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.16 0.81 สูง 

27 การใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวยทําใหการ
รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเกิดทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.31 0.72 สูงมาก 

28 หลังจากมีการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทําให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดสามารถนําผล
ของการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงเปาหมายผลผลิตใน
อนาคต รวมทั้งตนทุนผลผลิตใหเกิดความถูกตองเหมาะสม
เพื่อใหการใชจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4.32 0.70 สูงมาก 

29 การประเมินผลที่พิจารณาผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ คือ ปริมาณ 
(Quantity) คุณภาพ (Quality) ระยะเวลา (Timeliness) ตนทุน
คาใชจาย (Cost) ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานนั้น
จะชวยใหทราบวาการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพเพียงใด 

4.22 0.77 สูงมาก 
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ตารางที่  4.12 (ตอ) 
 

ขอท่ี ความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ 
ดาน ติดตามและประเมินผล X  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

30 การติดตามและประเมินผลการดําเนินในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานจะเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริง กับเกณฑมาตรฐานหรือในดานประสิทธิภาพของ
ผลผลิต/บริการและการบริหารจัดการดานตาง ๆ 

4.10 0.84 สูง 

รวม 4.22 0.77 สูงมาก 

 จากตารางที่ 4.12  คํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานการติดตามและประเมินผล พบวา ความคิดเห็นของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ในดานการติดตามและประเมินผลอยูในระความคิดเห็นสูงมาก ( X = 4.22)  
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นสูงมากไดแก หลังจากมีการใชระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานทําใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดสามารถนําผลของการ
ติดตามประเมินผลไปปรับปรุงเปาหมายผลผลิตในอนาคต รวมทั้งตนทุนผลผลิตใหเกิดความถูกตอง
เหมาะสมเพื่อใหการใชจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ( X =  4.32)  รองลงมา การใชระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวยทําใหการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( X  = 4.31)
รองลงมา การประเมินผลที่พิจารณาผลสัมฤทธ์ิ 4 มิติ คือ ปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) 
ระยะเวลา (Timeliness) ตนทุนคาใชจาย (Cost) ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานนั้นจะชวย
ใหทราบวาการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพเพียงใด ( X  = 4.22)  ขอที่มีระดับความคิดเห็นสูง ไดแก 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะเปนการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับเกณฑมาตรฐานหรือในดานประสิทธิภาพของ
ผลผลิต/บริการและการบริหารจัดการดานตาง ๆ ( X  = 4.10) 
 

                       (n = 254) 
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7.  ความคิดเหน็ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีตอปญหาการ
ปฏิบตัิงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในภาพรวม 

ตารางที่ 4.13  คาเฉลี่ยและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน 
                            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบ 
                            งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในภาพรวม 

(n = 254) 

ปญหาการปฏิบัติงาน X  S.D ระดับปญหา 

ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.70 0.48 มาก 

ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.61 0.52 มาก 

ปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.63 0.50 มาก 
รวม 2.64 0.50 มาก 

 
จากตารางที่ 4.13  คํานวนหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในภาพรวม  พบวา ระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 2.64) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีปญหามาก
ในการปฏิบัติงานไดแก ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X  = 2.70 ) รองลงมา ปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( X = 2.63) ลําดับสุดทาย ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
( X  = 2.61)  
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8.    ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในดานหนวยงาน 

ตารางที่ 4.14  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ   
     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณ 
     แบบมุงเนนผลงาน ในดานหนวยงาน 

(n = 254) 

ขอท่ี 
1 

ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานกลางและหนวยงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน X  S.D ระดับปญหา 

1.1 ปญหาที่สํานักงบประมาณขาดมาตรฐานที่ชัดเจนใน
กระบวนการจัดการงบประมาณ 

2.70 0.48 มาก 

1.2 ปญหาหนวยงานตนสังกัดของทานไมไดถายทอดความรูความ
เขาใจในการปรับปรุงจัดการงบประมาณแกทานเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน 

2.72 0.48 มาก 

1.3 ปญหาที่หนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

2.75 0.46 มาก 

1.4 ปญหาที่ผลสัมฤทธิ์การปรับปรุงระบบงานประมาณแบบมุงเนน
ผลงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม
สามารถนําไปขยายผลสําหรับหนวยงานอื่นไดทันที 

2.63 0.53 มาก 

รวม 2.7 0.48 มาก 
  

จากตารางที่ 4.14  คํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานหนวยงาน พบวา ระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ในดานหนวยงาน มีปญหาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา เจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหาอยูในระดับมากทั้งส้ิน 
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9. ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในดานเจาหนาท่ี 

ตารางที่ 4.15  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ   
     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณ 
     แบบมุงเนนผลงาน ในดานเจาหนาที่ 

(n = 254)       

ขอท่ี 
2 

ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน X  S.D ระดับปญหา 

2.1 ปญหาบุคลากรที่มีจํากัด ทําใหไมสามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการเงินไดอยางครบถวนตามความตองการ
ของสํานักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 

2.57 0.53 มาก 

2.2 แบบรายงาน และความถี่ในการรายงานมีมากเกินไป ทําให
เปนปญหาของผูปฏิบัติงาน 

2.59 0.52 มาก 

2.3 ปญหาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหนวยงานการวางแผน การจัดการกับผลผลิต 
และผลลัพธที่เกิดขึ้น 

2.62 0.53 มาก 

2.4 ปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบงบประมาณ 

2.69 0.50 มาก 

รวม 2.61 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 4.15  คํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติภายใตระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานเจาหนาที่ พบวาความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ในดานเจาหนาที่  มีปญหาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา  เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาอยูในระดับมากทั้งส้ิน  
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10.  ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ 4.16  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณ 
     แบบมุงเนนผลงาน  ในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(n = 254) 

ขอท่ี 
3 ปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ X  S.D ระดับปญหา 

3.1 ปญหาที่เจาหนาที่ไมมีความรูความเขาใจในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการเงินตามระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน 

2.69 0.50 มาก 

3.2 ปญหาระบบเทคโนโลยีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การเงินที่ยังไมพรอมทําใหไมสามารถรายงานผลตามระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

2.59 0.53 มาก 

3.3 ปญหาระบบขอมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและการเงินทํา
ใหไมสามารถทําบัญชีและการตรวจสอบภายในตามระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานได 

2.63 0.49 มาก 

รวม 2.63 0.50 มาก 

 
จากตารางที่ 4.16  คํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการปฏิบัติงานภายใตระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวาความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการการปฏิบัติงานภายใตระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีปญหาอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาอยูในระดับ
มากทั้งส้ิน 
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4.3   ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหสวนนี้เปนการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 3 สมมติฐานไดแก  

1.   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ ประสบการณในการทํางาน
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานแตกตางกัน 

2.   เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ ประสบการณในการทํางาน
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานแตกตางกัน 

3.  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ ประสบการณในการทํางาน
แตกตางกัน มีปญหาการปฏิบัติงานดาน หนวยงานกลางและหนวยงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปญหาเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่  1    เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวย  อายุ  ระดับการศึกษา  หนวยงานที่ สังกัด  สายงานที่ปฏิบัติ
ประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอลักษณะของ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประตามในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
    จําแนกตามอายุ 

(n = 254) 

ความคิดเห็น 
แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F P 

ลักษณะของงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 10.720 5.360 16.207 .000 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 83.009 .331   
             รวม 253 93.729    
 

 จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเห็นวาการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตามอายุ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่  4.18  การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
        กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณ 
        แบบมุงเนนผลงาน  จําแนกตามอายุ ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

                       (n = 254) 
อายุ อายุ n X  1 2 3 

ตํ่ากวา 30 ป 1 43 4.69  * * 
30-40 ป 2 131 4.36    * 
ต้ังแต 41 ปขึ้นไป 3 80 4.081    

รวม  254 4.329    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.18 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา 
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป 30-40 ป และตั้งแต 41 
ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    พื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
    จําแนกตามระดับการศึกษา 

                       (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.379 1.189 3.268 .040 
ความแตกตางภายในกลุม 251 91.351 .364   

รวม 253 93.729    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็น
ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอตอลักษณะที่ดี
ของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.20  การเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
        กรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบ   
        งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตามระดับการศึกษา ดวยวิธีการของเชฟเฟ  
        (Scheffe’) 

                       (n = 254) 
ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา n X  1 2 3 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 36  4.11  * NS 
ปริญญาตรี 2 177 4.38   NS 
สูงกวาปริญญาตรี 3 41 4.26    

รวม  254 4.32    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.20 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’) พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี กับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่  4.21  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
     พื้นฐานตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  จําแนก 
      ตามหนวยงานที่สังกัด  

                       (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F P 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.855 1.427 3.942 .021* 
ความแตกตางภายในกลุม 251 90.875 .362   

รวม 253 93.729    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.21 แสดงใหเห็นวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่  4.22   การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ 
       การศึกษาขั้นพื้นฐานตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน 
       ผลงาน  จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

                       (n = 254) 
หนวยงานที่สังกัด หนวยงานที่สังกัด N X  1 2 3 

สํานักนโยบายและแผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 76 4.19  * NS 
สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย 2 135 4.42   NS 
หนวยตรวจสอบภายใน 3 43 4.26    

รวม  254 4.32    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4.22 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’) พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานัก
บริหารการคลังและสินทรัพย มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่  4.23  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐานตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน      
      จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัต ิ  

                       (n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F P 
ความแตกตางระหวางกลุม 5 4.288 .858 2.378 .039* 
ความแตกตางภายในกลุม 248 89.441 .361   

รวม 253 93.729    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.23  แสดงใหเห็นวา การเปรียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีสายงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.24  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ 
     มุงเนนผลงาน  จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

(n = 254) 
สายงานที่ปฏิบัติ สายงานที่ปฏิบัติ n X  1 2 3 4 5 6 

การเงิน 1 43 4.24  * NS NS * NS 
พัสดุ 2 6 4.89   NS * NS  * 
บัญชี 3 21 4.41    NS NS NS 
นโยบายและแผน 4 99 4.26     * NS 
งบประมาณ 5 42 4.50      NS 
ตรวจสอบภายใน 6 43 4.26       
รวม  254        

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.24 เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา 
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติสายงานการเงิน มีความคิดเห็นตอ
ลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกับ สายงานพัสดุ และสาย
งานงบประมาณ  สายงานพัสดุ มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานแตกตางกับนโยบายและแผน และสายงานตรวจสอบภายใน  สายงานนโยบายและ
แผน มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกับ 
สายงานงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.25  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการ 
     ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะที่ดีของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน 
     ผลงาน  จําแนกตามประสบการณ  

n = 254 

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F P 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 6.760 3.380 9.755 .000* 
ความแตกตางภายในกลุม 251 86.969 .346   

รวม 253 93.729    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.25 แสดงใหเห็นวาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณมุงเนน
ผลงาน พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณในการ
ทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
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ตารางที่  4.26   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น 
ฐานตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตาม
ประสบการณ ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

                                                                                  (n = 254)        
ประสบการณ ประสบการณ n X  1 2 3 

ตํ่ากวา 3 ป  1 79 4.5285  * * 
3-5  ป 2 101 4.3366   * 
มากกวา 5 ป 3 74 4.1081    
รวม  254  4.3297    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4.26 เมื่อพิจารณาเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา 
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณในการทํางานในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานต่ํากวา 3 ป 3-5 ป และมากกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอลักษณะของ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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สมมติฐานที่  2    เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวย  อายุ  ระดับการศึกษา  หนวยงานที่ สังกัด  สายงานที่ปฏิบัติ  และ
ประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.27  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    พื้นฐานที่มีตอกระบวนการระบบงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผล 
    งาน จําแนกตามอายุ 

(n = 254) 

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F P 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 4.523 2.261 14.307 .000* 
ความแตกตางภายในกลุม 251 39.674 .158   

รวม 253 44.197    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.27  แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน  พบวา  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุตางกันมีความ
คิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เมื่อแยกวิเคราะหความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 
ออกเปนดานตาง ๆ  4 ดาน ไดผลตามตารางที่ 4.28 ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.28  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะ 
     กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ 
     แบบมุงเนนผลงาน จําแนกตามอายุ 

(n = 254) 
ความคิดเห็น 

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F P 

การจัดทํางบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 5.186 2.593 9.961 .000* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 65.337 .260   
                        รวม 253 70.522    
การอนุมัติงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.059 1.530 7.572 .001* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 50.704 .202   
                        รวม 253 53.763    
การบริหารงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 4.596 2.298 11.953 .000* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 48.253 .192   
                         รวม 253 52.849    
การติดตามและประเมินผล      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 5.650 2.825 14.460 .000* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 49.038 .195   
                         รวม 253 54.688    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4.28 แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานในแตละดาน จําแนกตามอายุ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่  4.29  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน    
     จําแนกตามอายุ ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

                                                                                   (n = 254) 
อายุ อายุ n X  1 2 3 

การจัดทํางบประมาณ       
ตํ่ากวา 30 ป 1 43 4.68  * * 
30-40 ป 2 131 4.35   NS 
ต้ังแต 41 ปขึ้นไป 3 80 4.25    

การอนุมัติงบประมาณ       
ตํ่ากวา 30 ป 1 43 4.39  * * 
30-40 ป 2 131 4.20   * 
ต้ังแต 41 ปขึ้นไป 3 80 4.06    

การบริหารงบประมาณ       
ตํ่ากวา 30 ป 1 43 4.51  * * 
30-40 ป 2 131 4.20   NS 
ต้ังแต 41 ปขึ้นไป 3 80 4.12    

การติดตามและประเมินผล       
ตํ่ากวา 30 ป 1 43 4.53  * * 
30-40 ป 2 131 4.21   * 
ต้ังแต 41 ปขึ้นไป 3 80 4.09    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4.29 เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา 
ในดานการจัดทํางบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

มีอายุต่ํากวา 30 ป  มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานแตกตางกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 30-40 ป และ
ตั้งแต 41 ปขึ้นไป  สําหรับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 30-40 ป 
กับอายุ 41 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานไมแตกตางกัน 
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ในดานการอนุมัติงบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีอายุต่ํากวา 30 ป  อายุ 30-40 ป และต้ังแต 41 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน 

ในดานบริหารงบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
อายุต่ํากวา 30 ป  มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานแตกตางกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 30-40 ป และ
ตั้งแต 41 ปขึ้นไป  สําหรับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 30-40 ป 
กับอายุ 41 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานไมแตกตางกัน 

ในดานการติดตามและประเมินผล เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีอายุต่ํากวา 30 ป  อายุ 30-40 ป และตั้งแต 41 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.30   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
     พื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
     จําแนกตามระดับการศึกษา  

  (n = 254) 

ความคิดเห็นที่มีตอ 
กระบวนการงบประมาณ df SS. MS. F P 

ดานการจัดทํางบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.699 .850 3.099 .407 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 68.823 .274   
                        รวม 253 70.522    
ดานการอนุมัติงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .511 .256 1.205 .302 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 53.252 .212   
                        รวม 253 53.763    
ดานการบริหารงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .582 .291 1.398 .249 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 52.266 .208   
                        รวม 253 52.849    
ดานการติดตามและประเมินผล      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .678 .339 1.576 .209 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 54.010 .215   
                        รวม 253 54.688    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.30  แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  จําแนกตามระดับการศึกษา    พบวา  เจาหนาที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.31  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
     พื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
     จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด 

 (n = 254) 

ความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการงบประมาณ df SS. MS. F P 
ดานการจัดทํางบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.508 1.254 4.628 .011* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 68.014 .271   
                        รวม 253 70.522    
ดานการอนุมัติงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .931 .466 2.212 .112 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 52.832 .210   
                        รวม 253 53.763    
ดานการบริหารงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .187 .094 .446 .641 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 52.662 .210   
                        รวม 253 52.849    
ดานการติดตามและประเมินผล      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.768 .884 4.193 .016* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 52.920 .211   
                        รวม 253 54.688    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.31 แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ดานการจัดทํางบประมาณ ดานการติดตามและประเมินผลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.32  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
     จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

 (n = 254) 
สังกัดหนวยงาน  

หนวยงานที่สังกัด 
 

N X  1 2 3 

การจัดทํางบประมาณ       
      สํานักนโยบายและแผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 76 4.2599  * NS 

 สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย 2 135 4.4731   NS 
 หนวยตรวจสอบภายใน 3 43 4.3052    

รวม  254 4.3809    
การอนุมัติงบประมาณ       
 สํานักนโยบายและแผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 76 4.1335  NS NS 

 สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย 2 135 4.2508   NS 
 หนวยตรวจสอบภายใน 3 43 4.1229    

รวม  254 4.1940    
การบริหารงบประมาณ       
 สํานักนโยบายและแผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 76 4.2072  NS NS 

 สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย 2 135 4.2565   NS 
 หนวยตรวจสอบภายใน 3 43 4.1948    

รวม  254 4.2313    
การติดตามและประเมินผล       
 สํานักนโยบายและแผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 76 4.1429  * NS 

 สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย 2 135 4.3101   * 
 หนวยตรวจสอบภายใน 3 43 4.1429    

รวม  4.2317 .4649    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.32 เมื่อพิจารณาวิเคราะหเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffee’)  
พบวา   

ในดานการจัดทํางบประมาณ  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สังกัดหนวยงานสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสังกัดหนวยงานสํานักบริหารการ
คลังและสินทรัพย มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานแตกตางกัน 

  ในดานการติดตามและประเมินผล  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สังกัดหนวยงานสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สังกัดหนวยงานสํานัก
บริหารการคลังและสินทรัพย มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานแตกตางกัน และ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังกัด
หนวยงานสํานักบริหารการคลังและสินทรัพย  กับสังกัดหนวยตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นตอ
กระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.33  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    พื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
    จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ 

  

ความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการงบประมาณ df SS. MS. F P 
ดานการจัดทํางบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 5 12.460 2.492 4.091 .001* 
  ความแตกตางภายในกลุม 248 151.050 .609   
                        รวม 253 163.510    
ดานการอนุมัติงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 5 6.943 1.389 3.215 .008* 
  ความแตกตางภายในกลุม 248 107.113 .432   
                        รวม 253 114.056    
ดานการบริหารงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 5 3.637 .727 3.665 .003* 
  ความแตกตางภายในกลุม 248 49.212 .198   
                        รวม 253 52.849    
ดานการติดตามและประเมินผล      
 ความแตกตางระหวางกลุม 5 2.783 .557 2.660 .023* 
  ความแตกตางภายในกลุม 248 51.905 .209   
                        รวม 253 54.688    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.33 แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.34   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น 
    ฐานตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   จําแนก 
    ตามสายงานที่ปฏิบัติ ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

                                                                                   (n = 254) 

n X  สายงานที่ปฏิบัติ 
 

สายงานที่ปฏิบัติ 
   1 2 3 4 5 6 

การจัดทํางบประมาณ 
 
 

        

      การเงิน 1 43 4.27  NS NS NS * NS 
พัสดุ 2 6 4.89   NS NS NS NS 

บัญชี 3 21 4.51    NS NS NS 

นโยบายและแผน 4 99 4.32     * NS 
งบประมาณ 5 42 4.86      * 
ตรวจสอบภายใน 6 43 4.30       

การอนุมัติงบประมาณ          
      การเงิน 1 43 4.04  NS NS NS * NS 

พัสดุ 2 6 4.50   NS NS NS NS 
บัญชี 3 21 4.15    NS * NS 
นโยบายและแผน 4 99 4.20     * NS 
งบประมาณ 5 42 4.55       * 
ตรวจสอบภายใน 6 43 4.12       
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ตารางที่ 4.34 (ตอ) 
                                                                                  (n = 254) 

n X  สายงานที่ปฏิบัติ 
 

สายงานที่ปฏิบัติ 
   1 2 3 4 5 6 

การบริหารงบประมาณ 
 
         

      การเงิน 1 43 4.04  * * * * NS 
พัสดุ 2 6 4.66   NS * NS * 
บัญชี 3 21 4.32    NS NS NS 
นโยบายและแผน 4 99 4.22     NS NS 
งบประมาณ 5 42 4.36      NS 
ตรวจสอบภายใน 6 43 4.19       

การติดตามและประเมินผล          
      การเงิน 1 43 4.16  NS NS NS * NS 

พัสดุ 2 6 4.47   NS NS NS NS 
บัญชี 3 21 4.30    NS NS NS 
นโยบายและแผน 4 99 4.18     * NS 
งบประมาณ 5 42 4.42      * 
ตรวจสอบภายใน 6 43 4.14       
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.34 เมื่อพิจารณาวิเคราะหเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffee’) 
พบวา   

ในดานการจัดทํางบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน กับสายงานนโยบายและแผน  มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน สายงานนโยบายและแผน 
งบประมาณ   กับสายงานงบประมาณ  มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน สายงานงบประมาณ กับสายงานตรวจสอบภายใน มี
ความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน   
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ในดานการอนุมัติงบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน กับสายงานนโยบายและแผน  มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน สายงานบัญชี กับสายงาน
งบประมาณมีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
แตกตางกัน สายงานนโยบายและแผน กับสายงานงบประมาณ มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน สายงานงบประมาณ กับสายงาน
ตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานแตกตางกัน 

ในดานการบริหารงบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน กับสายงานพัสดุ สายงานบัญชี สายงานนโยบายและแผน และสาย
งานงบประมาณ มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
แตกตางกัน สายงานพัสดุ กับสายงานนโยบายและแผน และสายตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นตอ
กระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน  

ในดานการติดตามและประเมินผล เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน กับสายงานนโยบายและแผน มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน สายงานนโยบายและแผนกับสาย
งานงบประมาณ มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
แตกตางกัน สายงานงบประมาณ กับสายงานตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.35  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    พื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
    จําแนกตามประสบการณ ในการทํางาน 

                                                                                  (n = 254) 
ประสบการณ df SS MS F P 

ดานการจัดทํางบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 4.139 2.069 7.825 .001* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 66.383 .264   
                        รวม 253 70.522    
ดานการอนุมัติงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.375 .688 3.294 .039* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 52.388 .209   
                        รวม 253 53.763    
ดานการบริหารงบประมาณ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.074 1.037 5.126 .007* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 50.775 .202   
                        รวม 253 52.849    
ดานการติดตามและประเมินผล      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.625 1.812 8.909 .000* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 51.063 .203   
                        รวม 253 54.688    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.35  แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสบการณในการแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานกระบวนการงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 4.36  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น 
    ฐานตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตาม 
    ประสบการณในการทํางาน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  

(n = 254) 
 ประสบการณ ประสบการณ n X  S.D 

1 2 3 
การจัดทํางบประมาณ        
      ตํ่ากวา 3 ป 1 79 4.5348 .46854  NS * 
 3-5 ป 2 101 4.3886 .51232   * 
 มากกวา 5 ป 3 74 4.2061 .56147    

รวม  254 4.3809 .52796    
การอนุมัติงบประมาณ        
 ตํ่ากวา 3 ป 1 79 4.2911 .42701  NS * 
 3-5 ป 2 101 4.1853 .47661   NS 
 มากกวา 5 ป 3 74 4.1023 .46004    

รวม  254 4.1940 .46098    
การบริหารงบประมาณ        
 ตํ่ากวา 3 ป 1 79 4.3639 .40637  * * 
 3-5 ป 2 101 4.1869 .47783   NS 
 มากกวา 5 ป 3 74 4.1503 .45423    

รวม  254 4.2313 .45704    
การติดตามและประเมินผล        
 ตํ่ากวา 3 ป 1 79 4.4033 .42842  * * 
 3-5 ป 2 101 4.1867 .45299   NS 
 มากกวา 5 ป 3 74 4.1100 .47147    

รวม  254 4.2317 .46493    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 4.36 เมื่อพิจารณาเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffee’) พบวา   
 ในดานการจัดทํางบประมาณ  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีประสบการณในการทํางาน ต่ํากวา 3 ป มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันกับ ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป  และเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการประสบการณในการทํางาน 3- 5 ป มีความคิดเห็นตอกระบวนการ
งบประมาณในระบบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันกับ ประสบการณ มากกวา 5 ป   
 ในดานการอนุมัติงบประมาณ  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 3 ป มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันกับ ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป   
 ในดานการบริหารงบประมาณ  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 3 ป มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณในระบบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันกับ ประสบการณในการทํางาน 3-5  และมากกวา 5 ป 

ในดานการติดตามและประเมินผล  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 3 ป มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณใน
ระบบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันกับ ประสบการณในการทํางาน 3-5  และมากกวา 5 ป 
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สมมติฐานที่  3    เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติประสบการณใน
การทํางานแตกตางกันมีปญหาการปฏิบัติงานดาน หนวยงานกลางและหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหาเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.37  ผลการเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
    ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ จําแนกตามอายุ   

(n = 254) 
ปญหาการปฏิบัติงาน 
แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F P 

หนวยงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .348 .174 1.731 .179 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 25.216 .100   
                        รวม 253 25.564    
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .273 .137 1.249 .289 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 27.445 .109   
                        รวม 253 27.719    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .328 .164 1.256 .287 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 32.737 .130   
                        รวม 253 33.064    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

            จากตารางที่ 4.37 แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของเจาหนาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามอายุ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีอายุตางกัน มีระดับปญหาการปฏิบัติงานที่มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ไมแตกตาง
กัน  
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ตารางที่ 4.38  ผลการเปรียบเทียบปญหาของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    ที่มีตอการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตามระดบั 
    การศึกษา   

(n = 254) 
ปญหาการปฏิบัติงาน 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

หนวยงานงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .406 .203 2.026 .134 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 25.158 .100   
                        รวม 253 25.564    
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.392 .696 6.637 .002* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 26.326 .105   
                        รวม 253 27.719    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.488 .744 5.915 .003* 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 31.576 .126   
                        รวม 253 33.064    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.38  แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ดานพบวา 
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับปญหา
การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับปญหาดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตารางที่ 4.39  ผลการเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
    ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามระดับการ 
    ศึกษา ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

  

(n = 254) 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา n X  1 2 3 
หนวยงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

   

 ตํ่ากวาปริญญาตรี          1 36 2.6319  NS NS 
 ปริญญาตรี 2 177 2.7316   NS 
 สูงกวาปริญญาตรี 3 41 2.6585    

รวม  254 2.7057    
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 36 2.4653  * * 
 ปริญญาตรี 2 177 2.6314   NS 
 สูงกวาปริญญาตรี 3 41 2.7317    

รวม  254 2.6240    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 36 2.4537  * * 
 ปริญญาตรี 2 177 2.6704   NS 
 สูงกวาปริญญาตรี 3 41 2.6829    

รวม  254 2.6417    
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.39 เมื่อพิจารณาเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffee’)  ปญหาการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ดาน จําแนกตาม
การศึกษา พบวา   

ในดานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการศึกษา ต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกันกับ ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญา
ตรี สวน เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
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ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกันกับเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   

ในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี มีปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกันกับ 
ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี สวน เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมแตกตางกันกับ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  
 
ตารางที่ 4.40  ผล การเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  

   ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสังกัดหนวย 
   งาน   

(n = 254) 
ปญหาการปฏิบัติงาน 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

หนวยงานงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .236 .118 1.172 .312 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 25.328 .101   
                        รวม 253 25.564    
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .059 .029 .266 .767 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 27.660 .110   
                        รวม 253 27.719    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .316 .158 1.212 .299 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 32.748 .130   
                        รวม 253 33.064    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตารางที่ 4.40 แสดงใหเห็นวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีตอ หนวยงานกลางและหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและปญหาดาน
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามสังกัดหนวยงาน พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาไมแตกตางกัน  
 

ตารางที่ 4.41  ผลการเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
     ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสายงานที่ 
     ปฏิบัติ 

(n = 254) 
ปญหาการปฏิบัติงาน 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

หนวยงานงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
     

 ความแตกตางระหวางกลุม 5 .301 .060 
  ความแตกตางภายในกลุม 248 27.957 .113 
                        รวม 253 28.258  

.534 .750 

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 ความแตกตางระหวางกลุม 5 .280 .056 
  ความแตกตางภายในกลุม 248 27.563 .111 
                        รวม 253 27.844  

.505 .773 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 5 .173 .035 
  ความแตกตางภายในกลุม 248 32.892 .133 
                        รวม 253   

.260 .934 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.41 แสดงใหเห็นวา ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของเจาหนาที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหาหนวยงานกลางและ
หนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามสายงาน
ที่ปฏิบัติ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาไมแตกตางกัน  
 

DPU



 113

ตารางที่ 4.42  ผลการเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
    ของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามประสบการณ 
    ในการทํางาน   

(n = 254) 
ปญหาการปฏิบัติงาน 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

หนวยงานงานกลางและหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .529 .265 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 25.035 .100 
                        รวม 253 25.564  

2.653 .072 

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .473 .237 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 27.245 .109 
                        รวม 253 27.719  

2.179 .115 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ความแตกตางระหวางกลุม 2 .335 .168 
  ความแตกตางภายในกลุม 251 32.729 .130 
                        รวม 253 33.064  

1.286 .278 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.42 แสดงใหเห็นวา ปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของเจาหนาที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหาหนวยงานกลางและ
หนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตาม
ประสบการณ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปญหาไมแตกตางกัน  
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
มีตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค
ในการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ตอลักษณะของงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
ซ่ึงประกอบดวย  อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางาน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีตอกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนกตามลักษณะสวน
บุคคลซึ่งประกอบดวย  อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ
ในการทํางาน 

3. เพื่อศึกษาปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จําแนก
ตามลักษณะสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย  อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ 
และประสบการณในการทํางาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

1. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน แตกตางกัน 

2. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 
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3. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
ประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด และประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มี
ระดับปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 
 

 ประชากรที่ ใช ในการศึกษาคนคว าวิจั ยค ร้ังนี้ เปน   เจ าหนาที่ ของสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 8 ลงมา ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  3 หนวยงาน คือ สํานักการคลังและสินทรัพย สํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยตรวจสอบภายใน โดยจะทําการเลือกตัวอยางจากกลุม
ประชากรดวยวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จากกลุมประชากรซึ่งเปนเจาหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเกณฑรอยละ 80   
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 ประกอบดวย แบบสอบถาม 3 สวน คือ 

  สวนที่  1  เปนแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับขอมูลทั่ วไปของเจ าหน าที่ สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เปนกลุมตัวอยาง  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
หนวยงานที่สังกัด  สายงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการทํางาน 
  สวนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณ และ
ระบบการจัดการกระบวนการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ไดแก  การจัดทํางบประมาณ   
การอนุมัติงบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  และการติดตามและประเมินผล โดยวิธีการจัดแบบ  
Rating  Scale  ซ่ึงแตละคําถามใหเลือกตอบได  5  คําตอบ  คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  
ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 สวนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ที่ทําให
ไมบรรลุประสงคดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก  ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงาน
กลางและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะเปนคําถาม
แบบใหเลือกตอบขอความ และมีคําตอบใหเลือกเพื่อวัดประเด็นปญหาขางตน  แบงเปน 3 ระดับ คือ 
เปนปญหามาก เปนปญหานอย ไมเปนปญหา 

 ในการเก็บขอมูลจะเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว (One – Shot Case Study) จํานวน 254 ชุด 
แลวนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางไปทําการประมวลผลทางสถิติ ดวย
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โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใชทดสอบคาเฉลี่ย เมื่อพบ
ความแตกตางจะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ test)  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบ 

 จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-40 ป 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สังกัดหนวยงานสํานักบริหารการคลังและสินทรัพย  สายงานที่
รับผิดชอบคือสายงานนโยบายและแผน  มีประสบการณในการทํางานในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน  ระหวาง 3 –5 ป   

2.  ความคิดเห็นของเจาหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ไดแก ความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณ และความคิดเห็นตอ
ระบบการจัดการกระบวนการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

 ดานลักษณะที่ดีของงบประมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปนเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับสูงมาก 
 ดานความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ ไดแก 
 การจัดทํางบประมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปนเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับสูงมาก 
 การอนุมัติงบประมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปนเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับสูง 
 การบริหารงบประมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปนเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับสูงมาก 
 การติดตามและประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่ เปนเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับสูงมาก 
 

3.  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โดยภาพรวม  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปนเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน อยูใน
ระดับมาก 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาปญหาที่มีมากที่สุดคือดานปญหาการปฏิบัติงานภายใต
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานหนวยงาน รองลงมาคือปญหาการปฏิบัติงานภายใต
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอันดับสุดทายคือ ปญหา
การปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในดานเจาหนาที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ดานความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  

1. ดานอายุ  พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ
แตกตางตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน แตกตางกัน 

2. ดานการศึกษา  พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
การศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน กับระดับปริญญาตรี  

3. ดานหนวยงานที่สังกัด พบวา  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัด สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความคิดเห็นตอลักษณะของ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแตกตางกันกับสังกัดสํานักบริหารการคลังและ
สินทรัพย 

4. ดานสายงานที่ปฏิบัติ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีสายงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 

5. ดานประสบการณในการทํางาน พบวา  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอลักษณะของ
งบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน แตกตางกัน 
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ดานความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ  
1. ดานอายุ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุตางกัน 

มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ ดานการจัดทํางบประมาณ  การอนุมัติงบประมาณ  การ
บริหารงบประมาณ และการติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

2. ดานระดับการศึกษา พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณดานการจัดทํางบประมาณ  การ
อนุมัติงบประมาณ  การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ไมแตกตางกัน  

3. ดานหนวยงานที่สังกัด พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่สังกัดหนวยงาน  สํานักนโยบายและแผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับ เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดหนวยงานสํานักบริหารการคลังและสินทรัพย มีความ
คิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณดานการจัดทํางบประมาณ แตกตางกัน  

4. ดานสายงานที่ปฏิบัติ  พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ปฏิบัติงานในสายงานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณดานการจัดทํา
งบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน 
นโยบายและแผน งบประมาณ  และตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นแตกตางกัน  ดานการอนุมัติ
งบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน 
นโยบายและแผน บัญชี งบประมาณ  และตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นแตกตางกัน  ดานการ
บริหารงบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสายงาน
ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน และดานการติดตามและประเมินผล เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสายงานการเงิน นโยบายและแผน ตรวจสอบ
ภายใน มีความคิดเห็นแตกตางกันกับสายงานงบประมาณ 

5. ดานประสบการณในการทํางาน พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอกระบวนการงบประมาณ
ดานการจัดทํางบประมาณ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ 
ต่ํากวา 3 ป แตกตางกันกับ ประสบการณ มากกวา 5 ป สวน ประสบการณ 3 – 5 ป ไมแตกตางกัน 
และ ประสบการณ 3- 5 ป แตกตางกันกับ ประสบการณ มากกวา 5 ป  ดาน การอนุมัติงบประมาณ
พบวา ต่ํากวา 3 ป แตกตางกันกับ ประสบการณ มากกวา 5 ป สวน ประสบการณ 3 – 5 ป ไม
แตกตางกันดานการบริหารงบประมาณพบวา  ประสบการณ  ต่ํากวา  3 ป  แตกตางกันกับ  
ประสบการณ 3 – 5 ป  และประสบการณ มากกวา 5 ป  สวนประสบการณ 3-5 ปและประสบการณ 
มากกวา 5 ป  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ดานการติดตามและประเมินผล พบวา  ประสบการณ 
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ต่ํากวา 3 ป แตกตางกันกับ  ประสบการณ 3 – 5 ป  และประสบการณ มากกวา 5 ป  สวน
ประสบการณ 3-5 ปและประสบการณ มากกวา 5 ป  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   

ดานปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
1. ดานอายุ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุแตกตาง

ตางกัน มีระดับปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทั้ง 3 ดาน ไม
แตกตางกัน 

2. ดานระดับการศึกษา พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางตางกัน มีระดับปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ดานเจาหนาที่ และดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกัน 

3. ดานหนวยงานที่สังกัด พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางตางกัน มีระดับปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 

4. ดานสายงานที่ปฏิบัติ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีสายงานที่ปฏิบัติแตกตางตางกัน มีระดับปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 

5. ดานประสบการณในการทํางาน พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีอายุแตกตางตางกัน มีระดับปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 
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5.3  อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความคิดเห็นตอระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในภาพรวม อยูในระดับสูงมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของสมยศ อักษร (2546) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สํานักงานงบประมาณมีความ
คิดเห็นตอระบบงบประมาณในภาพรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุพจน  
สําราญจิตต (2545) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่กรมทะเบียนการคา มีความคิดเห็นตอระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน อยูในระดับสูง อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของ ขวัญใจ สมรรค
บุตร (2524 : 8) ที่กลาววา ความคิดเห็นของบุคคคลจะเกี่ยวของกับคุณสมบัติประจําตัวของบุคคลอีก
ดวย ซ่ึงคุณสมบัติประจําตัวบางอยาง เชน พื้นความรู ประสบการณในการทํางาน และการติดตอกัน
ระหวางบุคคล นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลและกลุมมีความคิดเห็นไปในทิศทางหนึ่ง ทั้งนี้ 
เพราะพื้นความรูอันเปนกระบวนการสังคมกรณที่ไดรับจากการศึกษามาเปนเวลานานหลายป จะ
เปนรากฐานในการกอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะ 

2. จากผลการวิจัย เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหาการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในทุก ๆ ดาน  อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับสํานักงบประมาณ (2545 : 3) และชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ (2544 : 9-10) ที่กลาวไววา ขอจํากัด
และปญหาอุปสรรคของระบบงบประมาณแบบแผนงานที่สําคัญหลายประการ คือ ทักษะของ
เจาหนาที่สํานักงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนสําคัญอยางมากตอการนําระบบ
งบประมาณมาใชอยางไดผล และเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ ปฏิบัติไดไมงายนัก แมวา 7Hurdles  จะ
เปนเครื่องมือนําไปสูมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่ชัดเจนเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนําทาง
ประเทศไทยซึ่งนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชไปสูความสําเร็จในการใชระบบเงิน
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานก็ตาม  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิด เห็นของเจ าหน าที่ ของ เจ าหน าที่ สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล มีผลดังนี้ 

- ดานลักษณะของงบประมาณ พบวาเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีคุณสมบัติประจําตัวบางอยางของแตละ
คนแตกตางกัน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหความคิดเห็นของแตละคนมีความแตกตางกันไป 

- ดานกระบวนการงบประมาณ พบวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการจัดทํางบประมาณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณ
ในสัดสวนที่แตกตางกันไปตามความรู และประสบการณทํางานในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
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ผลงาน สําหรับดานการอนุมัติงบประมาณ และดานการบริหารงบประมาณมีความคิดเห็นแตกตาง
กันเฉพาะอายุ และประสบการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานนั้น อายุของเจาหนาที่ และประสบการณในการทํางานในระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะบงบอกถึงความรูความ
เขาใจในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของเจาหนาที่ไดเปนอยางดี ในขณะที่ดานการติดตาม
และประเมินผล พบวาเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น
แตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษาเพียงอยางเดียวไมพบวามีผลตอความคิดเห็นของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

- ดานปญหาการปฏิบัติงานภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน พบวา
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานกลางและหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงหมายถึงปญหาระดับหนวยงาน ปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่แสดงใหเห็นวา
ทุกฝายจะตองมีการประสานงานอยางใกลชิด เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหตรงกัน รวมทั้งสรางมาตรฐานในทางปฏิบัติที่ชัดเจน อยางไรก็
ตามตองทําความเข าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณรวมกันวา เปนสิ่งที่ไม
สามารถกระทําไดในระยะเวลาอันสั้น เพราะมีขั้นตอนที่ซับซอน ยุงยากเปนอยางมาก ปญหา
เกี่ยวกับเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงหมายถึงปญหาระดับตัว
บุคคล เห็นควรใหมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหกับ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไปอยางตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งมี
การประเมินผลเพื่อใหทราบความสําเร็จ และแนวทางในการแกไขปญหาที่มีประสิทธิผลตอไป และ
ปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสําคัญตอกระบวนการงบประมาณเปนอยางมาก หนวยงานที่เปนเจาของระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศนั้น ๆ ตองศึกษา พรอมทั้งแนะนําใหเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ไดเกิดความรูความเขาใจทั้งหลักการ แนวความคิด 
และวิธีปฏิบัติ จนเกิดความเขาใจอยางถองแท เพื่อที่จะไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะสงผลใหการปฏิบัติงานของสวนราชการภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของรัฐบาลตอไป 
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5.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรจะศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการนําระบบบริหารงานคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) มาใชกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) 

2. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้   เปนการศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนกลางเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรเปลี่ยนกลุม
ประชากรเปนเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนภูมิภาค เพื่อจะไดรับ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดหลากหลาย และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

3. จากการศึกษาในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพียงอยาง
เดียวในการศึกษาครั้งตอไป ควรเพิ่มแบบวัดเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณหรือการประชุมกับกลุม
ตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่เปนจริงและชัดเจนมากกวา 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความคดิเห็นของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ท่ีมีตอการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 

เลขที่แบบสอบถาม    
 
สวนที่ 1   คําถามที่เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป  โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง    หนาขอความท่ีเปน 
                  จรงิ  ตามรายละเอยีดเกีย่วกับตัวทานและเติมขอความลงในชองวาง 
1.  เพศ 
 1.   ชาย 2.   หญิง 
2.  ปจจุบันทานอายุ 
 1.   ต่ํากวา  30  ป 2.   30-40  ป 3.   ตั้งแต  41  ปขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษา 
 1.   ต่ํากวาปริญญาตรี   2.    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    3.   สูงกวาปริญญา
ตรี 
4.  ทานสังกัดหนวยงานใด  

1.   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.   สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย  
3.   หนวยตรวจสอบภายใน 

5.  สายงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน 
 1.   การเงิน  2.   พัสดุ 3.   บัญชี  
 4.   นโยบายและแผน 5.   งบประมาณ 6.   ตรวจสอบภายใน 
6.  ประสบการณในการทํางานในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 1.   ต่ํากวา 3 ป  2.   3-5 ป 3.   มากกวา 5 ป    
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สวนที่ 2 ทานเห็นดวยในเรื่องตอไปน้ีมากนอยเพียงใด ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับ 
   ความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด  เพียง  1  คําตอบ  และกรุณาตอบทุกขอ 
 

ระดับความคิดเห็น  
 

คําถาม 
เห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น 
ดวย 

 
(4) 

ไมแนใจ 
 
 

(3) 

ไมเห็น 
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

ความคิดเห็นตอลักษณะของงบประมาณ 
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

1.       งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานเปนศูนยรวมเงินแผนดิน 

       

2. งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานเปนเครื่องมือที่จะนํา
ความเจริญกาวหนามาสูประเทศในทุก ๆ 
ดาน 

      

3. การใชจายเงินงบประมาณแผนดินไดผล
สําเร็จเต็มเม็ดเต็มหนวยโดยมิใหมีการใชจาย
เกินกวาความจําเปนหรือใชจายฟุมเฟอย 

       

4. ระยะเวลาของงบประมาณแผนดินในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานกําหนดไว 1 
ปมีความเหมาะสม 

      

5. งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานมีความชัดเจน 

      

6. งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณ
แบบมุ ง เนนผลงานมีความถูกตอง  และ
เช่ือถือได 

      

7. งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานมีพ้ืนฐานอยูบนความ
สุจริต  

      

8. งบประมาณแผนดินในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานมีความยืดหยุน 
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ระดับความคิดเห็น  
 

คําถาม 
เห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น 
ดวย 

 
(4) 

ไมแนใจ 
 
 

(3) 

ไมเห็น 
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
กระบวนการงบประมาณ 
การจัดทํางบประมาณ 
1. การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

มุ ง เนนผลผลิ ต  (Outputs) และ  ผล ลัพธ 
(Outcome )ที่เกิดขึ้น 

       

2. การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ให
ความสําคัญกับ    การจัดสรรงบประมาณที่
เ ช่ือมโยงการวางแผน  ในทุกระดับ  ทั้ ง
ระดับชาติ คือ แผนพัฒนาฯ ระดับนโยบาย 
คือ นโยบายรัฐบาลและกับหนวยงาน คือ 
แผนงานและงบประมาณของหนวยงาน 

      

3. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีการ
กําหนด  ผลผลิต  ผลลัพธ  ครอบคลุมภารกิจ
และพันธกิจของหนวยงานอยางครบถวน 

       

4. การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปน
การเพิ่ม วินั ยในการใชจ ายงบประมาณ
รายจายประจําปใหมีประสิทธิภาพและได
ประสิทธิผลตามแผนงานมากยิ่งขึ้น 

      

5. การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และนโยบายของ
รัฐบาลเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํา
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรร 
งบประมาณ 

      

6. การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานชวย
ลดระยะเวลาในการจัดทําและพิจารณา
รายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณรายจาย 
ประจําป 

      

DPU



 
 

 

 
 

132

ระดับความคิดเห็น  
 

คําถาม 
เห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น 
ดวย 

 
(4) 

ไมแนใจ 
 
 

(3) 

ไมเห็น 
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

7. การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
หนวยงานจะตองจัดทําแผนกลยุทธตาม
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และนโยบาย
ของรัฐบาลและสามารถแปลงแผนดังกลาว
ใหอยูในกรอบของการจัดทํางบประมาณ
รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) 

      

8. การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานใน
การวิเคราะหเพื่อจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจํ าปสามารถยกเลิกแผนงาน /งาน /
โครงการที่ดํ า เนินการแลวแตไมบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไดผลไมคุมคาไดโดยใช
ข อมู ลจากการติดตามประ เมินผลของ
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว 

      

การอนุมัติงบประมาณ 
9. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวย

ใหสมาชิกรั ฐสภาได รับขอมูลที่ทันตอ
เ ห ตุ ก า รณ ใ น เ รื่ อ ง ข อ งน โ ยบ า ย แ ล ะ
งบประมาณที่สงผลกระทบตอภาระการคลัง 

      

10. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวย
ใหการพิจารณาทบทวนนโยบายการคลังของ
สมาชิกรัฐสภาเปนไปอยางละเอียด รอบคอบ 
และใหความสนใจในการมองไปขางหนา
มากยิ่งขึ้นโดยใหความสนใจในงานที่รัฐบาล
จะดําเนินการในอนาคต 

      

 

DPU
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ระดับความคิดเห็น  
 

คําถาม 
เห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น 
ดวย 

 
(4) 

ไมแนใจ 
 
 

(3) 

ไมเห็น 
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

11. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ สมาชิกรัฐสภา
ควรนําผลที่ไดรับจากการติดตามประเมินผล
ของหนวยงานในแตละแผนงาน /งาน /
โครงการของปงบประมาณที่ลวงมาแลวมา
เปนขอมูลในการพิจาณาอนุมัติ 

      

12. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะชวย
ใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณางบประมาณของ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐ านให เ ช่ื อมโยงกั บนโยบายแห ง
รัฐธรรมนูญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และ
นโยบายแหงรัฐบาลเขาดวยกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

      

13. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในการ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ สํ า นั ก
งบประมาณจะตองจัดเตรียมและจัดทําตาราง
เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปและ
งบประมาณรายจายลวงหนา 3 ป สําหรับการ
พิจารณาอนุมัติของรัฐสภา 

      

14. ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ขอมูล
ที่ เสนอตอรัฐสภาตองนําเสนอขอมูลการ
เ ช่ือมโยงแผนกลยุทธ กับกรอบวง เ งิน 
งบประมาณ งบลงทุนและงบประจําผลผลิต
แ ล ะต นทุ น ค า ใ ช จ า ย  ก า ร วั ด ผ ลก า ร
ดําเนินงาน รวมทั้งประมาณการงบประมาณ
รายจายลวงหนา 
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ระดับความคิดเห็น  
 

คําถาม 
เห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น 
ดวย 

 
(4) 

ไมแนใจ 
 

(3) 

ไมเห็น 
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

15. การพิจารณางบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะ
สมาชิกรั ฐสภาสวนใหญมีความ เข า ใจ
วัตถุประสงคและหลักการของงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน 

      

การบริหารงบประมาณ 
16. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

จะใหความสําคัญกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
งาน และแผนการใชจายงบประมาณ 

      

17. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ชวยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มีความคลองตัวในการใชจ าย
งบประมาณมากขึ้น 

      

18. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทํา
ใหผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรับผิดชอบตอ
ผลสําเร็จของงานมากยิ่งขึ้น 

      

19. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทํา
ใหลดภาระในการขออนุมัติเงินประจํางวด
และการวางฎีกา ซึ่งมีผลทําใหการเบิกจาย 
งบประมาณมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

      

20. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ยังคงตองใชระยะเวลาในการพัฒนาขอมูล
ดานตางๆ  ทั้งในเรื่องของการบริหาร การใช
จายเงินงบประมาณ  และความพรอมตาม 
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน 
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ระดับความคิดเห็น  
 

คําถาม 
เห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น 
ดวย 

 
(4) 

ไมแนใจ 
 
 

(3) 

ไมเห็น 
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

21. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทํา
ใหทานตองมีความรับผิดชอบตอการใช 
งบประมาณมากยิ่งขึ้น 

      

22. การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
แบบมุงเนนผลงานชวยใหการจัดซื้อจัดจางมี
ความคลองตัวและรวดเร็วขึ้น 

      

23. การจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant 
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานนั้น 
ทําใหสามารถใชจายงบประมาณไดคลองตัว
ขึ้น 

      

การติดตามและประเมินผล 
24. การติดตามและประเมินผลในระบบ 

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สามารถบอก
ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 

      

25. การใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ทําใหการตรวจสอบทั้งจากภายในและ
ภายนอกหนวยงาน มีประสิทธิภาพและทํา
ใหเกิดความโปรงใส 

      

26. เมื่อมีการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน ทําใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําผลของการติดตาม
ประเมินผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
นําไปประกอบการวางแผนจัดสรร 
งบประมาณในอนาคตใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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ระดับความคิดเห็น  
 

คําถาม 
เห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็น 
ดวย 

 
(4) 

ไมแนใจ 
 
 

(3) 

ไมเห็น 
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น 
ดวย 

อยางยิ่ง 
(1) 

 
 

สําหรับ
ผูวิจัย 

27. การใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
จะชวยทําใหการรายงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

      

28. หลังจากมีการใชระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ทําใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได
สามารถนําผลของการติดตามประเมินผลไป
ปรับปรุงเปาหมายผลผลิตในอนาคต รวมทั้ง
ตนทุนผลผลิตใหเกิดความถูกตองเหมาะสม 
เพื่อใหการใชจายงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

      

29. การประเมินผลที่พิจารณาผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ 
คือ ปริมาณ (Quantity ) คุณภาพ (Quality) 
ระยะเวลา (Timeliness) ตนทุนคาใชจาย 
(Cost) ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนน 
ผลงานนั้นจะชวยใหทราบวาการใช
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพเพียงใด 

      

30. การติดตามและประเมินผลการดําเนินใน
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะเปน
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
จริง กับเกณฑมาตรฐานหรือในดาน
ประสิทธิภาพของผลผลิต/บริการและการ
บริหารจัดการดานตาง ๆ 
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สวนที่ 3  ทานเห็นวากรณตีอไปนี้เปนปญหาหรือไม อยางไร โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ 
                ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด  เพียง  1  คําตอบ  และกรุณาตอบทกุขอ 

 
คําถาม 

เปน
ปญหา
มาก 

เปน
ปญหา
นอย 

ไมเปน
ปญหา 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1. ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานกลางและ
หนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
1.1 ปญหาที่สํานักงบประมาณขาดมาตรฐานที่ชัดเจนใน

กระบวนการจัดการงบประมาณ 

    

1.2 ปญหาหนวยงานตนสังกัดของทานไมไดถายทอดความรู
ความเขาใจในการปรับปรุงจัดการงบประมาณแกทาน
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 

    

1.3 ปญหาที่หนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

    

1.4 ปญหาที่ผลสัมฤทธิ์การปรับปรุงระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานยังไมสามารถนําไปขยายผลสําหรับหนวยงานอื่น
ไดทันที 

    

2. ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 ปญหาบุคลากรที่มีจํากัด ทําใหไมสามารถรายงานผล
การปฏิบัติงานและการเงินไดอยางครบถวนตามความ
ตองการของสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 

    

2.2 แบบรายงาน และความถี่ในการรายงานมีมากเกินไป ทํา
ใหเปนปญหาของผูปฏิบัติงาน 

    

2.3 ปญหาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงค
และเปาหมายของหนวยงานการวางแผน การจัดการกับ
ผลผลิต และผลลัพธที่เกิดขึ้น 

    

2.4 ปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบงบประมาณ 
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คําถาม 

เปน
ปญหา
มาก 

เปน
ปญหา
นอย 

ไมเปน
ปญหา 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

3. ปญหาดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2 ปญหาที่เจาหนาที่ไมมีความรูความเขาใจในการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานและการเงินตามระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน 

    

2.3 ปญหาระบบเทคโนโลยีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการเงินที่ยังไมพรอมทําใหไมสามารถรายงานผล
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

    

2.4 ปญหาระบบขอมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การเงินทําใหไมสามารถทําบัญชีและการตรวจสอบ
ภายในตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานได 
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ประวัติของผูวจัิย 
 
ช่ือ - สกุล นางสาวศศิวิมล  สุวรรณวงษ 
วันเดือนปเกดิ 18  กรกฎาคม  2517 
สถานที่เกิด จังหวดักําแพงเพชร 
ประวัติการศกึษา  
 2544 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) การจัดการทัว่ไป (การบัญชี) 
       สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 
ประวัติการทํางาน  

2538 บริษัท ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จํากัด 
2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     กระทรวงศกึษาธิการ 

   (เดิมชื่อสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ)  
 2547-ปจจุบัน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม 
ตําแหนง   เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5 
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