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The purposes of this research were to find 1) the characteristics of school 

administrator in western municipality region, 2) the school budgeting management in western 
municipality region, and 3) the relationship between the characteristics of school administrator 
and the budgeting management in western municipality region. The schools under the 
jurisdiction of municipal in western  region  were the unit of analysis for  this study. The 
sample were 58 schools under the jurisdiction of municipal in western region. The  
respondents were consisted of the school administrators, assistant administrators and in 
charge of budgeting, head of budgeting department, head of plan and information department, 
head of supply department and the regular teachers are totally 348.The instrument used for 
gathering data were questionnaires regarding school’s administrative behavior based on 
Likert’s concept and the school budgeting management (7 Hurdles ) based on Chaiyasit  
Chalearmmeeprasert’s concept. The statistic used for analysis the data were percentage, 
mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 
The research findings revealed that : 
1. The characteristics of school administrator in western municipality region, as a 

whole and as an individual was at a high level. 
2. The school budgeting management in western municipality region as a whole and 

as an individual was at a high level.  
3. There was a significant correlation between the characteristics of school 

administrator and the school budgeting management in western municipality region, as a 
whole, it was found significant at the level of 0.05. 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 

การศึกษาเป็นรากฐานที�สําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความสามารถในการ
ดาํรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข และยงัเป็นปัจจยัเกื3อหนุนต่อการพฒันา
ประเทศทั3งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และวฒันธรรม  ดงันั3นการพฒันาการศึกษาจึงตอ้ง
กระทาํอยา่งเร่งด่วน โดยอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา เป็นตน้ ซึ� งทุกคนจะตอ้งช่วยกนัปรับปรุงระบบบริหารวชิาการ และการจดัการเรียนการ
สอนเพื�อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นการเพิ�มศกัยภาพให้กบัผูเ้รียนเพื�อผูเ้รียนจะไดส้ามารถเรียนรู้
และนาํความรู้นั3นไปพฒันาประเทศในอนาคตอีกต่อหนึ�ง 
 จากกระแสโลกาภิวตัน์ที�ทาํให้สังคมโลกเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการแข่งขนั
กนัทุกดา้น  เพื�อให้สามารถยืนหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงและสมศกัดิ9 ศรี ดว้ยเหตุนี3ประเทศไทยจึงจาํเป็น 
ตอ้งมีการพฒันาคุณภาพคนให้มีศกัยภาพเพียงพอที�จะแข่งขนักบันานาประเทศและกา้วทนัโลก ซึ� ง
เป็นที�ทราบกนัดีวา่ การศึกษามีบทบาทสาํคญัในการสร้างสรรคพ์ฒันาคนให้มีศกัยภาพและรู้เท่าทนั 
การเปลี�ยนแปลง1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูที้�มีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งของสถานศึกษานั3น 
เพราะเป็นผูค้วบคุมดาํเนินงานทุก ๆ อยา่งภายในสถานศึกษา ดงันั3นพฤติกรรมของผูบ้ริหาร  จึงเป็น
เครื�องชี3วดัอยา่งหนึ�งวา่จะสามารถทาํใหก้ารดาํเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาสําเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ชาญฉลาดตอ้งสามารถกาํหนดพฤติกรรมของตนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์
ที�โรงเรียนไดเ้ผชิญอยูป่ระสานความร่วมมือ ร่วมใจของเพื�อนครูภายในโรงเรียนเพื�อสามารถบรรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม2 

                                                        
1 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษาเอกชน ฉบบัที� 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2542), 1. 
2 ลดัดา ศรีสุวรรณ, ”พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารชายและผูบ้ริหารหญิงโรงเรียนใน

สังกดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2547), 4. 
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 สิ�งหนึ� งที�มีความสําคญักบัการพฒันาการศึกษาและเป็นตวัผลกัดนัให้การศึกษาประสบ
ความสาํเร็จดงัเป้าหมายที�ไดว้างไวก็้คือ การบริหารงานดา้นงบประมาณ สาํหรับแผนการปรับเปลี�ยน
ระบบงบประมาณการเงินและพสัดุใหเ้ป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานนั,น เป็นการปรับเปลี�ยน
ระบบงบประมาณใหมี้ความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีประสิทธิผล  เพราะการบริหารงบประมาณ 
แบบมุ่งเนน้ผลงานจะเนน้ความสําคญักบัการกาํหนดพนัธกิจขององคก์ร จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์
กลยุทธ์แผนงาน งาน/โครงการอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลสมํ�าเสมอ เพื�อวดัผล
สาํเร็จของงาน เป็นระบบที�เชื�อมโยงการบริหารจดัการทรัพยากร การเงินและพสัดุ ที�สะทอ้นให้เห็น
ถึงผลสําเร็จของงาน หรือพนัธกิจต่างๆ ขององคก์ร หรือของรัฐ เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและทาํใหป้ระเทศชาติ มั�นคงและ พึ�งตนเองได ้3 

จากที�สาํนกังบประมาณไดจ้ดัโครงการนาํร่องโดยใชก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ�ง
ในโครงการนาํร่อง  ซึ� งได้เริ�มโครงการตั3งแต่ปีงบประมาณ 2543  และกรมสามญัศึกษาและ
สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นหน่วยงานหนึ� งที�อยู่ในโครงการ    
นาํร่องที�ดาํเนินการปรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  เพื�อจดัทาํแผนการปรับเปลี�ยนขั3นตน้
เพื�อไปสู่ระบบงบประมาณที�มุ่งเน้นผลงานและผลลพัธ์ ซึ� งเชื�อมโยงกลยุทธ์ของภาครัฐ  อีกทั3งยงั
เป็นการพฒันาระบบรายงานผลทางดา้นการเงินและผลการดาํเนินงานที�โปร่งใส  เป็นการส่งเสริม
ใหเ้กิดความรับผิดชอบในการตดัสินใจและสนบัสนุนให้มีโอกาสตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐ  
และยงัเป็นการพฒันาการกระจายอาํนาจการจดัสรรงบประมาณสาํหรับหน่วยงานนาํร่อง โดยครอบคลุม 
ถึงความสามารถในการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานนาํร่อง ระบบรายงานผลที�เปรียบเทียบกบั
แผนงานและการที�สาํนกังบประมาณและกรมบญัชีกลางจะให้ความยืดหยุน่ในการจดัทาํงบประมาณ
แก่หน่วยงาน  ทั3 งนี3 การให้อาํนาจการจดัการทางการเงินแก่หน่วยงานจะขึ3นอยู่กับลักษณะของ
มาตรฐานการควบคุมทางการเงินและระบบการรายงานผลการปฏิบติัของหน่วยงานนั3นที�กาํหนดไว้4   

 
 
 
 

                                                        
3 ชยัสิทธิ9  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่ (กรุงเทพฯ: 2544.) 
4
  คณะกรรมการปฏิรูปราชการ, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  (กรุงเทพมหานคร:  

ม.ป.ป.), 13-15 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาแนวใหม่
ที�มีลกัษณะเป็นการปฏิรูปการศึกษา  โดยกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลกัการ  คือการจดัการศึกษา
ตอ้งเป็นไป  เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์  ทั3งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ย่างมีความสุข  
ทั3งนี3 ในการจดัการศึกษากาํหนดใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิ�นมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ�ง 
หรือทุกระดบัตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถิ�น 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น มีหนา้ที�ในการสนบัสนุนส่งเสริม
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจตามอาํนาจหนา้ที�ในความรับผิดชอบไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ซึ� งภารกิจในความรับผิดชอบของทอ้งถิ�นมีอยู่หลายภารกิจ และภารกิจในการจดั
การศึกษาใหแ้ก่ประชาชนก็เป็นภารกิจที�สาํคญัอีกภารกิจหนึ�งของทอ้งถิ�น กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�นได้เล็งเห็นถึงความสําคญั ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�จะตอ้ง
ดาํเนินการจดัการศึกษาให้ไดคุ้ณภาพ และมีมาตรฐานสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
ประกอบกบัพิจารณาเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นองค์กรที�มีศกัยภาพ และมีโอกาสใน
ดา้นความพร้อมที�เอื3อต่อการส่งเสริมพฒันาระดบัคุณภาพการศึกษาของทอ้งถิ�น ให้มีมาตรฐานเป็น
ที�ยอมรับของประชาชนโดยทั�วไป  จึงไดก้าํหนดให้โรงเรียนตอ้งจดัการศึกษาให้เต็มคุณภาพ และมี
มาตรฐาน5 
 การจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลจะบรรลุตามเป้าหมายไดม้ากน้อยเพียงใดจะ 
ตอ้งอาศยัความร่วมมือและการประสานสัมพนัธ์กนัระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อน ใน
การบริหารจดัการ  ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง  เพื�อมุ่ง 
สร้างให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตามคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มีหนา้ที�รับผิดชอบต่อการบริหารงานทุกดา้นของโรงเรียน จึงเป็นผูมี้บทบาทในการเป็นผูน้าํ นาํให ้
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื�อให้งานบรรลุผลความ 
สําเร็จของการบริหารงานโรงเรียนหรือคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จึงขึ3นอยูก่บั 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นสาํคญั โดยการจดัการศึกษาของโรงเรียนจะตอ้งพฒันาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษาที�กระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว ้ จาํนวน 38 มาตรฐาน ซึ� งมาตรฐานดา้นการบริหาร

                                                        
  5 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น , คู่มือแนวทางการพฒันา (โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพ
ตวัอยา่ง) (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.) , 1. 
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สถานศึกษาได ้แบ่งการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลไว ้ 6 งาน ไดแ้ก่ 1.งานวิชาการ 2.งาน
บุคลากร 3.งานอาคารสถานที� 4.งานธุรการ การเงินและพสัดุ 5.งานกิจการนกัเรียน และ 6.งาน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน6 
 สถานศึกษาถือเป็นหน่วยทางการศึกษาที�สาํคญัที�สุด  เพราะเป็นการจดัการศึกษาขั3นพื3นฐาน 
ที�มุ่งพฒันานักเรียนให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิต กลา้คิดกล้าทาํและกล้าแสดงออก  ทั3งนี3 การที�
สถานศึกษาจะสามารถขบัเคลื�อนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั3น  ตอ้งอาศยัผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ที�มีประสิทธิภาพเช่นกนั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและหนา้ที�สําคญัในการกาํหนดทิศทาง
ของสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ  ให้บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไว ้ และการที�ผูบ้ริหารจะสามารถ
พฒันางานในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพไดน้ั3น  จาํเป็นจะตอ้งอาศยัปัจจยัอนัจะนาํพาสถานศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมาย  ซึ� งหมายถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารที�แสดงออกถึงความสําเร็จของการบริหารงาน
ดว้ยมนุษยสัมพนัธ์  มีคุณธรรม  ที�จะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารงาน  ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ�งขึ3นและที�สําคญัคือ  การสร้างศรัทธาในตวัเองให้เกิดขึ3นกบัผูร่้วมงาน  ดงัแนวคิดของจูงและ   
แมกกินสัน (Chung  and Magginson)  ที�เสนอวา่  คุณลกัษณะของผูน้าํเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ�ง  
ที�สามารถทาํให้การทาํงานประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ7 และผลงานวิจยัของ วาสนา  
สามศรีทอง ศึกษาเกี�ยวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานวชิาการในสถานศึกษา  
สังกดัเทศบาลและเมืองพทัยา เขตการศึกษา 12 พบวา่  คุณลกัษณะของผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลต่อ
การปฏิบติังานวิชาการในสถานศึกษา8 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  อขัราธร  สังมณีโชติ  ศึกษา
เกี�ยวกับ คุณลักษณะของผูบ้ริหารที�พึงประสงค์ของชุมชน พบว่า   ชุมชนตอ้งการเห็นผูบ้ริหาร
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถของผูร่้วมงาน  เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาใหม้ากยิ�งขึ3น  และตอ้งการเห็นผูบ้ริหารบริหารงานแบบกลัยามิตรโดยให้ความเป็น
กันเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานเพื�อสร้างแรงจูงใจในการทํางานและสร้าง

                                                        
6 สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถิ�น, กรมการปกครอง, แนวทางการดาํเนินงานการประกนั 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพทัยา,2545,15-16. 
7
  Kae H.Chung and Leeon C. Magginson, Organization Behavior Development 

Managerial Skills(New York:Harper and Row Pubisher,1981),120. 
8
  วาสนา  สามศรีทอง, “คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานวชิาการใน

สถานศึกษา  สังกดัเทศบาลและเมืองพทัยา เขตการศึกษา 12”  (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
บณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546),บทคดัยอ่. 
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บรรยากาศการทาํงานให้ดียิ�งขึ3น9 ซึ� งแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของคุณลกัษณะของผูบ้ริหารที�
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 ในขณะเดียวกนั  การบริหารงบประมาณ ถือเป็นปัจจยัที�สําคญัอยา่งหนึ�งในการบริหารงาน
ของทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานฝ่ายรัฐหรือเอกชน  ทุกหน่วยงานมีความปรารถนาและมี
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้พื�อใหส้ามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งคล่องตวัมากยิ�งขึ3น  ซึ� งในหน่วยงานจะตอ้ง
จดัทาํงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  เพื�อสามารถใช้งบประมาณที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั3งคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงการเปลี�ยนแปลงทางการเงินที�จะเพิ�มหรือลดในอนาคตดว้ย เพื�อสามารถ
วางแผนแกปั้ญหาไดท้นัการณ์และไม่เป็นเหตุให้การดาํเนินงานตอ้งหยุดชะงกั งบประมาณ เป็นสิ�ง
ที�ชี3 บ่งแนวความคิดในการบริหารงาน ตลอดจนวิธีการดาํเนินงานงบประมาณจึงมีความสัมพนัธ์
เกี�ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์  นโยบาย  วิธีการดาํเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงาน  งบประมาณ
ในรูปแบบที�เหมาะสม  มีเหตุผลจะเป็นการช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล10   

ดงันั,นในการบริหารโรงเรียนผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจ
ในงานอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะงานที�ต้องอาศยัความรอบคอบ ความละเอียดอย่างงานบริหาร
งบประมาณ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งลงตวั มีความโปร่งใส
ยติุธรรม ซึ� งสิ�งเหล่านี,จะสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร  ซึ� งสิ�งเหล่านี, เป็นสิ�งที�ควร
ศึกษาเพื�อนาํไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงการบริหาร เพื�อใหส้ถานศึกษาเป็นสถานที�พฒันามนุษยอ์ยา่ง
แทจ้ริง 
 

ปัญหาการวจัิย 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสําคญัต่อสถานศึกษาและชุมชนดงักล่าวแลว้  

แต่จากการศึกษาของสํานกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพบว่าประสิทธิภาพการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีขอ้บกพร่อง  ดงันี3  

                                                        
9 อขัราธร  สังมณีโชติ, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารที�พึงประสงคข์องชุมชน”  (สารนิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2550),บทคดัยอ่. 

10
  สาํนกันายกรัฐมนตรี,สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,การบริหารการเงินใน

โรงเรียน  มลรัฐออสเตรเลียใต ้(กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ,์2543),7. 
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1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดเทคนิคและเทคโนโลยีการบริหารที�ดี  ทาํให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที�พึงประสงค์ได้เต็มที�นัก  เช่น  ขาดเทคนิคการเป็นผูน้าํ   เทคนิคการแก้ปัญหาการใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริหาร หรือการบริหารให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมตลอดทั3งขาด
เทคนิคในการกาํกบั ดูแล  นิเทศ  และประเมินผลงาน 

2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดคุณลกัษณะของการเป็นผูบ้ริหารที�ดีที�ส่งผลต่อการทาํงานและ
การบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จ11 
 ทั3งนี3   เมื�อผูบ้ริหารขาดคุณลกัษณะของการเป็นผูบ้ริหารที�ดีแล้ว  ย่อมจะสัมพนัธ์กบัการ
บริหารงานหลายด้านด้วยกนั และที�สําคญัคือ การบริหารงบประมาณ  ในส่วนของการบริหาร
งบประมาณ  พบวา่  การจดัซื3อจดัจา้ง  มีปัญหาในดา้นราคากลาง  คุณลกัษณะครุภณัฑ์  รายละเอียด
มาตรฐานรายการไม่ชดัเจน  ขั3นตอนการดาํเนินงานยุง่ยากล่าชา้และมีแบบฟอร์มที�ตอ้งใชจ้าํนวนมาก   
ดา้นการอนุมติัเงินประจาํงวด  การไดรั้บเงินล่าช้าและส่วนกลางจดัส่งหนงัสืออนุมติัให้หน่วยงาน
ล่าช้า  การจดัทาํรายละเอียดประกอบการของบประมาณมากเกินไป  รายละเอียดประกอบการขอ
อนุมติัและรูปแบบการเขียนรายงานมีความยุ่งยาก    การใช้จ่ายเงินประจาํงวดไม่เป็นไปตามแผน  
การขอโอนเปลี�ยนแปลงไดรั้บการอนุมติัล่าชา้  แบบฟอร์มไม่ชดัเจน  ตวัเลขที�รายงานหน่วยงานไม่
ตรงกนั  เจา้หนา้ที�ไม่เขา้ใจและปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ขาดการประสานงานในระดบัผูป้ฏิบติั12 
 สาํหรับปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลปัจจุบนั  ยงัพบปัญหา
และอุปสรรคอยูม่าก  เนื�องจากโรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนที�อยูภ่ายใตก้ารดูแลขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นเป็นโรงเรียนของชุมชนซึ�งมีนายกเทศมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร  ในการบริหารงาน
ของเทศบาลนั3นไม่ไดบ้ริหารงานดา้นการศึกษาเพียงดา้นเดียว  แต่มีหลายหน่วยงานที�เทศบาลจะตอ้ง
บริหารงาน  รับผดิชอบดูแลใหง้านทุก ๆ งานดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้
มากที�สุดประกอบกบับุคลากรของทางเทศบาลมีจาํนวนมาก  เมื�อพิจารณาในเรื�องของงบประมาณ
จึงตอ้งมีความระเอียดรอบคอบหลายขั3นตอน  เมื�อมีหลายหน่วยงานที�ตอ้งรับผิดชอบจึงส่งผลให้
งบประมาณถูกกระจายไปตามหน่วยงานให้ทั�วถึง  มากนอ้ยตามความเหมาะสม  ซึ� งมีผลทาํให้การ

                                                        
11

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,ประสิทธิภาพการบริหาร(กรุงเทพฯ:อรุณการ
พิมพ ์จาํกดั,2543), 1-3. 

12คณะกรรมการกาํกบัดูแลและการบริหารโครงการ  การกาํกบัการเปลี�ยนแปลงระบบ
การเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์, โครงการเปลี�ยนระบบบริหารการเงินการคลงัสู่
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  [ออนไลน์] , เขา้ถึงเมื�อ  30 สิงหาคม 2551. เขา้ไดจ้าก 
http://www.gfmis.go.th  
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จดัสรรงบประมาณของทางโรงเรียนเกิดความลา้ชา้ไปดว้ย  ความซับซ้อนของขั3นตอนการบริหาร
งบประมาณมีมาก  บางครั3 งไม่ทนัต่อการดาํเนินงานของทางโรงเรียน การปฏิบติังานงบประมาณนั3น  
จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดหรืออยู่ในกรอบของกฎขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งเท่านั3น  
และที�สําคญัระเบียบ  แนวปฏิบติัหรือคู่มือการปฏิบติังานดา้นงบประมาณนั3นมกัจะมีการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงและแกไ้ขอยูเ่ป็นประจาํ  จึงจาํเป็นตอ้งอาศยับุคลากรที�มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทศัน์
ทนัต่อเหตุการณ์  สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดีและเป็นกลัยาณมิตร  จึงจะสามารถ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละประสบผลสําเร็จได ้ แต่ในสภาพที�
เป็นปัจจุบนันั3นโรงเรียนในสังกดัเทศบาลแทบทุกแห่ง  ยงัประสบกบัปัญหาความล่าช้าของการ
บริหารงบประมาณ  ขาดแคลนบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถทางดา้นงบประมาณ  การเงิน  การ
บญัชี พสัดุ โดยตรงจาํนวนมาก  โดยส่วนใหญ่แลว้โรงเรียนตอ้งแกปั้ญหาโดยการมอบหมายให้ครู
ในโรงเรียน  ที�มีหนา้ที�สอนหนงัสือเป็นหลกัอยูแ่ลว้ให้ปฏิบติัหนา้ที�ในส่วนนี3แทนจึงทาํให้งานเกิด
ความลา้ชา้เพราะขาดความชาํนาญและภาระงานที�มีมาก  หรือแมแ้ต่ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดประสบการณ์ในการบริหารงานดา้นงบประมาณ13   

จากปัญหาที�ไดน้าํเสนอมาขา้งตน้  ชี3 ให้เห็นว่าคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษามีความสาํคญั และเป็นหวัใจที�จะทาํให้การดาํเนินงานภายในสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที�ไดต้ั3งไว ้ และดว้ยปัญหาดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจ
ที�จะศึกษาเพื�อทราบถึงความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะของผูบ้ริหารกับการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ซึ� งผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อการ
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัเทศบาลต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื�อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันี3  
 1. เพื�อทราบคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 2. เพื�อทราบการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 3. เพื�อทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กบัการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 

                                                        
13 รายงานประจาํปี 2550 ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครปฐม (กรุงเทพฯ : สาํนกั

การศึกษา เทศบาลนครปฐม, 2550), 52-53. 
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ข้อคําถามของการวจัิย 
 เพื�อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัจึงกาํหนดขอ้คาํถามของการวิจยัไวด้งันี3  
 1. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัใด 
 2. การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัใด 
 3. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก หรือไม่ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 เพื�อเป็นแนวทางการดาํเนินงานวจิยัครั3 งนี3  ผูว้จิยัจึงกาํหนดสมมติฐานเพื�อเป็นพื3นฐานใน
การทาํวจิยัไวด้งันี3  
 1. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 2. การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 3. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
  ในการวิจยัครั3 งนี3 ผูว้ิจยัไดใ้ช้ทฤษฎีของแคทซ์ และ คาน (Katz and Kahn) ซึ� งได้
กล่าวถึงวธีิการในเชิงระบบวา่ประกอบดว้ยตวัป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) 
ที�มีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม (context) ซึ� งไม่ใช่องคป์ระกอบทางการศึกษาแต่สามารถส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา ส่วนตวัป้อนในระบบการศึกษาคือ  ผูบ้ริหาร นกัเรียน งบประมาณ และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ ปัจจยันาํเขา้เหล่านี3 ไดถู้กแปรเปลี�ยนโดยกระบวนการองค์การ ไดแ้ก่ การ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตาม เพื�อให้ได้ผลผลิตที� มีคุณภาพของ
สถานศึกษาตามนโยบายและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรที�เน้นในตวันกัเรียน  ครูและสถานศึกษา  
สําหรับสภาพแวดลอ้มที�จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อระบบ ไดแ้ก่ สภาพทางเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  
และสภาพทางภูมิศาสตร์  และสิ�งที�เป็นตวัชี3 วดัให้รู้ว่า ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงค์คือ ขอ้มูล
ยอ้นกลบันั�นเอง 
 สถานศึกษาในปัจจุบนัมีการปฏิรูปกระบวนการบริหารจดัการศึกษา ทาํให้ผูบ้ริหาร
ตอ้งเป็นผูที้�มีทกัษะในการบริหารจดัการองค์กร  และในการบริหารจดัการผูบ้ริหารควรมี
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คุณลกัษณะในการบริหารที�เหมาะสมซึ� งคณะผูเ้ชี�ยวชาญด้านการฝึกอบรมและพฒันาผูบ้ริหาร
การศึกษาแห่งรัฐทสัมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการที�ศึกษาไวเ้มื�อปี 2543 ตามโครงการความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลออสเตรเลีย
และรัฐบาลไทยในการจดัสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมวิทยากร (train the trainer) ที�ศึกษาเกี�ยวกบั
คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูบ้ริหารการศึกษา (leader characteristics) ปรากฏผลการศึกษาว่า 
ผูบ้ริหารการศึกษาควรมีคุณลกัษณะที�สําคญั 6 ประการดงันี3  1) ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน 
(personal  effectiveness) 2) ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น (interpersonal relations) 3) 
การมีภาวะผูน้าํดา้นการจดัการศึกษา (educational leadership) 4) ความสามารถในการวางแผนและ
ความรับผิดชอบที�ตรวจสอบได้ (planning and accountability) 5) การมีภาวะผูน้าํชุมชน 
(community leadership) 6) การมีภาวะผูน้าํดา้นศาสนา วฒันธรรมและจริยธรรม (religious, cultural 
and ethical leadership)14 ส่วนบาส (Bass) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดยจาํแนกออกเป็น 
1. คุณลกัษณะทางกาย  ไดแ้ก่  การมีสุขภาพแข็งแรง สง่า  2. คุณลกัษณะภูมิหลงัทางสังคม ไดแ้ก่ 
การเป็นผูมี้การศึกษาดี มีฐานะทางสังคมดี  เป็นที�ยอมรับยกย่องของบุคคลอื�น  3. คุณลกัษณะทาง
สติปัญญา ได้แก่ การเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ มีปฏิภาณไหวพริบดี  4. คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ ไดแ้ก่ การเป็นผูที้�มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์การเปลี�ยนแปลง มี
ความเชื�อมั�นในตนเอง  5. คุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบังาน ได้แก่ การเป็นผูที้�มีความรับผิดชอบต่อ
หนา้ที�  6. คุณลกัษณะทางสังคม ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี  วางตวัในการเขา้สังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม15  นอกจากนี3บาร์นาร์ด (Barnard) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํที�ดีควรประกอบดว้ย 1. 
ความมีชีวติสดชื�น และอดทน 2.ความสามารถในการตดัสินใจ  3.ความสามารถในการจูงใจ 4.ความ
รับผิดชอบ 5.สติปัญญาฉลาด16  ส่วนทฤษฎีที�น่าสนใจและผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวคิดในการวิจยัไดแ้ก่
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 8 ดา้น ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) คือ 1. ภาวะผูน้าํ 2. การจูงใจ 3. การ

                                                        
14 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, คุณลกัษณะที�ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 

งานของผูบ้ริหารการศึกษา (มปท.,2544), 3-4.(อดัสาํเนา) 
15 Bernard M. Bass, Stogdill’s handbook of leadership (New York: The Free Press, 

1981), 73-8. 
16 Chester I . Barnard , Organization and Management (Cambridge : Harvard University 

Press, 1969), 93-100. 
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ติดต่อสื�อสาร 4. การมีปฏิสัมพนัธ์ 5. การตดัสินใจ 6.  การกาํหนดเป้าหมาย 7.  การควบคุมการ
ปฏิบติังาน 8.  เป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรม17 
 ส่วนในเรื�องของการบริหารงบประมาณมีการกล่าวถึงหลกัการและแนวทางการปฏิบติั
ไวอ้ย่างน่าสนใจดงันี3  งบประมาณแบบแสดงแผนงานเน้นการวางแผนโดยมองวตัถุประสงค์ที�จะ
ดาํเนินการโดยกาํหนดโครงสร้างเป็น 3 ส่วน คือ แผนงานหลกั แผนงานรอง และงาน/โครงการ 
แผนงานหลกัเป็นการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที�ตอ้งการ แผนงานรองเป็นส่วนยอ่ย
ของแผนงานหลักซึ� งจะสนับสนุนให้แผนงานหลักบรรลุวตัถุประสงค์ และงาน/โครงการเป็น
ส่วนยอ่ยของแผนงานรอง ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆที�ตอ้งปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนด
ไวใ้นแผนงานหลกั18  จากความคิดของอิสระ นิติทณัฑ์ประภาศ กล่าวว่าระบบงบประมาณแบบ
แผนงานคือระบบที�มุ่งใหมี้การดาํเนินการอยา่งเป็นระบบในเรื�องการกาํหนดจุดมุ่งหมายของรัฐบาล 
การพิจารณากาํหนดแนวทางต่างๆในการดาํเนินงานเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที�กาํหนด  การแสดง
ปริมาณของทรัพยากร  การพิจารณาผลสําเร็จของกิจกรรมต่างๆ  การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายของ
ทรัพยากรที�ใช ้ การตรวจสอบและวเิคราะห์  การมีขอ้มูลเพื�อพิจารณาทบทวนผลงาน และปรับปรุง
ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ19  ในขณะที� ณรงค ์ สัจพนัโรจน์ กล่าววา่  สาระสําคญัของระบบ PPBS ไดแ้ก่
การวิเคราะห์อย่างมีระเบียบ ซึ� งจะใช้ประโยชน์ในการเสนองบประมาณของส่วนราชการอย่าง
เหมาะสม  ส่วนประกอบของการวิเคราะห์ไดแ้ก่ 1)วตัถุประสงค ์(objective) 2)ทางเลือกดาํเนินงาน 
(alternative)  3)ค่าใชจ่้าย (cost) 4)แบบอยา่งหรือวิธีการ (model and method) 5)เกณฑ์ประกอบการ
พิจารณา (criteria)20 จากแนวคิดของ สมคิด  บางโม กล่าวว่าระบบงบประมาณแบบแผนงาน
โครงการเป็นการควบคุมโดยใชง้บประมาณแบบหนึ�ง  โดยการนาํการวิเคราะห์เชิงระบบเขา้มาช่วย
ในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละมุ่งที�การพฒันาคือ จดัทาํงบประมาณโดยการจดัทาํโครงการขนาด
ใหญ่ต่างๆ เสนอขึ3นมาเพื�อพิจารณาจดัสรรเงิน  ซึ� งใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ

                                                        
17

 Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw – Hill Book 
Co.,1961),27. 

18
 ดุสิต  ทิวถนอม,การเงินและงบประมาณโรงเรียน(นครปฐม : โครงการตาํรา มหาวทิยาลยั

ศิลปากร,2538),42. 
19

 อิสสระ  นิติทณัฑป์ระภาศ, “แนวความคิดและองคป์ระกอบของระบบงบประมาณแบบ
แผนงาน,”ใน สาํนกังบประมาณ 25 ปี (กรุงเทพฯ : สาํนกังบประมาณ,ม.ป.ป.),24. 

20
 ณรงค ์ สัจพนัโรจน์, การจดัทาํ อนุมติัและบริหารงบประมาณแผน่ดิน(ทฤษฎีและปฏิบติั)

(กรุงเทพฯ : บริษทับพิธการพิมพ,์2543),26. 
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ผลตอบแทน (cost-benefit  analysis)21 และในส่วนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
ประกอบดว้ย 7 ด้าน คือ  การวางแผนงบประมาณ  การกาํหนดผลผลิตและคาํนวณตน้ทุน  การ
จดัระบบการจดัซื3อจดัจา้ง  การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  การบริหารสินทรัพย ์ การ
รายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานการตรวจสอบภายใน22    และผูว้ิจยัได้เลือกทฤษฎีการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 7 ดา้นนี3 ในการทาํการวจิยั 

จากแนวคิดและทฤษฎีที�กล่าวมาแลว้นั3น ผูว้ิจยัมีความเชื�อวา่ หากคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
ดาํเนินไปในแนวทางที�ดี ยอ่มจะส่งผลให้การเรียนการสอนและการดาํเนินการอื�น ๆในสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพซึ� งผูว้ิจยัขอนาํเสนอแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ เป็นขอบข่ายของทฤษฎีการวิจยั ดงั
แผนภูมิที� 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
21

 สมคิด  บางโม,หลกัการจดัการ (กรุงเทพฯ : นาํอกัษรการพิมพ,์2548),209. 
22

 ชยัสิทธิ9    เฉลิมมีประเสริฐ  , ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน , เอกสารประกอบการ
สัมมนาเชิงประสบการณ์ของสถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ (กรุงเทพฯ  :  คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2544).6-6. 
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แผนภูมิที� 1  ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวจิยั 
ที�มา   :  Daniel  Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. (New 
York : John Wiley & Son, 1978). 
 : Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw – Hill Book 
Co.,1961). 
 : ธงชยั  สันติวงษ ์, หลกัการจดัการ , กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช , 2541. 
 : ชยัสิทธิ   เฉลิมมีประเสริฐ , ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน , เอกสารประกอบการ
สัมมนาเชิงประสบการณ์ของสถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ  กรุงเทพฯ  :  คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2544. 

สภาพแวดล้อม (context) 

-  สภาพทางเศรษฐกิจ 
-  สภาพสังคม 
-  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ปัจจัยนําเข้า (input) 

  - ผูบ้ริหาร 
 - คุณลักษณะของผู้บริหาร 

 

- งบประมาณ 

- วสัดุอุปกรณ์ 

- การบริหารจดัการ 

 

 

กระบวนการ (process) 

 

    -  การบริหาร 

 

 
 

- การจดัการเรียน การสอน 

-  การนิเทศติดตาม  
 

ผลผลติ (output) 
 

- นกัเรียนมีคุณภาพตาม 

   เป้าหมาย 

- ครูมีคุณภาพตามเป้าหมาย 

 
- สถานศึกษามีคุณภาพตาม 
  เป้าหมาย 

ข้อมูลย้อนกลบั (feedback) 

- การบริหารงบประมาณ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจัยครั3 งนี3 ผูว้ิจ ัยได้ทําการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยในเรื�องของคุณลกัษณะของผูบ้ริหารนั3น
ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีของ ลิเคิรท ์ (Likert) ไดแ้ก่ (1) ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่มใน
องคก์ารเพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�ตั3งไว ้  (2) การจูงใจ เป็นการที�บุคคลเต็มใจที�จะใช้พลงั เพื�อให้
ประสบความสาํเร็จในเป้าหมาย หรือรางวลั  (3) การติดต่อสื�อสารเป็นกระบวนการของการส่งข่าวสาร
ระหวา่งบุคคล 2  คน หรือมากกวา่ 2 คนขึ3นไป (4)  การปฏิสัมพนัธ์และอิทธิพลที�มีต่อกนัและกนั 
เป็นการดาํเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�สามารถชกัจูงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื�นให้
ทาํตามความตอ้งการของตน  (5) การตดัสินใจเป็นการหาทางเลือกที�จะกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ� ง 
ตามที�ตนเห็นวา่เหมาะสม ขึ3นอยูก่บัความคิดและเหตุผลของแต่ละบุคคล  (6) การกาํหนดเป้าหมาย 
เป็นการกาํหนดวตัถุประสงคร์อง เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั  (7) การควบคุมการปฏิบติังาน 
เป็นความพยายามในอนัที�จะใช้พลงังานของกลุ่มให้ร่วมมือประสานกนัทาํงานอย่างมีเหตุผลให้
บรรลุวตัถุประสงค ์และ  (8) เป้าหมายการปฏิบติัและการฝึกอบรม เป็นความตอ้งการในการบรรลุ
เป้าหมายของการปฏิบติังาน การใหโ้อกาสเพื�อพฒันาคามสามารถต่อครูและการสนบัสนุนทรัพยากร
ในการดาํเนินการ      
 สาํหรับในเรื�องของการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาใน  7  ดา้น คือ  
(1) การวางแผนงบประมาณ  (2)  การกาํหนดผลผลิตและคาํนวณตน้ทุน (3)  การจดัระบบการจดัซื3อ  
จดัจา้ง  (4)  การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (5)  การรายงานทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน (6)  การบริหารสินทรัพย ์(7)  การตรวจสอบภายใน     
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ขอบเขตที�กล่าวมาแลว้สามารถนาํเสนอไดต้ามแผนภูมิที� 2  ดงันี3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที� 2  ขอบเขตของการวจิยั 
ที�มา  : Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw – Hill,1961), 
120-121. 
  : ชยัสิทธิ9    เฉลิมมีประเสริฐ , ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน , เอกสารประกอบการ
สัมมนาเชิงประสบการณ์ของสถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ (กรุงเทพฯ  :  คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2544). 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะของผู้บริหาร (Xtot) 
 
 
 

1. ดา้นภาวะผูน้าํ (X1) 
2. ดา้นการจูงใจ (X2) 
3. ดา้นการติดต่อสื�อสาร (X3)  
4. ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ (X4) 
5. ดา้นการตดัสินใจ (X5) 
6. ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย (X6) 
7. ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน(X7) 
8. ดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและ 
    การฝึกอบรม (X8) 

การบริหารงบประมาณ (Ytot) 
 
 
 

1. การวางแผนงบประมาณ (Y1)   
2.  การกาํหนดผลผลิตและคาํนวณตน้ทุน 

(Y2)   
3.  การจดัระบบการจดัซื3อจดัจา้ง (Y3)   
4. การบริหารทางการเงินและควบคุม

งบประมาณ (Y4)   
5. การรายงานทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงาน (Y5)   
6. การบริหารสินทรัพย ์(Y6) 
7. การตรวจสอบภายใน (Y7) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
 เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายของคาํศพัทเ์ฉพาะที�ใชใ้นการวจิยัครั3 งนี3ตรงกนัผูว้ิจยั 
จึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะที�เป็นคาํหลกั ๆ ไวด้งันี3 

คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ลกัษณะเฉพาะตวับุคคลที�มีมาแต่กาํเนิดและที�เกิดจาก
การเรียนรู้  ซึ� งครอบคลุมคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร  8  ดา้น คือ  (1) ดา้นภาวะผูน้าํ  (2) ดา้นการจูงใจ  
(3) ดา้นการติดต่อสื�อสาร  (4) ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์  (5) ดา้นการตดัสินใจ (6) ดา้นการกาํหนด
เป้าหมาย (7) ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน และ(8) ดา้นเป้าหมายของการปฏิบติังานและการ
ฝึกอบรม  
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง  การวางแผนในการจดัทาํงบประมาณรายรับรายจ่าย  การ
ทาํบญัชี  การตรวจสอบและการควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินให้เป็นไปอยา่งรอบคอบ  โดยมีหลกัการ
ว่าให้ใช้จ่ายอย่างประหยดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และตอ้งมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า
พร้อมทั3งมีการคาดการณ์ถึงสภาพทางการเงินเกี�ยวกบัรายรับรายจ่ายวา่จะสูงขึ3นหรือลดลง เพื�อให้
การบริหารมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  ซึ� งขอบข่ายการดําเนินงานมีดังนี3     (1) การวางแผน
งบประมาณ  (2) การกาํหนดผลผลิตและคาํนวณตน้ทุน  (3) การจดัระบบการจดัซื3อ  จดัจา้ง  (4) การ
บริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (5)  การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน (6)  
การบริหารสินทรัพย ์(7) การตรวจสอบภายใน     
 สถานศึกษา  หมายถึง โรงเรียนสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก อนัประกอบดว้ย เทศบาล
ในจงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดันครปฐม  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัเพชรบุรี  จงัหวดัราชบุรี
จงัหวดัสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสาคร  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

บทที ่2 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณใน

สถานศึกษาในคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆมาเป็นแนวทางประกอบ

การศึกษาโดยไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่การจดัการศึกษาของเทศบาล   คุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหาร  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบด้วย

สาระสาํคญัดงัน้ี 

ความเป็นมาและการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 

 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินไดแ้บ่งการบริหารประเทศ  ออกเป็น  3

ส่วน คือการบริหารราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ได้แก่ จังหวดัและอาํเภอ และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่องค์การส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง

หมายถึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กรุงเทพมหานคร และ

เมืองพทัยา 1 

 เทศบาลเป็นรูปแบบหน่ึงของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินริเร่ิมคร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี 5 

โดยไดมี้การทดลองการกระจายอาํนาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ิน ในรูปแบบ 

 “สุขาภิบาล”  เม่ือ พ.ศ.  2440 (ร.ศ.116)  เรียกว่า  สุขาภิบาลกรุงเทพ    โดยแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารซ่ึง

เป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาล   นายช่าง   และแพทย ์  การบริหารในรูปแบบน้ีขาดการมีส่วนร่วม

จากประชาชน เน่ืองจากคณะผูบ้ริหารนั้นเป็นขา้ราชการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 ประชาชน 

ชาวท่าฉลอมได้ร่วมแรงร่วมใจเร่ียไรเงินสร้างสะพานและถนนข้ึน  พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชดาํเนินมาทรงเปิดและพระราชทานให้เก็บภาษีโรงเรือนสาํหรับ

บาํรุงท่าฉลอม  และมีการตราพระราชบญัญติัจดัการสุขาภิบาล ท่าฉลอม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) 

                                                        
1 สนิท  จรอนนัต,์ความเขา้ใจเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ิน  (กรุงเทพฯ : สถาบนันโยบายศึกษา, 

2543), 65. 
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล โดยประชาชนจึงเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง และต่อมาจึงมี

การยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาลตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  

 จนถึงปี พ.ศ. 2475 ไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครอง ไดมี้การกระจายอาํนาจการ

ปกครองท่ีสมบูรณ์แบบยิง่ข้ึน โดยมีการจดัตั้งเทศบาลข้ึน โดยมีการตราพระราชบญัญติั จดัระเบียบ

เทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงยกเลิกกฎหมายเก่ียวกบัเทศบาลหลายคร้ัง จนในท่ีสุดไดมี้การตราพระราชบญัญติั

เทศบาล พ.ศ. 2496 และยกเลิกพระราชบญัญติัเดิมทั้งหมด  การบริหารทอ้งถ่ินในรูปเทศบาลจึงได้

ขยายตวัออกไปนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 ต่อมาในปี 2515 การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวติั  

ฉบบัท่ี  316  ขอ้ 1 นอกจากนั้น ยงัมีการยกเลิกกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2495 

และใชป้ระกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218 แทน และในปีเดียวกนัน้ีไดมี้การจดัตั้งกรุงเทพมหานครข้ึน 

โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรีเขา้ดว้ยกนัเป็นหน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินนครหลวง และ

ใหโ้รงเรียนและขา้ราชการครูอยูใ่นสังกดักรุงเทพมหานคร ในปี 2521 ไดมี้การจดัตั้งเมืองพทัยาข้ึน

เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินอีกรูปแบบหน่ึงและให้โอนโรงเรียนขา้ราชการ/ลูกจา้งของ

โรงเรียนประชาบาลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในเขตเมืองพทัยามาสังกดัเมืองพทัยา   ต่อมา

สมยัรัฐบาลของ  นายอานันท ์ ปันยารชุน  ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน พ.ศ. 2534 แทนประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 218 มีสาระสาํคญั  คือ  มีการแบ่งส่วนราชการ

ออกเป็นส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนทอ้งถ่ิน 

 ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สุขาภิบาล

เทศบาล ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด (กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา ) และใน

ปี 2537 ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเป็นองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมข้ึนมา ในปี 2540 รัฐบาลของ นายชวน หลีกภยั ไดแ้ถลงนโยบายต่อ

รัฐบาลเก่ียวกบัการปฏิรูประบบราชการ  โดยเร่งรัดให้มีการออกแบบกฎหมายเพื่อกระจายอาํนาจ

การปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญและไดด้าํเนินการปรับปรุงรูปแบบของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เหลือเพียง 4 รูปแบบ คือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนตําบล  การปกครองรูปแบบพิ เศษ ซ่ึงไม่มีสุขาภิบาล   เ น่ืองจากได ้         

ยกระดบัสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 2 

                                                        
2 สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ, “ทิศทางการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา.” วารสารขา้ราชการ 

47, 6   (พ.ย.-ธ.ค.45) : 79-80. 
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แนวนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกีย่วกบัการจัดการศึกษา 

 แนวนโยบายและกฎหมายท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ซ่ึงจะสรุปโครงสร้างความสัมพนัธ์ของกฎหมายกบัความ

รับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้ดงัน้ี 

1. บริหารจดัการศึกษาของหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการประถมศึกษา 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนทอ้งถ่ินในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ 

ศึกษาของหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณและตรวจสอบบญัชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจา้ง 

ของพนกังานทอ้งถ่ินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน 

4. ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    หรือได ้

รับการบริหารงานภายใน สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ฝ่าย และ 2 ส่วน ไดแ้ก่

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย งานเลขานุการสาํนกั และงานประชาสมัพนัธ์และวิเทศสมัพนัธ์

ฝ่ายบริหารงบประมาณและการคลงั ประกอบดว้ย งานจดัตั้งงบประมาณ งานจดัสรรงบประมาณ 

และงานตรวจสอบบญัชีถือจ่าย ส่วนการบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย ฝ่ายอตัรากาํลงัและ

ทะเบียนประวติัและฝ่ายกฎหมายและวินยั และส่วนส่งเสริมและพฒันาการศึกษา ประกอบดว้ย ฝ่าย

แผนงาน ฝ่ายพฒันาการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเดก็เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และกลุ่มงาน

เทคโนโลยทีางการศึกษา จากขอ้มูลการศึกษาเทศบาลและเมืองพทัยา  ปีการศึกษา  2542  มีบุคลากร

เทศบาลทั้งหมด 14,344  อตัรา  จาํนวนนกัเรียน 256,467  คน3 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 สนิท  จรอนนัต,์ ความเขา้ใจเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ิน(ฉบบัปรับปรุง). (กรุงเทพฯ : 

สถาบนันโยบายศึกษา, 2543), 21. 
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เทศบาลกบัการจัดการศึกษา 

เทศบาล  แบ่งออกเป็น  3 ประเภท ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบล  เทศบาลเมือง และ เทศบาลนครใน

พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน                

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ไดก้าํหนดให้เทศบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีจดัการศึกษา ศิลปะ ประเพณี และ        

วฒันธรรม ในระบบการบริหารเทศบาลโดยทัว่ไปจะกาํหนดให้มีรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา

ท่ีรับผิดชอบด้านการศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรม โดยมีกองการศึกษาหรือสํานักการศึกษา 

รับผดิชอบในการบริหารจดัการตามแผนภูมิการบริหารงานเทศบาล ดงัน้ี 

 

 

แผนภูมิท่ี 3  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล 

ท่ีมา   :  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินตามกฎหมายกาํหนด              

(กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2545), 22.  

  

  

 

 

เทศบาลนคร

สภาเทศบาล

ที�ปรึกษา

เลขานุการ

กอง /สํานักปลัดเทศบาล กอง/สํานักการศึกษา กองวิชาการ กอง/สํานัการสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม

กอง/สํานักการช่าง กอง/ สํานักการคลัง กองสวัสดิการ

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตนรี

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล

- สมาชิกสภาเทศบาล

นครไม่เกิน  24  คน 

- สมาชิกสภาเทศบาล

เมืองไม่เกิน 18 คน 

- สมาชิกสภาเทศบาล

ตาํบลไม่เกิน 12 คน 

 

- รองนายกเทศบาลนคร 

ไม่เกิน  4  คน 

- รองนายกเทศบาลเมือง 

ไม่เกิน  3  คน 

- รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลตาํบล 

        ไม่เกิน  2 คน 
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หลกัการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

 การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินยดึหลกัในการกระจายอาํนาจในการจดัการศึกษาเป็นสาํคญั  คือ 

 ภาคนโยบาย  ควรเป็นหน้าท่ีหลกัของส่วนกลางในการกาํหนดนโยบายแผนการศึกษา

แห่งชาติ  หลกัสูตร  มาตรฐานการศึกษา  การวดัผลประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ภาคปฏิบติั  ควรเป็นหนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน  โดยใหท้อ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการรับผดิชอบดูแล

การปฏิบติังานในทอ้งถ่ิน   

วธีิการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

 เพื่อใหก้ารบริหารการศึกษาของทอ้งถ่ินเป็นไปโดยเหมาะสม  ทางราชการจึงไดก้าํหนด

แนวทางเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน  โดยกาํหนดใหส่้วนกลางมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุน

การจดัการศึกษาของหน่วยทอ้งถ่ินและใหท้อ้งถ่ินเป็นผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษาโดยตรงหน่วยงาน

ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา มีดงัน้ี 

 1.  กระทรวงมหาดไทยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบควบคุมส่งเสริมในดา้นธุรการเก่ียวกบั

นโยบายและการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  จดัสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 

เป็นหน่วยงานประสานกบัหน่วยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ให้คาํแนะนาํส่งเสริมและช่วยเหลือหน่วย

การปกครองทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ท่ีอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของ

กระทรวงมหาดไทย 

 2.  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อมในการ

จดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีหนา้ท่ีในการประสานส่งเสริมองคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา  สอดคลอ้งกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการ

เสนอแนะกายจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3.  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)  มีหนา้ท่ีส่งเสริมการบริหารงานบุคคลโดย

กาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การยา้ยการ

โอน  การรับโอน  การเล่ือนระดบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการรักษา

วินยัและการดาํเนินการทางวนิยั  การอุทธรณ์  การร้องทุกข ์ และการใหอ้อกจากราชการ 
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การบริหารการศึกษาของเทศบาล 

 เน่ืองจากรัฐบาลและ  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กาํหนดให้หน่วยการ

ปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  เทศบาลและเมืองพทัยาจึงตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน

การจดัการศึกษาในเขตของตนอยา่งเตม็ท่ี  โดยถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีกล่าว

มาขา้งตน้ความรับผดิชอบของเทศบาลและเมืองพทัยา  อาจสรุปไดด้งัน้ี 

1. มีหนา้ท่ีการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. จดัใหเ้ดก็ท่ีมีอายถึุงเกณฑใ์นเขตเทศบาลไดเ้ขา้เรียนโดยทัว่ถึง 

3. เป็นผูจ้ดัตั้งและดาํรงโรงเรียนเทศบาล 

4. ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 

เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพทัยาน้ี  เทศบาลและเมืองพทัยาเป็น

ผูบ้ริหารและดาํเนินการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเ้ขา้เก่ียวขอ้ง

ในรายละเอียดของการปฏิบติั  นอกจากการส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ทศบาลและเมืองพทัยาดาํเนินการ

ได้โดยเรียบร้อยและบรรลุผลดียิ่งข้ึนเทศบาลและเมืองพทัยาจึงมีอาํนาจท่ีจะใช้ดุลยพินิจและ

ตดัสินใจดาํเนินการในเร่ืองใด ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน, ส่วน

การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถ่ิน, การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานครูเทศบาล 

(กรุงเทพฯ : ป.ป,ท.,ม.ป.ป.), 1-3. 
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แผนภูมิท่ี  4  โครงสร้างการบริหารการศึกษา  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

ท่ีมา  :  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน, ส่วน

การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถ่ิน, การบริหารงานบุคคลสาํหรับพนกังานครูเทศบาล 

(กรุงเทพฯ  :  ป.ป.ท.,ม.ป.ป.)  

 

 

 

 

 

สํานักประสานและพฒันาการจัด

การศึกษาท้องถิ่น 

สํานักพฒันาระบบบริหารงาน

บุคคลท้องถิ่น 

ส่วนวิชาการและ

มาตรฐาน

การศึกษา

ทอ้งถ่ิน 

ส่วนแผนและ

งบประมาณ

ทางการศึกษา

ทอ้งถ่ิน 

ส่วนส่งเสริม

การศึกษานอก

ระบบและการ

พฒันากิจกรรม

 

ส่วนบริหารงาน

บุคคลทาง 

การศึกษา 

ทอ้งถ่ิน 

กรมส่งเสริมการปกครอง

่  
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แผนภูมิท่ี  5  โครงสร้างการบริหารการศึกษา  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั 

ท่ีมา :  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน, ส่วน

การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถ่ิน, การบริหารงานบุคคลสาํหรับพนกังานครูเทศบาล 

(กรุงเทพฯ : ป.ป.ท.,ม.ป.ป.) 

 

คณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหาร

บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

              กถ. 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการบริหาร

บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

(เทศบาล) ระดบั

 

จงัหวดั 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

อาํเภอ 

เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง / นคร 

สาํนกั / การการศึกษา 

สถานศึกษา

ในสงักดั 

ศูนยพ์ฒันา

เดก็ 
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ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนสงักดัเทศบาลและเมืองพทัยาเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการ 

ศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัการท่ีสามารถทาํ

ใหน้โยบายของทอ้งถ่ินและของรัฐเห็นผลการปฏิบติัท่ีเป็นจริงเกิดข้ึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะ

ผูน้าํของโรงเรียนจึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อความสาํเร็จของโรงเรียน คณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ จึงไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้8 ประการ ไดแ้ก่  1)การวิเคราะห์

นโยบายและการสงัเคราะห์งาน2)การบริหารงานในสถานศึกษา 3)การกาํกบัดูแลงานในสถานศึกษา 

4)การเป็นผูน้าํ 5)การส่งเสริมสนบัสนุน 6)การรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีต่อกรมตน้สังกดั 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 7)เสนอแนะขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงพฒันางาน 

ระเบียบและขอ้ปฏิบติัต่อกรมตน้สังกดั 8)ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย5 จะเห็นว่างานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จะครอบคลุมตั้งแต่การกาํหนดนโยบายวางแผนงานสนบัสนุนส่งเสริมและ

อาํนวยความสะดวกต่อการทาํงาน ตลอดจนมีหนา้ท่ีกาํกบัติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ดาํเนินงานให้หน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบ จึงเป็นการดาํเนินการเพื่อให้การบริหารงานใน

โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จของ

โรงเรียน 

 การจดัการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งเป็นการบริหารจดัการเพื่อมุ่งสร้างให้ผูเ้รียนเกิด

คุณลกัษณะต่างๆ ท่ีพึงประสงคแ์ละสนองต่อความตอ้งการของสังคมตามมาตรฐานการศึกษาท่ี

กาํหนด ขอบข่ายของการบริหารงานจึงตอ้งครอบคลุมกิจกรรมทุกดา้นท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

ลกัษณะครบถว้นตามความคาดหวงัไว ้กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดแนวทางในการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาํแนกเป็น 4 งาน คือ 1)การบริหารวิชาการ 2)การบริหารงานงบประมาณ 

3)การบริหารงานบุคคล และ4)การบริหารงานทัว่ไป6  ส่วนสาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ินกรมการ

ปกครอง  ก็ไดก้าํหนดขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพทัยาไว ้ 6 งาน

เช่นกนั  ไดแ้ก่ 1)งานวิชาการ 2)งานบุคคล 3)งานอาคารสถานท่ี 4)งานธุรการ การเงินและพสัดุ  

                                                        
5 จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : 

บริษทั บุค๊พอยท ์จาํกดั, 2545), 135. 
6 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์,2546), 32. 
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5)งานกิจการนกัเรียน 6)งานความสัมพนัธ์กบัชุมชน7 จากขอบข่ายของงานดงักล่าว งานวิชาการจะ

เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนโดยตรงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลผลิตทางการศึกษาจะมี

คุณภาพหรือไม่ จึงข้ึนอยูก่บังานวิชาการเป็นสาํคญั นบัว่างานวิชาการเป็นหวัใจของการบริหารงาน

โรงเรียนและเป็นงานหลกั ส่วนงานอ่ืนๆ นั้นถือว่าเป็นงานท่ีมีความสาํคญัรองลงมาและเป็นงาน

สนบัสนุนท่ีจะช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานหลกัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัแผนภูมิท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 6 ขอบข่ายของงานบริหารงานโรงเรียน  

ท่ีมา : จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา. (กรุงเทพฯ : บริษทั 

บุค๊พอยท ์จาํกดั, 2545), 140. 

                                                        
7 สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน,กรมการปกครอง, แนวทางการดาํเนินงานการประกนั 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนสงักดัเทศบาลและเมืองพทัยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

อาสารักษาดินแดน, 2544), 16. 

การบริหารโรงเรียน 

งานหลกั 

งานสนบัสนุน 

งานวิชาการ 

งานบุคคล 

งานกิจการนกัเรียน 

งานธุรการและการเงิน 

งานอาคารสถานท่ี 

งานความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัชุมชน 
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คุณลกัษณะของผู้บริหาร 

 

ผูบ้ริหารเปรียบไดเ้สมือนจอมทพัสําคญัท่ีจะนาํพาองค์กรให้กา้วไปในกระแสแห่งการ 

ปฏิรูปไดอ้ยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารการศึกษาประดุจหัวจกัรสาํคญัของ

ขบวนรถไฟยคุปฏิรูปการศึกษาท่ีจะทาํหนา้ท่ีสาํคญัต่อการขบัเคล่ือนขบวนรถไฟไปสู่เป้าหมายท่ีพึง

ประสงคไ์ด้8  การบริหารการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทสาํคญัในการ

พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน การปฏิรูปการเรียนในโรงเรียนจะสาํเร็จไดห้รือไม่ 

เพียงใด  ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัวิสัยทศัน์ ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 9 

 

ความหมายของคุณลกัษณะของผู้บริหาร 

 คุณลกัษณะ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Characteristics ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2544  อธิบายว่า  คุณลกัษณะ  หมายถึง  

เคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความดีหรือลกัษณะประจาํตวั10 

มานิตย ์ สิทธิโสภาสกลุ ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ คุณลกัษณะ วา่หมายถึง ส่ิงท่ีดีท่ีมีในตวั

บุคคล อนัเกิดจากความรู้ความสามารถ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะการบงัคบั

หรือไม่บงัคบัว่าจาํเป็นตอ้งมีในบุคคลนั้น เช่น ภาวะผูน้าํ ความสามารถทางภาษา ความมีมนุษย

สมัพนัธ์ ความสามารถในการประสานสมัพนัธ์11 

                                                        
8 สุรศกัด์ิ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนกับริหารการศึกษามืออาชีพ,” วารสารวิชาการ 3,6 

(มิถุนายน 2543) : 71. 
9 ประสิทธ์ิ เครือสิงห์, “4 ม.ท่ีทาํให้ผูบ้ริหารน่ารังเกียจ,” วารสารประชาศึกษา 51, 2 

(ธนัวาคม 2543 - มกราคม 2544) : 34. 
10

 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2544,  พิมพ์คร้ังท่ี 6 

(กรุงเทพมหานคร:อกัษรเจริญทศัน์,2544), 189. 
11 มานิตย ์ สิทธิโสภาสกุล, “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหาร

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2549), 42. 
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พรพิมล นิยมพนัธ์ุไดใ้หค้วามหมายว่าคุณลกัษณะ หมายถึง ลกัษณะส่วนตวัหรือพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกมาของบุคคลแต่ละบุคคล ท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะประจาํตวัของบุคคลเหล่านั้นให้ปรากฏ

แก่ผูอ่ื้น12 

ส่วนนกัวิชาการชาวต่างประเทศท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํว่าคุณลกัษณะไวคื้อ จอร์จ

และโจนส์ (George & Jones) ซ่ึงกล่าวว่าคุณลกัษณะเป็นส่วนประกอบของบุคลิกภาพ เป็นการบ่ง

บอกนิสัยของบุคคลโดยเฉพาะเก่ียวกบัความรู้สึก(feel) ความคิด(think) และการกระทาํ(act) เช่น

ความประหม่าอาย(shy) การวิพากษว์ิจารณ์(critical) และการเป็นคนลกัษณะง่ายๆ(easygoing)13 

ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ คุณลกัษณะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะประจาํตวัของบุคคล 

อนัเกิดจากความรู้ความสามารถ และสภาพแวดลอ้ม 

ส่วนคาํวา่ผูบ้ริหารนั้นมีผูรู้้หลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวใ้กลเ้คียงกนัดงัน้ี 

จรัส  อติวิทยาภรณ์  ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารคือผูท่ี้แบ่งงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความรู้

ความสามารถ แลว้นิเทศงานอยา่งเป็นระบบ พร้อมใหค้าํแนะนาํอยา่งเหมาะสม เพื่อใหง้านบรรลุผล

อยา่งมีคุณภาพ14 

อนนัท ์ งามสะอาด  ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าผูบ้ริหารว่าหมายถึง  ผูท่ี้สามารถจดัการ

กระบวนการของการทาํงานและการใชท้รัพยากรเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไวไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การจดัองคก์ร การสัง่การ และการควบคุม เพื่อเป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหาร15 

                                                        
12 พรพิมล นิยมพนัธ์ุ, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขา

การบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์, 2550), 11. 
13 George & Jones, Organization behavior (New York : McGraw-Hill,1996), 39-40. 
14 จรัส  อติวิทยาภรณ์, ผูบ้ริหารยคุใหม่ [online], accessed 7 April 2010. Available from 

http://www.edu.tsu.ac.th/major/administration/Data/articles/  
15 อนนัท ์ งามสะอาด, ภาวะผูน้าํสาํหรับผูบ้ริหาร[online], accessed 8 April 2010. 

Available from http://www.sisat.ac.th/ 
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มานิตย ์ สิทธิโสภาสกุลไดใ้ห้ความหมายของผูบ้ริหารว่าหมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ี

รับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน16 

ส่วนคม  สุวรรณพิมล ไดใ้ห้ความหมายว่าผูบ้ริหารคือผูท่ี้มองไปขา้งหนา้ดว้ยการใชพ้ลงั

ของทีมงาน โดยการกาํกบัควบคุมใหที้มงานเดินตามแนวทางและกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว้17 

นอกจากคาํวา่ผูบ้ริหารซ่ึงมีความหมายในมุมกวา้งแลว้นกัวิชาการบางท่านยงัใหค้วามหมาย

ระบุเฉพาะในดา้นการศึกษาของคาํว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา  ซ่ึงไดแ้ก่นพนิตย ์  ชั้นบุญใส กล่าวว่า

ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหรือแต่งตั้งใหเ้ป็นผูน้าํหรือหวัหนา้ของบุคลากร

ในโรงเรียนและใชอ้าํนาจท่ีมีอยู่ให้บุคลากรในโรงเรียนไดป้ฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถให้

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว้18 

ณภทัร  ชินวงศ ์กล่าวว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูท่ี้เป็นหวัหนา้หรือผูน้าํท่ีมีอาํนาจท่ีมีอยู่

ให้บุคลากรในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถเต็มศกัยภาพเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์วางไว้19 

 

 

 

                                                        
16 มานิตย ์ สิทธิโสภาสกุล, “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหาร

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2549), 42. 
17

 คม  สุวรรณพมิล, “ผูบ้ริหารคืออะไร?,” ประชาชาติธุรกิจ 33,4197 (เมษายน 2553) : 26.   
18 นพนิตย ์  ชั้นบุญใส, “การศึกษาคุณลกัษณะและแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขต

การศึกษา 12.” (วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2544), 13. 
19 ณภทัร  ชินวงศ ์,“คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค ์ในทศันะ

ของครูอาจารยใ์นโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

บูรพา, 2545), 13. 
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กุลกาญจน์  มลิเกตุ กล่าวว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น

หวัหนา้  เป็นผูน้าํ  เป็นผูท่ี้ใชค้วามรู้ความสามารถ  พยายามจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนในส่วนของโรงเรียน

ปฏิบติังานใหดี้ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์20 

นอกจากน้ี อภิรมย ์ เป็นสุข ยงักล่าวว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

หรือไดรั้บการแต่งตั้งและเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถให้มีอาํนาจในการอาํนวยการในงานต่างๆ 

ของโรงเรียนเพื่อใหง้านนั้นบรรลุตามความมุ่งหมาย21 

ดงันั้นความหมายของผูบ้ริหารจึงพอจะสรุปไดคื้อ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูน้าํและเป็น

ผูท่ี้สามารถใช้ทรัพยากรและกลยุทธ์ในการจัดการกระบวนการทาํงานเพื่อให้งานบรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของคาํว่า คุณลกัษณะ และผูบ้ริหารดงักล่าว  เม่ือนาํมารวมกนัเป็นคาํว่า

คุณลกัษณะผูบ้ริหารจึงไดนิ้ยามความหมายตามท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หไ้วด้งัน้ี 

 มานิตย ์ สิทธิโสภาสกุล ไดก้ล่าวถึงความหมายของคุณลกัษณะผูบ้ริหาร ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีดี

ท่ีมีในตวัผูบ้ริหารอนัเกิดจากความรู้ความสามารถท่ีสามารถปลูกฝังได  ้ เก่ียวกับภาวะผูน้ํา  

ความสามารถทางภาษา  ความมีมนุษยสัมพนัธ์  ความสามารถในการประสานสัมพนัธ์ วิสัยทศัน์ 

การมีคุณธรรมจริยธรรม22  

 

 

 

                                                        
20 กุลกาญจน์   มลิเกตุ, “คุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั

ศึกษา  จงัหวดัปราจีนบุรี” (วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2546), 10. 
21 อภิรมย ์ เป็นสุข, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสตรีตามทศันะของครูในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัชลบุรี ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ , 2549), 25. 
22 มานิตย ์ สิทธิโสภาสกุล, “ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหาร

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2549), 42. 
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บงัอร  จงสมจิตต ์ไดใ้ห้ความหมายของคุณลกัษณะของผูบ้ริหารว่า หมายถึงคุณลกัษณะ

ประจาํตวัของผูบ้ริหารท่ีแสดงออกมาให้ปรากฏและมีอิทธิพล  ทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความศรัทธา

เช่ือถือพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามหรือใหค้วามร่วมมือปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ23 

เพลเลจริโนและวาร์นฮากาน(Pellegrino and Varnhagan)  กล่าวว่า  คุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหาร หมายถึง ศักยภาพทางความรู้หรือทักษะท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารปฏิบัติงานได้สําเร็จ และ

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารคือส่ิงต่างๆในตวัผูบ้ริหารทั้งท่ีมีมาตั้งแต่กาํเนิด  และท่ีเกิดจากการเรียนรู้  

ไดแ้ก่  ความรู้ทัว่ไป  แรงจูงใจ  ลกัษณะนิสัย  ภาพพจน์ท่ีมองตนเอง  บทบาททางสังคม หรือความ

ชาํนาญเฉพาะของผูบ้ริหาร  ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหส้าํเร็จไดผ้ลดีเยีย่ม24   

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถสรุปความหมายของคาํว่าคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหาร ว่าหมายถึงส่ิงท่ีดีท่ีมีในตวัผูบ้ริหารอนัเกิดจากความรู้ความสามารถท่ีมีมาตั้งแต่กาํเนิด  

และท่ีเกิดจากการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นศกัยภาพทั้งทางความรู้หรือทางทกัษะท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหารงานต่างๆ ของหน่วยงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

ผูบ้ริหารท่ีจะบริหารงานให้สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเป็นจะต้องมี

คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการท่ีจะเป็นผูบ้ริหารอย่างครบถว้น  ทั้งน้ีไดมี้ผูเ้สนอทฤษฎีและ

แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารไวอ้ย่างหลากหลาย

ดงัน้ี   

จาํลอง นกัฟ้อน ไดก้ล่าวถึง ทกัษะและความรู้ความฉลาด  และประสบการณ์ท่ีนกับริหาร

การศึกษามืออาชีพพึงมี  ไดแ้ก่  คุณลกัษณะท่ีดีทัว่ไปของผูน้าํหรือผูบ้ริหารองคก์ารซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

คือ  1)  มีความรับผิดชอบสูง  2) มีความขยนัหมัน่เพียร  3) มีความอดทน/อุตสาหะ  4) มีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต  5) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 6) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ/กระตือรือร้นในการทาํงาน  

                                                        
23

 บงัอร  จงสมจิตต,์ “คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2551), 17. 
24

 J.W. Pellegriono and C.W. Varnhagan, “Abilities and Aptitudes,”in The international 

Encylopedia of Education : Research and Studies. V.1.P.1.(Oxford:Pergamon Press,1985), 1.  
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7) มีทกัษะในการวินิจฉยัสั่งการ  8) มีการรักษาระเบียบวินยัท่ีดี  9) มีความตรงต่อเวลา/การบริหาร

เวลา  10) มีบุคลิกภาพท่ีดี25 

นิพนธ์  กินนาวงศ์  ได้สรุปคุณลักษณะท่ีสําคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้ 3  ประการ  

ดงัน้ีคือ  1) ภูมิรู้  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ทางวิชาบริหารศาสตร์  เขา้ใจหลกัการ  แนวคิด

ทฤษฎีทางการบริหาร  มีทกัษะท่ีจาํเป็นในการบริหารงาน  รวมทั้งมีความรู้ทางดา้นพฤติกรรม

ศาสตร์  มีความเป็นผูน้าํ  มีมนุษยสัมพนัธ์  มีเทคนิควิธีดา้นการประสานงาน  การแกปั้ญหาและการ

ตดัสินใจ  เป็นตน้  2) ภูมิธรรม  ผูบ้ริหารงานสถานศึกษาท่ีดีย่อมมีภูมิธรรมในการบริหารมีความ

เล่ือมใสศรัทธาในศาสนา  โดยเฉพาะตอ้งรู้จกัการใชห้ลกัธรรมทางศาสนาเพ่ือการบริหารงาน  เช่น  

พรหมวิหาร  4  สัปปุริสสธรรม  7  สังคหวตัถุ  4  อิทธิบาท  4  เป็นตน้  3) ภูมิฐาน  หมายถึง  

บุคลิกลักษณะท่ีเหมาะสมในการเป็นผูบ้ริหารทั้ งด้านการพูดจาและการแต่งกาย  ตลอดจน

บุคลิกภาพส่วนบุคคล26 

วรัญญบิ์ดร วฒันา กล่าวว่าลกัษณะท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมี คือ 1)ความฉลาดรอบรู้ คือ สามารถ

ท่ีจะเห็นเหตุการณ์ไดเ้ร็วกวา่และสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์ได ้2)มีความกระตือรือร้น 

3)สนใจส่ิงภายนอกและอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดข้ึนอยู่เสมอ  4)มีความจาํดี  5)มีความโอบ

ออ้มอารีเอาใจเขามาใส่ใจเรา  6)ไวเ้น้ือเช่ือใจได ้ ผูต้ามมีความรู้สึกมัน่ใจท่ีจะตามคนท่ีเขาสามารถ

ไวว้างใจได ้ 7)มีความสามารถจูงใจให้เห็นตามดว้ย  8)ทาํตวัเป็นตวัอย่างท่ีดี 9)มีความสามารถใน

การส่ือสาร  10)มีความยติุธรรม27 

สุรศกัด์ิ  ปานเฮ  ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูป

การศึกษาว่าควรมีลักษณะพื้นฐานท่ีสําคัญ  ดังน้ี   1.มองไกลอย่างต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะ

เปล่ียนแปลง  ตอ้งมีวิสัยทศัน์  2.  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกาํหนดนโยบายและแผนกล

ยุทธ์อย่างเหมาะสม  3.  ไวต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งสังคมภายนอกและภายใน

องคก์าร  และรู้จกัวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  4.  ความสามารถในการจดัระบบการส่ือสาร

                                                        
25 จาํลอง  นักฟ้อน, “เส้นทางสู่นักบริหารการศึกษามืออาชีพ,”  วารสารสถาบนัพฒันา

ผูบ้ริหารการศึกษา  5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2543) : 3-4. 
26 นิพนธ์  กินาวงศ,์ หลกัการบริหาร,  พิมพค์ร้ังท่ี  2 (พิษณุโลก : โรงพิมพต์ระกูลไทย, 

2543), 55. 
27 วริญญบิ์ดร  วฒันา และคนอ่ืนๆ , ผูน้าํ...แห่งโลกอนาคต การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 

(กรุงเทพฯ : อลัฟ่ามีเดีย, 2543), 25 – 26. 
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ให้ไดผ้ล  5.  มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

บริหาร  สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติั28 

 สมชาย  เทพแสง  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งมีลกัษณะ 20 P ดงัน้ี   

1. psychology  ผูบ้ริหารตอ้งมีจิตวิทยาในการบริหารคน  2. personality  ผูบ้ริหารตอ้งมีบุคลิกท่ีดี

ตั้งแต่การแต่งกาย  การเดิน ยิม้แยม้ แจ่มใส  มีมารยาท  วางตวัเหมาะสม  3. pioneer  ผูบ้ริหารมือ

อาชีพตอ้งกลา้ไดก้ลา้เสีย  ตอ้งวางแผนเชิงรุก  4. poster  ตอ้งเป็นนักประชาสัมพนัธ์ท่ีดี  การ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีคือมุขปาฐะ  5. parent ตอ้งเป็นพ่อแม่ผูป้กครอง  ตอ้งมีพรหมวิหารธรรม  ตอ้ง

วางตวัเป็นกลาง  6. period ตอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา  การทาํงานตรงเวลาสะทอ้นให้เห็นว่าเป็นคน

ซ่ือสัตยไ์ดอ้ยา่งหน่ึง  และเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  7. pacific ผูบ้ริหารตอ้งมีความสุขมุ

รอบคอบ  ใจเยน็  8. pleasure ผูบ้ริหารตอ้งมีอารมณ์ขนั  แกส้ถานการณ์ท่ีตึงเครียดได ้ ทาํให้การ

ทาํงานมีความสุขไม่เคร่งเครียด  9. prudent ตอ้งมองการณ์ไกลหรือมีวิสัยทศัน์ ตอ้งทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลาและสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 10. principle ตอ้งยึดหลกัการเป็นหลกั  11. perfect 

งานท่ีเกิดข้ึนตอ้งให้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ และมีความครบถว้นสมบูรณ์ถูกตอ้ง เนน้คุณภาพ

ของงาน  12. point งานท่ีทาํตอ้งมีวตัถุประสงคแ์น่นอน  ชดัเจน  สามารถดาํเนินไปอยา่งมีทิศทาง  

13. plan งานท่ีทาํตอ้งมีการวางแผนอยา่งรอบคอบ  14. pay ตอ้งมีการกระจายงานอยา่งทัว่ถึงและให้

รางวลับุคคลท่ีทาํผลงานดีเด่น  เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ  ช่วยใหบุ้คลากรมุ่งทาํงาน  เกิดการพฒันา

งาน  15. participation ผูบ้ริหารตอ้งให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมและมองเห็นความสาํคญัในการทาํงาน  

16. pundit ผูบ้ริหารตอ้งรู้เร่ืองงานท่ีทาํอยา่งชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้ 17. politic ตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจดา้นการเมืองการปกครอง  18. poet ตอ้งมีความสามารถในดา้นสาํนวนโวหาร  เพราถา้มี

ความสามารถดา้นการเขียนจะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเอง  และเกิดความศรัทธาจากคน

อ่ืน  19. perception ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการหยัง่รู้  คาดการณ์  ตรวจสอบและทบทวน

ส่ิงท่ีคาดการณ์ไว ้ 20. psycho ผูบ้ริหารตอ้งมีจิตวิญญาณของนกับริหาร  เป็นผูมี้ความรักในอาชีพ29 

                                                        
28 สุรศกัด์ิ  ปานเฮ,  “สู่มิติการเป็นนกัการบริหารการศึกษามืออาชีพ,”  วารสารวิชาการ 2,6 

(มิถุนายน  2543) : 70-75. 
29 สมชาย เทพแสง,ผูบ้ริหารมืออาชีพ,”ขา้ราชการครู 20,3(มิถุนายน-กรกฎาคม 2543): 20-

23. 
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 ส่วนสมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์  ไดก้ล่าวว่า  ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี  1) visionary  มี

วิสัยทศัน์  2) fit มีดุลภาพระหว่างจิตใจ (moral) กบัวตัถุ (material)  3) fair มีความเป็นธรรมกบั

สงัคม  ไม่เห็นแก่ตวั  4) team oriented รู้จกัทาํงานเป็นทีม  5) professional มีความเป็นมืออาชีพ30 

 บุญทนั  ดอกไธสง  กล่าวว่า  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 1) นิสัย

ส่วนตัว ผูบ้ริหารจะต้องมีอารมณ์คงท่ี มีบุคลิกภาพดี เป็นตัวของตัวเอง มีความคิดริเร่ิมและ

สร้างสรรค ์มีพลงัในการทาํงาน มีลกัษณะแน่วแน่และควบคุมอารมณ์ได ้2)สมรรถนะทางจิตใจ มี

พุทธิปัญญา การศึกษาดี มีความรู้ทางเทคนิค สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในระดบัมหาภาคและ

จุลภาพไดดี้  มีความยุติธรรม รู้สํานวนการติดต่อพูดจาฉะฉาน และมีจินตนาการ 3)มีทกัษะทาง

สังคม โดยมีความสามารถท่ีจะกระตุน้และแนะนาํบุคคลอ่ืน มีความเป็นเพื่อนและมีประโยชน์ต่อ

บุคคลอ่ืน ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน มีความฉับไวต่อสถานการณ์ทางสังคม กลา้เผชิญกับ

ปัญหาและพินิจพิเคราะห์พฒันาบุคคลท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา มีความสามารถในการเป็นผูน้าํท่ีจะทาํให้

บุคคลรวมกนัเป็นทีม เพื่อเกิดความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการทาํงาน 4)คุณสมบติัทางกาย คือ เป็น

บุคคลท่ีมีความสามารถในการทาํงานให้สาํเร็จในอนาคต มีนิสัยใจคอดี มีเจตคติต่องานและเพื่อน

ร่วมงานในแง่ดี มีความซ่ือสัตยแ์ละเช่ือมัน่ในตนเอง และเป็นท่ีไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานโดยเป็น

บุคคลท่ีไม่มีปัญหา31  

 พรนพ  พกุกะพนัธ์ุ  กล่าววา่ผูบ้ริหารท่ีดีควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี  1. มีความเฉลียวฉลาด  2. มี

การศึกษาอบรมดี  3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  4. เป็นคนมีเหตุผลดี  5. มีประสบการณ์ในการ

ปกครองบงัคบับญัชาเป็นอยา่งดี  6. มีช่ือเสียงเกียรติคุณดี  7. สามารถเขา้กบัคนไดทุ้กชั้นวรรณะ  8. 

มีสุขภาพอนามยัดี  9. มีความสามารถเหนือระดับความสามารถของบุคคลธรรม  10. มีความรู้

เก่ียวกบังานทัว่ ๆ ไปในองคก์ร  11. มีความสามารถเผชิญปัญหา  12. มีความสามารถคาดการณ์32 

 จนัทรานี  สงวนนาม  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึง

ประสงค ์ ดงัน้ี  1) เป็นผูมี้บุคลิกภาพดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและเจตคติท่ีดีในการบริหารและการ

                                                        
30 สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์,  “การพฒันานกับริหารในองคก์ารยุคใหม่,”  รวมคาํบรรยาย

หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร (มปท. : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2543), 143. 
31 บุญทนั  ดอกไธสง, อา้งถึงใน เกศราภรณ์ วิทยไพจิตร, คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน

ท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร (บณัฑิตวิทยาลยั 

ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 94.  
32 พรนพ  พกุกะพนัธ์ุ,ภาวะผูน้าํและการจูงใจ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัท,์2544),  

22-23. 
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จดัการศึกษา  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  และยดึมัน่

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  2) เป็นผูท่ี้ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ไดแ้ก่  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี

ดี  มีภาวะผูน้ําผูต้ามท่ีดี  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความคิดเป็น

ประชาธิปไตยและมีการทาํงานเป็นทีม  3) เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารการศึกษา  

ไดแ้ก่  ความรู้ทัว่ไปในการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  และความรู้เฉพาะตาํแหน่งตาม

ภารกิจของสถานศึกษา  4) เป็นผูมี้วิสัยทัศน์ในการบริหารและการจัดการศึกษา  ได้แก่  การ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสร้างความมุ่งหวงัในอนาคต  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละแนวทาง

พฒันาการศึกษา33 

 กฤษณา  ศกัด์ิศรี  ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีผูบ้ริหารท่ีดีควรมี  คือ  1. มีพลงัแห่งความ

อดทน  ผูบ้ริหารต้องมีพลังพร้อม  ทั้ งกายและทางใจท่ีจะเผชิญกับเร่ืองต่างๆ เช่น  สามารถ

รับผดิชอบต่องานไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  อดทนต่อความกดดนัต่างๆ สามารถ

แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกัน  มุ่นมัน่ในการทาํงานให้บรรลุ

เป้าหมาย  เป็นตน้  2. มีบุคลิกภาพท่ีดี  ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีบุคลิกท่ีสามารถปรับตวั

ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้และมีความพร้อมอยู่เสมอ  โดยจะตอ้งมีการแสดงออกท่ีดีในการกระทาํ

ส่ิงต่างๆ เช่น  บุคลิกภายนอกตอ้งสุภาพและเรียบร้อยอยู่เสมอ  มีมารยาทต่อทุกชนชั้น  รู้จกัระงบั

อารมณ์  ปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  3. มีสามญัสาํนึก  หมายถึง  การมีความนึก

คิดท่ีดี  สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ไดดี้  และแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  4. มีความยุติธรรม  

ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งเป็นผูมี้ความยติุธรรม  หากขาดคุณสมบติัขอ้น้ีจะทาํให้ไม่ประสบผลสาํเร็จในการ

ทาํงาน  โดยตอ้งมีความยติุธรรมภายใตจิ้ตสาํนึก  ซ่ึงเป็นนิสัยและความยติุธรรมในการพิจารณา  ซ่ึง

เป็นการพิจารณาจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง  ทาํใหแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  5. มีความสามารถท่ีจะเห็น

ถึงความแตกต่าง  คือ  การใชว้ิจารณญาณอยา่งพินิจพิเคราะห์  จาํแนกแยกแยะส่ิงผดิ  ส่ิงถูกได ้ 6. มี

ความคิดริเร่ิม  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับการบริหารจดัการ  7. มีความพยายาม  ผูบ้ริหารท่ี

มีความสามารถควรจะรู้วิธีท่ีจะทาํงานใหก้า้วหนา้ข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงตอ้งตระหนกัวา่ความสาํคญัอยูท่ี่การ

ลงมือทาํ  และปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ34 

 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  ไดน้าํเสนอคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารควรจะมี  คือ  1. ภูมิฐาน  หมายถึง  

ความสง่าผา่เผย  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความพอเหมาะพอดีของรูปร่าง  เคร่ือง

                                                        
33 จนัทรานี  สงวนนาม,  ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา, 137. 
34 กฤษณา  ศกัด์ิศรี,อา้งถึงในทองทิพภา  วิริยะพนัธ์ุ, มนุษยสมัพนัธ์กบัการบริหาร

(กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุค๊ส์, 2546), 78-82. 
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แต่งกาย  กิริยาวาจา  ท่าทางท่ีแสดงถึงบุคลิกลกัษณะการเป็นผูน้าํ  ทาํให้บุคคลอ่ืนพึงพอใจและเกิด

ความเช่ือถือศรัทธา  ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแสดงออกใหเ้ห็นชดัเจน  ดงัน้ี  มีวาจาสุภาพ  ปฏิบติัตามมารยาท

ทางสังคม  มีอารมณ์ขนั  สามารถควบคุมตนเอง  ระงบัอารมณ์ได ้ แต่งกายเรียบร้อย  ท่าทางสง่า  มี

สุขภาพดีทั้งกายและใจ  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น  2. ภูมิวฒิุ  หมายถึง  ความเป็นผูมี้ความรู้ในการ

ปฏิบติังาน  คือ  ตอ้งมีความรูเฉพาะวิชาการในหน้าท่ีโดยตรงให้แตกฉาน  และตอ้งมีความรู้ใน

แขนงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ีด้วย  ซ่ึงผูน้ําจะต้องเรียนรู้ให้มากทั้ งจากตําราและ

ประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ  รวมทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูน้าํท่ีขาดภูมิรู้ยอ่มขาดความน่าเช่ือถือ

ในดา้นความรู้ความสามารถจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ทาํใหเ้กิดปัญหาในการปกครอง  ซ่ึงลกัษณะของ

ผูน้าํท่ีเป็นผูรู้้  คือ  มีความรอบรู้ในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะกฎหมาย  ระเบียบ  วิธีการ  ความ

รอบรู้ในดา้นเทคนิค  กระบวนการคิด  นวตักรรม  เทคโนโลยี  ประวติัศาสตร์  สังคม  3. ภูมิธรรม  

เป็นคุณสมบติัท่ีสําคญัท่ีสุดของผูน้ําทุกประเภท  เพราะถา้ผูน้ําขาดภูมิธรรมจะทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อองคก์าร  คุณลกัษณะผูน้าํท่ีมีภูมิธรรม คือ  มีความซ่ือสัตย ์ ความมัน่คง  เป็นผูท่ี้มีความ

ยติุธรรม  เป็นผูท่ี้มีวินยัในตนเอง  เป็นผูท่ี้มีวินยัในตนเอง  เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํ

ของตนและต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํ  เป็นผูท่ี้มีความปรารถนาท่ีจะทาํดี  เป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่

ในตนเอง  เป็นผูท่ี้สามารถตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  เป็นผูท่ี้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  เป็นผูท่ี้

เสียสละ  เป็นผูท่ี้มีพรหมวิหารส่ี  หนกัแน่น  เปิดเผย  เขา้ใจตนเองและบงัคบัตนเองได ้ 4. ความจดั

เจนในศิลปะ  ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถประยุกตห์รือผสมผสานภูมิทั้งสาม

ภูมิเขา้ดว้ยกนั  เพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย  การประยกุตภู์มิทั้งสาม  ก็คือศิลปะแห่งความเป็น

ผูน้าํ  ผูน้าํท่ีดีตอ้งเป็นผูจ้ดัเจนทั้งการพดู  การเขียน  และการกระทาํลกัษณะของผูท่ี้มีความจดัเจนใน

ศิลปะของการเป็นผูน้าํ  คือ  เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการเขา้สังคม  เป็นผูรู้้จกัวิธีท่ีจะ

ทาํงานให้สาํเร็จ  เป็นผูมี้ความกลา้  มีความสามารถในการปรับตวั  มีความสามารถในการพูดหรือ

ส่ือความคิด  มีมนุษยสัมพนัธ์  เป็นผูท่ี้สามารถแบ่งงานให้ผูอ่ื้นช่วยปฏิบติั  เป็นท่ีพ่ึงของผูอ่ื้นได ้ มี

เทคนิคในการยกย่องชมเชย  มีประชาธิปไตย  เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม  มีความสามารถในการจูงใจ  

และสร้างความเป็นหมู่คณะ35 

 สุชิน  บุญพร้อม  กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไวว้า่  1) บุคลากรและพฒันาบุคลากร  2) 

ความรู้เร่ืองในกฎระเบียบเก่ียวกบังานธุรการ  การเงิน  และพสัดุ  3) ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

                                                        
35 ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ,  ภาวะผูน้าํและจริยธรรมสาํหรับผูบ้ริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : 

ขา้วฟ่าง, 2546), 71-80. 
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ระบบการบริหารการศึกษา  นโยบายการศึกษา  4) ความสามารถในการสร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึน

ในหน่วยงาน  5) ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายและเป้าหมายของการจดัการศึกษา36 

วิรัตน์  จนัทร์สุวรรณ  ไดก้ล่าวถึง  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารวา่ผูน้าํควรมีประสิทธิภาพ

เฉพาะตน ไดแ้ก่  ความรู้  ความสามารถมีทกัษะดา้นการบริหาร  มีวิธีการทาํงาน  การดาํเนินงาน

ตลอดจนวิธีการบริหารงานท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ  มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ดูแลเอาใจใส่

สุขภาพของตนเองใหแ้ขง็แรงทั้งดา้นร่างกายและดา้นอารมณ์  มีการลาํดบัความสาํคญัของภาระงาน  

มีเป้าหมายในการทาํงานและพยายามทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว้37 

สุธี  สุทธิสมบูรณ์  และสมาน  รังสิโยกฤษณ์  ไดส้รุปคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีไวด้งัน้ี  

1)  มีความเช่ือมัน่และเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น  2) มีความรอบรู้  ความสามารถใน

งานท่ีตนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ  3) มีความคิดริเร่ิมและสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดริเร่ิม

ดว้ย  4) มีความเสียสละ  5) มีความกระตือรือร้นและเขา้สังคมไดดี้  6) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  7) มี

ความกลา้ในการตดัสินใจ  8) มีความสมานไมตรีและสร้างสามคัคีธรรมกบัผูร่้วมงาน  9) มีดุลยพินิจ

มัน่คงและรอบคอบ  10) มีความจงรักภกัดีต่องานและผูร่้วมงาน  11) มีความกลา้รับผิดชอบและ

ยอมรับว่ามีพนัธะต่อหนา้ท่ี  12) มีประสบการณ์ในการปกครองบงัคบับญัชาจากหัวหนา้แบบต่างๆ 

มาแลว้  13) มีบุคลิกภาพเขม้แข็งเด็ดเด่ียว  14) มีเหตุมีผล  ยอมรับความจริง  15) มีความต่ืนตวั  

คน้ควา้หาความรู้ใหม่เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  16) มีความยติุธรรม38 

สุภาวดี  คาํเกล้ียงไดส้รุปคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีไวว้่า ผูบ้ริหารคือผูท่ี้มีคุณลกัษณะ 

บุคลิกภาพพิเศษกว่าคนทัว่ๆไป ไดแ้ก่ เป็นผูท่ี้มีร่างกายสง่าผา่เผย มีการศึกษาและสถานะทางสังคม

ดี มีความรู้ความสามารถ ผูน้ําเป็นผูท่ี้มีสติปัญญาสูง มีการตดัสินใจท่ีดี และมีทกัษะในการส่ือ

ความหมายและการพูด มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ ควบคุมอารมณ์ได ้มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์มี

                                                        
36 สุชิน  บุญพร้อม,  “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาม

ทศันะของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  สงักดักรมสามญัศึกษา”  (ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน, 2546), บทคดัยอ่. 
37

 วิรัตน์  จันทร์สุวรรณ,“คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 38.   
38 สุธี  สุทธิสมบูรณ์  และสมาน  รังสิโยกฤษณ์, หลกัการบริหารเบ้ืองตน้,พิมพค์ร้ังท่ี 16 

(กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2549), 60-61. 
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จริยธรรม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รับผิดชอบ ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค เป็นท่ียอมรับของสมาชิกและ

คนอ่ืนๆ มีความเฉลียวฉลาดในการเขา้สงัคม39 

นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการชาวต่างประเทศไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไวใ้นอีก

หลากหลายแง่มุมดงัน้ี ปีเตอร์  ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า  ผูบ้ริหารโดยทัว่ไปควรมี

ลกัษณะ ดงัน้ี  1)มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สมอง (wealthy) 2)มีความชาํนาญพิเศษ (skills) 3)มีอาํนาจ

ในตวัเอง (power)  4)รอบรู้ทุกอยา่งท่ีสามารถทาํได ้(enlightenment) 5)แสวงหาส่ิงท่ีดี (well belong) 

6)ตรงต่อระเบียบ (rectitude) 7)รู้จกัท่ีต ํ่าท่ีสูง (respect) 8 การแสดงท่าทางไม่ขดัตา (affection)40 

เครทอน (Kreitton) ได้แยกแยะคุณลักษณะผูน้ํา  โดยเน้นว่าลักษณะผูน้ําท่ีดีต้อง

ประกอบดว้ยบญัญติั  21  ประการ  คือ  1) ตอ้งมีความรู้ดี  2) มีลกัษณะจูงใจผูพ้บเห็น  3) มีใจเยือก

เยน็เม่ือประสบปัญหา  4) นอบน้อม  5) ตดัสินปัญหาทนัท่วงที  6) เป็นกลางโดยไม่เอนเอียง  7) 

เปล่ียนแปลงปรับปรุงได ้ 8) มีความกลา้หาญ  9) เป็นผูร่้าเริงมองโลกในแง่ดี  10) เตรียมใจท่ีจะรับ

งานหนกั  11) มีอารมณ์มัน่คง  12) มีเมตตาจิต  13) เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น  14) เสมอตน้เสมอ

ปลาย  15) สามารถคุมการประชุมและแนะนาํความคิด  16) รักงานท่ีทาํ  17) ไม่หมดกาํลงัใจง่าย ๆ 

18) มีความสามารถทาํงานไดดี้มากกว่าหน่ึงส่ิง  19) มีพลงัแห่งความคิดคาํนึง  20) ซ่ือสัตยแ์ละ

ตรงไปตรงมา  21) ตอ้งมีศีลธรรม41 

ดอลล (Doll)ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารดงัน้ี 1) ควรเป็นคนท่ีมีลกัษณะเอา

ใจเขามาใส่ใจเรา ผูน้าํควรจะเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกไวต่อความตอ้งการหรืออารมณ์ของสมาชิกของ

กลุ่ม 2) ควรเป็นคนมีชีวิตจิตใจ มีความตอ้งการส่วนตน เป็นคนมีความกระตือรือร้น มีความต่ืนตวั

อยู่เสมอ ร่าเริงแจ่มใส 3) ควรไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม และพฤติกรรม

ของผูบ้ริหารจะตอ้งสอดคลอ้งกับเกณฑ์เฉล่ีย(Norms)ของกลุ่ม มีความคิดไม่ต่างหรือห่างจาก

ความคิดของกลุ่มมากนกั 4) ควรเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกได ้5) สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

                                                        
39

 สุภาวดี  คาํเกล้ียง, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 20. 
40 Peter F. Dructer, The Practice of Management (New York : Harper, 1958), 150. 
41 Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities (Illinois : Interstate, 

1960), 81. 
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6) เป็นผูมี้สติปัญญา 7) สนใจและรู้ในบทบาทของการเป็นผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี 8) มีความรับผดิชอบ

สูง42 

บาร์นาร์ด (Barnard) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของผูบ้ริหารไวด้งัต่อไปน้ี 

  1.  ความมีชีวติชีวาและทนทาน  (vitality  and  undulation)  ความมีชีวติชีวา  หมายถึง  

ความคล่องแคล่ววอ่งไว  ต่ืนตวัอยูเ่สมอท่ีจะรับสถานการณ์ทุกชนิด  ปรับตวัไดแ้ละร่าเริงแจ่มใสอยู่

เสมอ  ความทนทาน  คือ  ความสามารถในการทาํงานต่อเน่ืองกนัได ้  โดยไม่ตอ้งหยดุพกัเป็น

เวลานาน  ทนต่อความลาํบากเจบ็ชํ้าได ้  โดยไม่ปริปากบ่น  หรือแสดงอาการทอ้แทใ้หผู้ใ้ดพบเห็น  

ส่วนความมีชีวิตชีวา  ความคล่องตวั  วอ่งไว  แจ่มใส  ร่าเริง  ทาํใหผู้น้าํมีเสน่ห์ถูกใจคน  ความ

อดทน  ทาํใหผู้บ้ริหารมีโอกาสหาประสบการณ์ไดม้าก  เรียนรู้ไดต้ลอดเวลาโดยไม่หยดุย ั้ง  ทาํให้

เป็นคนทนัโลก  ทนัเหตุการณ์  และทาํใหไ้ดรั้บความสาํเร็จในงานไดง่้าย  เพราะงานบางอยา่งไม่

อาจหยดุชะงกัหรือท้ิงระยะใหพ้กัผอ่นได ้  ความร่วมมือของบุคลากรอ่ืนข้ึนอยูก่บัความเอาจริงเอาจงั

ของผูบ้ริหารในการทาํงานดว้ยเหมือนกนั  ดงันั้นความทนทานจึงจาํเป็น 

 2.  ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งตดัสินใจเร็วและเต็มใจ

เสมอท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตนเองในเม่ือปัญหาใดๆเกิดข้ึน  การรู้จกัตดัสินใจเป็นลกัษณะหน่ึงของ

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ถา้ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในตนเองก็จะตดัสินใจไดดี้  การตดัสินใจได้

ถูกตอ้งรวดเร็วทาํใหก้ารแกปั้ญหาต่างๆ กระทาํไดโ้ดยทนัท่วงที  ความล่าชา้ไม่ว่าจะเป็นเชิงตอบรับ

เห็นดว้ย  หรือปฏิบติัไม่เห็นดว้ย  อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่งาน  และอาจทาํใหผู้ป้ฏิบติัหรือผูอ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชายุง่ยากใจ 

 3.  ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถน้ี  ถา้ผูบ้ริหารขาดเสียแลว้แม้

จะมีความสามารถอยา่งอ่ืนมากเพียงใดก็ตาม  ยากท่ีจะบริหารคนจาํนวนมากๆ ได ้ ยากท่ีจะทาํงาน

ใหส้าํเร็จ  เพราะคนของหน่วยงานจะดาํเนินไปไดโ้ดยไดรั้บความร่วมมือจากคนหมู่มาก  ผูบ้ริหารท่ี

สามารถชกัจูงใจคนน้ี  หมายถึง  ความสามารถในการสนทนา  ความเป็นนักพูด  สามารถแสดง

ปาฐกถาในท่ีสาธารณะ  ความสามารถในการเขียนบทความ  การวางตวัให้ผูอ่ื้นเล่ือมใสความ 

สามารถจบัจุดสนใจของบุคคลอ่ืนได ้ รู้จกัเอาใจคนถูกจงัหวะโดยไม่เสียงานและรู้จกัขดัในส่ิงท่ีควร  

นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถใชภ้าษาไดดี้  ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย  ตรงไปตรงมา  แสดงความสุจริตใจ

ของตนเองออกมาใหค้นอ่ืนเห็นไดช้ดั 

 4.  ความรับผดิชอบ  (responsibility)  หมายถึง  สภาพของอารมณ์ของบุคคลท่ีมีความรู้สึก

เสียใจ  ไม่พอใจ  เม่ือไม่ไดท้าํในส่ิงอนัควรทาํ  หรือไม่ไดล้ะเวน้ในส่ิงท่ีควรละเวน้  เป็นความรู้สึก

                                                        
42 Ronald C. Doll, Curriculum Improvement (Boston : Allyn and Bacon, 1968), 153 – 55. 
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ดว้ยตนเองวา่ส่ิงใดถูก  ส่ิงใดควร  ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสงัคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิก

อยู ่ ผูบ้ริหารท่ีดียอ่มยนิดีรับผดิและเตม็ใจยอมรับ ขณะเดียวกนัเม่ือรับหนา้ท่ีไดม้าแลว้  จะบากบัน่

ทาํหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด  โดยไม่ทอดท้ิงแมแ้ต่จะมีอุปสรรคบางประการมาเก่ียวขอ้งความรับผดิชอบเป็น

ลกัษณะท่ีจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารทุกคน 

 5.  ความฉลาดมีไหวพริบ  (intellectual  capacity)  สมองเฉียบแหลม  เตม็ไปดว้ยความรู้ทนั

โลก  ทนัเหตุการณ์  เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับผูบ้ริหารทุกประเภท  ความฉลาด  มีไหวพริบ  จะมี

ไดก้ต่็อเม่ือผูน้าํเป็นคนดีมีความรู้ดี รู้งาน รู้นโยบายและวตัถุประสงคข์องงาน  รู้กระบวนการวิธีการ

บริหารงาน  มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ  เป็นพหูสูต  คือ  รอบรู้และสนใจในเร่ืองต่างๆ 

รอบดา้น  มีความคิดริเร่ิม  และท่ีสาํคญัท่ีสุด  คือร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์สมบูรณ์  เพราะร่างกาย

อ่อนแอ  จิตใจอ่อนแอ  อารมณ์ไม่มัน่คง  ไม่ว่าจะมีระดบัสมองหรือเชาวปั์ญญาสูงเพียงใด  การใช้

สมองและเชาวปั์ญญายอ่มบกพร่องผดิพลาดไดเ้สมอ43 

สแตท (Stadt) ไดใ้หค้วามเห็นในอีกมุมหน่ึงวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดี ควรมีดงัน้ี  

1) คาํนึงถึงมาตรฐานในการทาํงาน 2)เป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนหรือพึ่งพาอาศยัได ้3)มีความกลา้ กลา้ท่ีจะ

คิด กลา้ท่ีจะเส่ียง 4)มีความรับผดิชอบ 5)มีความสามารถท่ีจะแบ่งงานใหผู้อ่ื้นช่วยปฏิบติั 6)มีวินยัใน

ตนเอง 7)มีมโนภาพ 8)มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 9)มีความสามารถในการส่ือความคิด 10)แขง็แรงและมี

สุขภาพดี 11)มีสติปัญญา 12)มีความสามารถในการจดัรูปงาน 13)มีความสามารถในการตดัสินใจ

อยา่งมีเหตุผล44 

 สตอ๊กดิล (Stogdill) ไดท้บทวนการศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีทาํระหวา่งปีค.ศ. 1948-

1970  และสรุปคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ไดด้งัน้ี 

 1.  ลกัษณะทางกาย  (Physical  characteristics)ไดแ้ก่  อายุ  ลกัษณะท่าทาง  ส่วนสูง  

นํ้ าหนกั  ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส่งเสริมให้มีลกัษณะของผูน้าํในตนเอง  และสามารถสร้างความ

ยาํเกรงใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มได ้

 2.  ภูมิหลงัทางสังคม  (Social  background)  เช่น  การศึกษา  สถานภาพทางสังคม  

สถานภาทางเศรษฐกิจ 

                                                        
43  Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge : Harvard University 

Press, 1969), 93 – 100.  
44 Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs. (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hill Inc., 1973), 49 – 53.   
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 3.  สติปัญญา  และความสามารถ  (Intelligence  and  ability)  ผูน้าํมีสติปัญญาสูง  มี

ความรู้  ความสามารถดา้นต่างๆท่ีดี 

 4.  บุคลิกภาพ  (Personality)  ผูน้าํมีความต่ืนตวัอยู่เสมอ  ควบคุมอารมณ์ได ้ มีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง  มีความระมดัระวงัสูง  มีคิดริเร่ิม 

 5.  ลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน  (Task-related  characteristics)  ผูน้าํมุ่งมัน่ในการทาํงานให้

สาํเร็จ  มีความรับผดิชอบสูง  มีความสามารถในการนิเทศงาน 

 6.  ลกัษณะทางสงัคม  (Social  characteristics) เป็นผูท่ี้ขอความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ

ไดดี้  มีบารมี  ช่ือเสียง  เป็นท่ีรู้จกัในสงัคม  เขา้สงัคมได ้ รู้จกักาลเทศะ45 

ส่วนซาเลส (Sayles) มีความเห็นว่า ผูบ้ริหารควรมีคุณลกัษณะ คือ 1)มีความสามารถเหนือ

ผูอ่ื้น  2)เป็นผูท่ี้สามารถเช่ือถือและไวว้างใจได ้ 3)มีความกระตือรือร้น46  

ในอีกไม่ก่ีปีต่อมา บาส (Bass) ไดท้าํการสาํรวจคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดยไดพ้ฒันาจาก

กรอบแนวคิดของสต๊อกดิล (Stogdill)  ซ่ึงกาํหนดไวด้งัน้ี  1. คุณลกัษณะทางกาย  ไดแ้ก่  การมี

สุขภาพแข็งแรง สง่า  2. คุณลกัษณะภูมิหลงัทางสังคม ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้การศึกษาดี มีฐานะทาง

สังคมดี  เป็นท่ียอมรับยกยอ่งของบุคคลอ่ืน  3. คุณลกัษณะทางสติปัญญา ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้ความรู้  

ความสามารถ มีปฏิภาณไหวพริบดี  4. คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ การเป็นผูท่ี้มีความสามารถ

ในการปรับตัวเขา้กับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง มีความเช่ือมั่นในตนเอง  5. คุณลักษณะท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ การเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  6. คุณลกัษณะทางสังคม ไดแ้ก่ การ

เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ดี  วางตวัในการเขา้สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม47 

ในอีกแง่มุมหน่ึงการ์ดเนอร์(Gardner) ไดเ้สนอว่าคุณลกัษณะของผูน้าํควรประกอบไปดว้ย

การมีสุขภาพทางร่างกายท่ีสมบูรณ์ มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการตดัสินใจในบทบาท

ของตน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ปรับตวัได ้มีความยดืหยุน่ตามสมควร มีความพร้อมท่ีจะรับผดิชอบ

                                                        
45

 Ralph  M.  Stogdill,  Handbook  of  Leadership  :  A  Survey  of  Theory  and  Research  

(New  York  :  Ronald  Press,  1953), 74-75. 
46

   Leonard R. Sayles, Leadership : What Effective Manager Really Do and How They Do 

it (U.S.A. : McGraw-Hill, Inc.,1979), 32. 
47 Bernard M. Bass, Stogdill’s handbook of leadership (New York: The Free Press, 1981), 

73-8. 
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งาน มีสมรรถภาพในการทาํงาน เขา้ใจผูร่้วมงาน และความตอ้งการของผูร่้วมงาน มีทกัษะในการ

ส่ือสาร มนุษยส์มัพนัธ์ การจูงใจ และมีความตอ้งการความสาํเร็จในงาน48   

แมกนูสัน (Magnuson)  ไดศึ้กษาวิจยัลกัษณะของผูบ้ริหารพบว่า  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

โรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้น  ตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะทั้งในดา้น

ส่วนตวั  และลกัษณะทางดา้นวิชาชีพ  ดังน้ี  1) คุณลกัษณะส่วนตวั  ได้แก่  มีความยุติธรรม  มี

ความรู้  มีอารมณ์มัน่คง  เปิดเผย  เขา้ใจง่าย  มีความมัน่คง  คือ  คงเส้นคงวา  และมีความเห็นใจผูอ่ื้น  

2) คุณลกัษณะดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่  มีความรู้ในการบริหารดี  รู้จกัท่ีจะมอบหมายงาน  มีการวางแผน

และจดัหน่วยงานไดดี้  สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นได ้ และรู้จกัใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสม49 

ซ่ึงแซคส์ (Sachs)  ไดก้ล่าวไวค้ลา้ยๆกนัวา่  ลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งประกอบดว้ย  1)มี

ความเขา้ใจตนเอง  2)ยอมรับและเคารพในความคิดของผูอ่ื้น  3)มีความเขา้ใจในสถานการณ์ของ

ผูร่้วมงาน  4)มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 5)สามารถนาํความคิดของผูร่้วมงานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

แก่หน่วยงาน50 

เซอร์จิเอวานนี (Sergiovanni)  กล่าวถึงผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  1.ส่ิงท่ี

ตอ้งรู้มาก่อน  2.การมองการณ์ไกล  3.มีหลกัการ  4.หลกัในการทาํงาน  5.หลกัการปกครอง  6.ความ

มุ่งประสงค ์ 7.การวางแผน  8.ความยนืหยดั  9.การบริหารคน  10.มีความรักองคก์าร51   

เอคิน (Eakin) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน  St. Louis  พบว่า  

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีจาํเป็นตอ้งมีและทาํให้ประสบผลสําเร็จ  คือ  ความรับผิดชอบ  ความ

เฉลียวฉลาด  มีไหวพริบเฉียบแหลม  มีความยดืหยุน่ในหนา้ท่ี  มีความเขา้ใจในระบบครอบครัวของ

ผูร่้วมงานของแต่ละคน52 

                                                        
48 JW. Gardner, On Leadership (New York: A Division of Macmillan,1990), 46. 
49 W.G. Magnuson, The Characteristics of Successful School Business Managers (Los 

Angeles : University of Southern California, 1991), 78-91. 
50

  Benjamin M. Sachs, Education Administrator : A Behavioral Approach (Boston 

:Houghton Miffin Company,1996), 3-4. 
51 Tomas J. Sergiovanni, Leadership for the schoolhouse: how is it different?: Why is it 

important? (New York: McGraw-Hill, 1996),16. 
52 Cavolyn Eakin and Joyce Killman, “Perceptions of Principals and Teachers Concerning 

Desirable Leadership Traits for Principals,” (Dissertation Abstracts International, 1997), 39-A. 
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นอกจากน้ีเบนนิส (Bennis) เสนอว่า ผูท่ี้จะเป็นผูน้าํไดน้ั้น จะตอ้งมีคุณลกัษณะบุคลิกภาพ

พิเศษกว่าคนทัว่ๆไป ไดแ้ก่ มีความเฉลียวฉลาด มีความกลา้หาญ มีความกระตือรือร้น มีลกัษณะ

ท่าทางดี สง่าน่าเล่ือมใส มีความยติุธรรม ฯลฯ53 

ฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ไดแ้บ่งคุณลกัษณะของผูน้าํออกเป็น  3  ลกัษณะคือ  

1) ความเป็นผูมี้ความสามารถ (capacity) ประกอบดว้ย  ความมีไหวพริบ  การต่ืนตวัทนัต่อเหตุการณ์  

การใช้เวลาและภาษาพูด  ความเป็นผูริ้เร่ิมและความเป็นผูต้ ัดสินปัญหาท่ีดี  2) ความเป็นผูมี้

ความสาํเร็จ (achievement) ประกอบดว้ย  ความสาํเร็จทางดา้นวิชาการและการแสวงหาความรู้  3) 

ความเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ (responsibility) ไดแ้ก่ การเป็นท่ีพ่ึงของคนอ่ืนได ้ มีความสมํ่าเสมอ  

มัน่คง  อดทน  กลา้พูดกลา้ทาํ  เช่ือมัน่ในตนเอง  และมีความทะเยอทะยาน  4) ความเป็นผูเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วม (participation) ในดา้นกิจกรรม  ดา้นสงัคมใหค้วามร่วมมือ  รู้จกัปรับตวั  และมีอารมณ์ขนั  

5) ความเป็นผูมี้ฐานะทางสงัคม (status) มีตาํแหน่งฐานะทางสงัคม  เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป54 

และเพื่อเป็นการสนบัสนุนแนวความคิดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จึงขอนาํผลการศึกษาของคณะ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฝึกอบรมและพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาแห่งรัฐทสัมาเนีย  ประเทศออสเตรเลีย  

ร่วมกบัสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคข์องผูบ้ริหารการศึกษา (leader characteristics) ซ่ึงปรากฏผลจากการศึกษาว่า  ผูบ้ริหาร

การศึกษาควรมีคุณลกัษณะ  คือ   

 1. ควรมีประสิทธิภาพเฉพาะตน (personal effectiveness) 

 2. ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น (interpersonal relation) 

 3. การมีภาวะผูน้าํดา้นการจดัการศึกษา (educational leadership) 

 4. ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้  (planning and 

accountability) 

 5. การมีภาวะผูน้าํชุม (community leadership) 

                                                        
53 Warren G. Bennis, Managing the dream : reflections on leadership and change 

(Cambridge, Mass : Perseus, 2000), 23. 
54 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration, 6th ed (Singapore : 

McGraw-Hill, 2001), 396-397. 
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6. การมีภาวะผูน้าํดา้นศาสนา  วฒันธรรมและจริยธรรม (religious, cultural and ethical 

leadership)55 

และลิเคิร์ท (Likert) ไดศึ้กษาและกาํหนดคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ซ่ึงลิเคิร์ทเช่ือว่าเป็น

คุณลกัษณะท่ีจะทาํให้ไดท้ั้งงาน นํ้ าใจคนและผลผลิตสูง คุณลกัษณะการบริหารดงักล่าวมี 8 

ประการ ประกอบดว้ย 

1. ภาวะผูน้าํ (leadership) หมายถึง คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารว่าเป็นไปในทางส่งเสริม

การปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 

2. การจูงใจ (motivation) คือ ลกัษณะการใชส่ิ้งจูงใจหรือ วิธีการกระตุน้แบบต่างๆ 

3. การส่ือสาร (communication) หมายถึง การติดต่อเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ขององคก์าร 

4. การมีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) หมายถึง ความสัมพนัธ์และการร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติั 

งานของบุคคลในองคก์าร 

5. การตดัสินใจ (decision making) หมายถึง ระดบัของการตดัสินใจภายในองคก์าร 

ผูบ้ริหารควรรวมอาํนาจในการตดัสินใจ หรือกระจายอาํนาจในการตดัสินใจการตดัสินใจไปสู่

บุคคลอ่ืนในระดบัต่างๆ กนั 

6. การกาํหนดเป้าหมาย (goal setting) หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คคลในองคก์ารไดมี้

ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังานหรือเป้าหมายขององคก์าร 

7. การควบคุมการปฏิบติังาน (control) หมายถึง ระดบัอาํนาจหนา้ท่ีในองคก์ารซ่ึงผูบ้ริหาร

ควบคุม ตรวจตราการปฏิบติังานในหนา้ท่ีมากนอ้ยเพียงใด 

8. เป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรม (performance goals and  training) หมายถึง 

ระดบัเป้าหมายในการปฏิบติังาน ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งการใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเร็จ56 

จากทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารขา้งตน้  พบว่ามีส่ิงท่ีเหมือนกนัเช่น ใน

เร่ืองของสติปัญญา  การมีมนุษยสัมพนัธ์  ความสามารถในการจูงใจ  ความเช่ือมัน่ในตนเอง และ

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ซ่ึงผูว้ิจยัไดพิ้จารณาใชแ้นวคิดคุณลกัษณะผูบ้ริหารของลิเคิร์ทประกอบการ

วิจยัในคร้ังน้ีดงัมีสาระสาํคญั คือ 

                                                        
55 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา,  คุณลกัษณะท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารการศึกษา (มปท, 2544), 3-4. (อดัสาํเนา). 
56  Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill Book Co., 

1961), 5-25. 
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ภาวะผู้นํา (leadership) 

ภาวะผูน้าํเก่ียวขอ้งกบัผูน้าํโดยตรง กล่าวคือ นอกจากผูน้าํจะเป็นบุคคลสาํคญัในการสร้าง

บรรยากาศในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติังานแลว้ งานจะดาํเนินไปดว้ยดี บรรลุตามวตัถุประสงค์

ยงัข้ึนอยูก่บัศิลปะในการบริหารของผูน้าํนั้นคือการมีภาวะผูน้าํ (leadership) ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมาย

ของคาํวา่ภาวะผูน้าํไวม้ากมาย ดงัน้ี 

เอกชัย  บุญมีพิพิธ ให้ความหมายของภาวะผูน้ําว่าเป็นลักษณะความสัมพนัธ์รูปหน่ึง

ระหว่างคนในกลุ่ม เป็นความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  ซ่ึงเราเรียกว่าผูน้าํสามารถท่ีจะชกั

จูงผูป้ฏิบติัซ่ึงเป็นผูต้ามใหร่้วมมือร่วมใจดาํเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีผูน้าํตอ้งการได้57 

สตอกดิล (Stogdill) ให้ความหมายของภาวะผูน้าํว่าเป็นกิจกรรมของการสร้างอิทธิพลต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความพยายามใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้58  

เบนนิส (Bennis) ใหค้วามหมายว่า ภาวะผูน้าํคือ กระบวนการชกันาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้

ปฏิบติัตามความตอ้งการ59 

โบลลแ์ละดาเวนพอร์ท  (Bole and Davenport)   กล่าวว่า การเป็นผูน้าํคือ กระบวนการท่ี

บุคคลมีความคิดริเร่ิมท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มกา้วไปสู่จุดประสงคท่ี์ทุกคนยอมรับ ช่วยทาํใหก้ลุ่มคงอยูไ่ด ้ 

สมาชิกทุกคนสมปรารถนา โดยมีส่ิงท่ีตอ้งการเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม60 

ทีด (Tead)อธิบายว่า ภาวะผูน้าํเป็นการกระทาํท่ีมีอิทธิพลจูงใจใหผู้อ่ื้นร่วมในกาปฏิบติังาน

เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือเป็นศิลปะแห่งการกระทาํของบุคลากร เพื่อใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการและทาํให้

ผูอ่ื้นช่ืนชอบ61 

                                                        
57

 เอกชยั  บุญมีพิพิธ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสาํเร็จ

การศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาและสาขาอ่ืน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี” 

(วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 21. 
58 Ralph M. Stogdill, “Leadership Membership Oranization,” PsychologicalBulletin I 

(January 1950): 4. 
59 Warren G. Bennis. “Leadership Theory and Administrative : The Problem of 

Authority,” Administrative Science Ouartery 12 (December 1959) : 261. 
60Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge , Mass:Harvard 

University Press, 1969), 92 - 102. 
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เฮอร์เซย ์ และ แบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของภาวะผูน้าํว่า 

หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคล หรือของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุถึง

จุดมุ่งหมายท่ีไดก้าํหนดข้ึนไวใ้นสถานการณ์หน่ึง62 

ดังจะกล่าวได้ว่า ภาวะผูน้ําเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร  เพื่อจูงใจให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวร่้วมกนั 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้นํา 

 เนปีเออร์และเกอร์เซนเฟลด ์(Rodney W. Napier & Matti K. Gershenfeld) ไดก้ล่าวถึง

แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํไว ้4 ประการอนัประกอบดว้ย 1) leadership-as trait ความเป็นผูน้าํทาง

พนัธุกรรม เป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด 2) leadership-as position ความเป็นผูน้าํเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน การทาํงานในตาํแหน่งใดยอ่มมีลกัษณะความเป็นผูน้าํอนัเน่ืองจากการดาํรง

ตาํแหน่งนั้นตามมา 3) leadership-as situation ความเป็นผูน้าํเน่ืองมาจากสถานการณ์ทาํใหเ้กิดข้ึน 

บางสถานการณ์ตอ้งการคนท่ีมีคุณสมบติัแบบหน่ึง หากมีผูใ้ดมีคุณสมบติัเช่นนั้นอยูก่็จะกลายเป็น

ผูน้าํได ้4) leadership-as functional roles of members พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการและวตัถุประสงคท่ี์ทาํใหเ้กิดความตอ้งการผูน้าํแบบนั้นๆข้ึนมา63 

ลิแฟม และฮอซ (Lipham and Hoch) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํตอนหน่ึงวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จของโครงการ

ต่างๆ ทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของผูบ้ริหารต่อการสร้างภาวะผูน้าํท่ีดีนั้นเป็น

ส่ิงสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารทุกคน64 

ลิเคิร์ท (Likert ) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการซ่ึงผูน้าํจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความ

คาดหวงั ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

                                                                                                                                                               
61 Ordway Tead, The Art of Leadership (New York: McGraw-Hill Book Company,1970), 

20. 
62 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization Behavior, 2th ed. 

(Englewood Cliffs, New Jersey:A Simon & Schuster Company, 1972), 68. 
63

 Rodney W. Napier and Matti K. Gershenfeld,Groups : Theory and Experience (Boston: 

Houghton op.,1973), 136-151. 
64 James M. Lipham and James A. Hoch, Jr., The Principalship: Foundation and 

Functions (New York : Harper & Row Publisher, 1974), 176. 
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ดงันั้นเพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน ผูน้าํจะตอ้งแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นวา่สนบัสนุนในความสามารถของพวกเขา65 

เดวิส (Davis) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเป็นศิลปะของการบอกช้ีแนะผูร่้วมงานหรือผูใ้ต ้บงัคบั

บญัชาใหป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจและกระตือรือร้น66 

ส่วนบาร์นาร์ด (Barnard) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดีไวห้ลายประการ คือ 

1. สดช่ืน อดทน ร่ืนเริง เบิกบาน ทาํงานดว้ยความสนุก มีความอดทนในการทาํงาน 

2. มีความสามารถในการตดัสินใจดี คือ ตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว และไม่ผดิพลาด 

3. มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี้ 

4. มีความรับผดิชอบสูงสามารถควบคุมอารมณ์ใหม้ัน่คงเม่ือถูกตาํหนิ ไม่หนีงาน แต่ 

มุมานะ เพื่อใหง้านนั้นประสบความสาํเร็จ67 

สตอ็กดิล (Stogdill) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูน้าํไว ้6 ประการ คือ 

1. มีร่างกายแขง็แรง ภาษา บุคลิกดี 

2. ภูมิหลงัการศึกษาดี 

3. สติปัญญาดี ตดัสินใจดี มีความสามารถในการส่ือความหมาย 

4. มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5. มีความผกูพนักบังาน มีความรับผดิชอบ อดทน 

6. มีเกียรติ สามารถร่วมมือกบัผูอ่ื้นได ้และเขา้ใจในสงัคม68 

เนปิเออร์ และ เกอร์เชนเฟลด ์ (Napier and Gershenfeld) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัความ

เป็นผูน้าํไว ้4 ประการคือ 

1. ลกัษณะของผูน้าํ (Ieadership–as trait) ความเป็นผูน้าํเป็นลกัษณะทางพนัธุกรรมเป็นส่ิงท่ี

ติดตวัมาแต่กาํเนิด 

                                                        
65 Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill Book Company, 

1967), 273. 
66 Davis Schwatz, Introduction to Management: Principle, Practice and Processes 

(Harcount – Brace: Jovanonich Inc., 1980), 491. 
67 Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge ,Harvard University 

Press, 1969), 92 – 102. 
68 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research(New 

York : Ronald Press,1953), 17-23. 
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2. ฐานะทางสังคมของผูน้าํ (Ieadership–as position) ความเป็นผูน้าํเกิดข้ึนไดเ้น่ืองมาจาก

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน การทาํงานในตาํแหน่งใดยอ่มมีลกัษณะความเป็นผูน้าํ อนัเน่ืองจากการดาํรง

ตาํแหน่งนั้นตามมา 

3. ผูน้าํตามสถานการณ์ (Ieadership–as situation) ความเป็นผูน้าํไดม้าเน่ืองจากสถานการณ์

ทาํใหเ้กิดข้ึนบางสถานการณ์ตอ้งการคนท่ีมีคุณสมบติัแบบหน่ึง หากผูใ้ดมีคุณสมบติัเช่นนั้นพร้อม

อยูแ่ลว้กจ็ะกลายเป็นผูน้าํได ้

4. ผูน้าํจากการทาํงาน (Ieadership–as functional roles of members) พฤติกรรมของสมาชิก

ในกลุ่มทาํใหเ้กิดความตอ้งการและวตัถุประสงคท่ี์จะทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ผูน้าํแบบนั้นๆ ข้ึนมา 

ฉะนั้นการท่ีจะมีผูน้าํแบบใดจึงข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของกลุ่มเป็นไปในลกัษณะใดดว้ย69 

เฮอร์เซย ์และ บลนัชาร์ด (Hersey Paul and Kenneth H. Blanchard) มีความเห็นวา่ความเป็น

ผูน้าํ เป็นกระบวนการใชอิ้ทธิผลในการปฏิบติังานของบุคคล หรือกลุ่มคนท่ีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้ ถา้สถานการณ์เปล่ียนแปลง ความเป็นผูน้าํในรูปของกระบวนการ

ใชก้ต็อ้งเปล่ียนตามไปดว้ย70 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํเป็นคุณลกัษณะของความสมัพนัธ์รูปแบบหน่ึงระหวา่งคนใน

กลุ่มอาจเกิดจากความสัมพนัธ์ของบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงเรียกว่า ผูน้าํ กบัผูป้ฏิบติัหรือผู ้

ตาม  ซ่ึงผูน้าํสามารถท่ีจะชกัจูงผูป้ฏิบติั ซ่ึงเป็นผูต้ามใหย้อมให้ความร่วมมือและร่วมใจดาํเนินการ

ต่างๆไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ีผูน้าํตอ้งการ 

 

การจูงใจ (motivation) 

การบริหารงานในโรงเรียนใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถนาํปัจจยัต่างๆ 

ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานให้ประสบ

ความสาํเร็จตามท่ีกาํหนดไว ้ นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีความคิดริเร่ิมในการวางแผน

จดัการบริหารภายในองคก์ารอยา่งหลากหลาย ตลอดทั้งแสวงหาปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ท่ีจะทาํให้

โรงเรียนไดพ้ฒันาตามเป้าหมายของโรงเรียน ภาระหนา้ท่ีสาํคญักคื็อ พยายามชกัชวน โนม้นา้วจิตใจ 

                                                        
69 Rodney W. Napier and Matti Gershenfeld, K. Groups : Theory and Experience (Boston 

: Houghton Mifflin Co., 1973), 136 – 151. 
70 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behaviour 

(New Delhi : Prentice – Hall of India Private Limited ,1974), 68. 
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ใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคนเตม็ใจ และร่วมมือร่วมใจกนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี จึงจะทาํให้งานต่างๆ 

ในโรงเรียนประสบผลสาํเร็จ 

ความหมายของการจูงใจ 

การจูงใจ หมายถึง การกระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีผูจู้งใจตอ้งการโดย

ใชค้วามตอ้งการของมนุษยเ์ป็นส่ือ โดยมีหลกัการในการจูงใจ คือ ตอ้งพยายามคน้หาความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของบุคลากรในองคก์าร เนน้วิธีการทางบวกมากกวา่ทางลบ ยดึมัน่ในความยติุธรรม ใครทาํ

ดีตอ้งไดดี้71 และการจูงใจเป็นกระบวนท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลในการใชค้วามพยายาม(effort) ผลกัดนัให้

เกิดการกระทาํอยา่งต่อเน่ือง (persistence) มีแนวทาง (direction) ท่ีแน่นอนเพื่อไปสู่เป้าหมาย (goal) 

ท่ีตอ้งการ72 ซ่ึงฮิคส์ (Hicks) ไดก้ล่าวไวว้่า งานช้ินแรกของผูบ้ริหาร คือ ตอ้งทาํใหอ้งคก์ารทาํหนา้ท่ี

ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงการท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้ ผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามสามารถทุกวิถีทางท่ี

จะทาํให้ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์าร ซ่ึงวิธีหน่ึงท่ี

ผูบ้ริหารสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งดี กคื็อ วิธีการจูงใจบุคคลการในองคก์ารใหท้าํงาน73 

ส่วนดาล เอส บีช (Dales S. Beach) ใหไ้ดค้วามหมายของการจูงใจไวว้่า หมายถึงการท่ี

บุคคลเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงั เพื่อให้ประสบความสาํเร็จในเป้าประสงค ์ หรือรางวลั การจูงใจเป็น

ส่ิงจาํเป็นสําหรับการทาํงานร่วมกนั เพราะเป็นส่ิงช่วยให้คนไปถึงซ่ึงจุดประสงคท่ี์มีขอ้ตกลง

เก่ียวกบัรางวลัท่ีจะไดรั้บ74 

เบเรลสัน และ สไตเนอร์ (Berelson and Steiner) ไดใ้ห้ความหมายว่า การจูงใจ คือ

สถานการณ์ภายในซ่ึงกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้นหรือการเคล่ือนไหวอนันาํไปสู่พฤติกรรมท่ี

จะบรรลุเป้าหมาย75 

                                                        
71 วรางคณา รักษสุ์จิตรัตน,์ องคก์ารและการจดัการ [Online], accessed 5 April  2008. 

Available from htpp://www.pibul1.rip.ac.th/org1/or01.htm 
72E-Books พฤติกรรมองคก์าร [Online], accessed 5 April 2008. Available from 

http://suthep.ricr.ac.th/chapter4.doc 
73 Herbert G. Hicks, The Management of Organization (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1967), 234. 
74 Dales S. Beach, Personnel Management People at work (New York : The Macmillan 

Co.,1959), 379. 
75 Barnard Berelson and Gray A. Steiner, Human Behaviour (New York : Harcourt Brace 

& World Inc., 1964), 240. 
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จึงพอสรุปไดว้่าการจูงใจคือการกระตุน้ผูร่้วมงานดว้ยวิธีการต่างๆเพื่อให้มีกาํลงัใจในการ

ทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ2บรรลุตามจุดประสงคข์ององคก์าร 

 

ทฤษฎกีารจูงใจ 

แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการจูงใจมีหลายแนว ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีสองปัจจยั (motivation hygiene theory) ของเฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) 

จากการวิจยัโดยสมัภาษณ์นกับญัชีและวิศวกร ทาํใหพ้บว่ามีปัจจยัหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

พอใจ และไม่พอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) ไดแ้ก่ ลกัษณะของ

งาน ความสาํเร็จของงาน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และงานท่ีทา้ทายกบัปัจจยัอนามยั 

(hygiene factors) เก่ียวกบัเงินเดือน สภาพความมัน่คง สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล นโยบายและการ

บงัคบับญัชา โดยมีความเช่ือวา่ปัจจยัจูงใจ มีส่วนต่อการเพิ่มผลผลิต แต่ปัจจยัอนามยัไม่ใช่ส่ิงจูงใจท่ี

ทาํใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน หากแต่ทั้ง 2 ปัจจยั ถือเป็นขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัไม่ใหค้นไม่พอใจ

ในงานท่ีทาํ76 

2. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ซ่ึงอธิบายความเช่ือท่ี

บุคคลมีพื้นฐาน 2 ประการ กล่าวคือ บุคคลท่ีไม่ชอบทาํงาน หลีกเล่ียง และขาดความรับผดิชอบ 

รวมถึงขาดความทะเยอทะยาน เรียกว่า ทฤษฎี X กบับุคคลท่ีมีความสามารถ มีความคิดริเร่ิม 

รับผดิชอบและพร้อมท่ีจะทาํงานอยา่งเตม็ท่ีเม่ืออยูใ่นสภาพท่ีเอ้ืออาํนวยเรียกว่า ทฤษฎี Y โดยท่ีหาก

ผูบ้ริหารมองบุคลากรของตนในเชิงทฤษฎี X ย่อมตอ้งกาํหนดมาตรฐานในการควบคุม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยใกลชิ้ด แต่หากมองโดยทฤษฎี Y ยอ่มเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของตนควบคุม

ตนเองในการทาํงาน77 

3. ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s need Hierarchy) เป็นทฤษฎีการจูงใจ

ของมนุษย ์ ซ่ึงเสนอโดยนกัจิตวิทยาช่ือ มาสโลว ์ (Maslow) ซ่ึงเป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นสมมุติฐานท่ีว่ามนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีท่ีส้ินสุด

ความตอ้งการมีลาํดบัขั้นตามความสาํคญั ซ่ึงมีขั้นของความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตํ่าถึงขั้นสูง

รวม 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

                                                        
76

 Frederick Herzberg, Bernard Mausner, and Babara Synderman, The Motivation to 

Work (New York : John Wiley & Sons, Inc.,1959), IX. 
77 Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1960), 33-34. 
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1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน

และจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ เป็นความตอ้งการท่ีจะตอ้งไดรั้บการตอบสนอง

ก่อนความตอ้งการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาหาร นํ้า ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เม่ือความตอ้งการดา้นร่างกายไดรั้บ

การตอบสนอง มนุษยก์จ็ะเกิดความตอ้งการความปลอดภยั เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการความมัน่คง การ

ไดรั้บความคุม้ครอง การไดอ้ยูใ่นสังคมท่ีเป็นระเบียบ มีกฎหมายท่ีจะช่วยคุม้ครองให้พน้อนัตราย

ต่างๆ 

3. ความตอ้งการดา้นสังคม (social needs) เป็นความตอ้งการท่ีมิตรสัมพนัธ์กบั

บุคคลทัว่ ๆ ไป ตอ้งการใหส้งัคมยอมรับตนเขา้เป็นสมาชิก ไดมี้ส่วนร่วมในสงัคม 

4. ความตอ้งการภาคภูมิใจในตนเอง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่ง 

เคารพนบัถือจากคนในสังคม รวมถึงความเช่ือในตนเอง ความสาํเร็จ ความสามารถความเป็นอิสระ

และเสรีภาพ 

5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จในชีวิตหรือตามความนึกคิด (the needs for  

self - actualization) มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการอยากจะเป็นในส่ิงท่ีตนอยากเป็นอยา่งสูงสุด 

ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองท่ีระดบัใดแลว้ จะเพิ่มความตอ้งการข้ึนไปใน

อีกระดบัหน่ึง แต่หากความตอ้งการระดบัใดยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง บุคคลนั้นจะไม่ปรารถนาถึง

ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกวา่ไดเ้ลย 78 

4. ทฤษฎีการจูงใจของวรูม  วิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom) ไดใ้ห้ทฤษฎีซ่ึงมีความเช่ือว่า

ระดบัผลผลิตของบุคคลอยูท่ี่แรงกดดนั 3 ประการ  คือ 

1)   เป้าหมายของบุคคล   

2)   ความเขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและการประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย     

3)  ความเช่ือท่ีวา่ ความสามารถของเขาจะมีอิทธิพลต่อผลผลิตมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงทฤษฎีน้ี

จะช้ีใหเ้ห็นวา่ บุคคลแตกต่างกนัและระดบัแรงจูงใจจะข้ึนอยูก่บัแรงกดดนั ภายในของแต่ละบุคคล 

รวมถึงสถานการณ์ของการทาํงานดว้ย  

วรูม (Vroom) ช้ีใหเ้ห็นวา่ความคาดหวงัและความพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดกาํลงัความพยายาม

หรือแรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยถา้ความพอใจหรือความคาดหมายเท่ากบัศูนยแ์ลว้

แรงจูงใจจะเท่ากบัศูนยด์ว้ย ตวัอยา่ง เช่น หากพนกังานคนใดคนหน่ึงตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งเป็น

                                                        
78 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 2 nd ed. (New York :Harper & Row 

Publishers, 1970), 35-46. 
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อยา่งมาก (ความพอใจสูง)  แต่ไม่มีความเช่ือว่าเขามีความสามารถ หรือทกัษะสาํหรับการปฏิบติังาน

ท่ีมอบหมายให้ได ้ (ความคาดหมายตํ่า)  แรงจูงใจจะมีนอ้ย  หรือในทางกลบักนั หากเขาเช่ือว่า

สามารถปฏิบติังานดงักล่าวไดดี้แลว้ (ความคาดหมายสูง) แต่ผลท่ีติดตามมาไม่มีคุณค่าสาํหรับเขา 

แรงจูงใจในการกระทาํหรือปฏิบติังานกมี็นอ้ยเช่นกนั79   

5. ทฤษฎีการจูงใจของแรทแทมม ์(Latham) ซ่ึงไดเ้สนอแนวคิดใหม่ว่าดว้ยความตอ้งการ

ของมนุษย ์ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของมาสโลว ์ (Maslow) แต่ก็มีขอ้แตกต่างกนัอยู ่โดย

เขาเสนอวา่ความตอ้งการของมนุษยถู์กจดัออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนัคือ 

 1. ความตอ้งการเพื่อการอยูร่อดของชีวิต(existence needs) ซ่ึงไดแ้ก่ความตอ้งการ

ทางกายภาพบาํบดั คือความหิวกระหาย กามารมณ์และทางวตัถุ 

 2. ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์(relatedness needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะมี 

สมัพนัธภาพกบัคนอ่ืนท่ีมีความสาํคญัต่อบุคคลนั้น  โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว หวัหนา้งาน เพื่อ

ร่วมงาน เป็นตน้ 

 3. ความตอ้งการเติบโต(growth needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะสร้างสรรคก่์อผล

อย่างใดอย่างหน่ึงให้เกิดข้ึนเช่น ใชค้วามสามารถของตนเองให้เต็มกาํลงัหรือมีการพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ แนวคิดวา่ดว้ยความตอ้งการน้ีเรียกสั้นๆวา่ ERG80  

วธีิการจูงใจในการทาํงาน 

 การนําแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจต่างๆ มาปรับใช้  โดยมีการดาํเนินการในหลายวิธีเพื่อ

กระตุน้ใหค้นทาํงาน  ไดแ้ก่ 

 1.  วิธีการใชค้วามเดด็ขาด (be strong approach) เป็นวิธีการท่ีใชก้นัมาแต่เดิม  เนน้ถึงการใช้

อาํนาจหนา้ท่ี  วิธีการน้ีจะบงัคบัให้คนปฏิบติังานโดยขู่ว่าจะไล่ออก  หากว่าไม่ปฏิบติังานหรือไม่

ทาํงาน  เพราะเช่ือในเหตุผลว่า  การท่ีคนทาํงานก็เพ่ือเงินและคนจะกลวัท่ีตอ้งสูญเสียงาน  วิธีน้ีเป็น

การมองคนตามทฤษฎี  X  ของ  McGregor ท่ีช้ีว่าไม่มีใครชอบงาน  ผูบ้งัคบับญัชาจึงตอ้งมีวิธี

ป้องกนัและพยายามให้คนมีความคิดแตกต่างกนันอ้ยท่ีสุด  คนจะถูกทาํใหยุ้ง่กบังานเพ่ือจะไดไ้ม่มี

เวลาสร้างความยุ่งยาก  วิธีน้ีเป็นการบงัคบัให้คนทาํงานเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ  ซ่ึงส่งผลให้

                                                        
79 Victor Harold Vroom and Philip W. Yetton, Leadership and Decision-making(New 

York: University of Pittsburgh Press, 1973), 45. 
80Andrew S. Latham, “Site-Based management : Is it Working?,” Educational Leadership, 

(April 1998) : 85-86. 
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คนงานมีการต่อสู้หรือโตต้อบโดยการรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือสหภาพแรงงานและอาจมีการขดัแยง้

จนเกิดการทาํงานถ่วงเวลาหรือนดัหยดุงานข้ึนได ้

 2.  การใชค้วามดี (be good) เป็นกรรมวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใชค้วามดีเขา้มาแทนความแขง็

กร้าว  โดยการสร้างขวญักาํลงัใจของคนงานให้ดีข้ึน  เช่น  จดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีข้ึน  

เช่น  จดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีใหป้ระโยชน์ตอบแทนสูง  มีการสอนงานท่ีดี  โดยเช่ือว่าจะ

เกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน  วิธีการน้ีแยกออกเป็น  2  แบบ  คือ   

  1.  แบบพอ่กบัลูก (paternalism) เป็นแบบท่ีตั้งอยูบ่นความเช่ือท่ีว่า  ถา้ฝ่ายบริหารดี

กับคนงานและเอาใจใส่คนงานอย่างดี  คนงานจะทาํงานหนัก  หรือทาํงานเพิ่มมากข้ึน  โดยมี

ความรู้สึกตอ้งพึ่งคนอ่ืน  ทั้งยงัมีสภาพการขู่เขญ็อยู่ในตวั  ในลกัษณะท่ีถา้สามารถไม่ทาํงานตามท่ี

สั่งก็จะไม่ไดร้างวลั  และรางวลันั้นแจกจ่ายให้กบัทุกคน  จึงมีผลในการจูงใจไดน้อ้ยมาก บุคคลจะ

เพียงพยายามทาํงานตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น  จึงมีใชก้นันอ้ย  มกัพบในกิจการขนาดเลก็

เท่านั้น 

  2.  แบบใชปั้จจยัส่งเสริม (hygienic management) เป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่  ถา้พนกังาน

ไดรั้บเงินเดือนสูง  สวสัดิการดี  สภาพแวดลอ้มการทาํงานดี  จะทาํใหค้นงานมีขวญัดี แต่ถา้มองใน

แง่การจูงใจแลว้วิธีน้ีทุกคนไดผ้ลประโยชน์เท่าเทียม  จึงไม่มีรางวลัสาํหรับการปฏิบติังานท่ีดี  และ

ไม่มีส่ิงจูงใจให้มีผลผลิตมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม  วิธีน้ีไดท้าํให้ภาพพจน์ขององคก์รอยู่ในทางท่ีดี  

เป็นการดึงดูดคนเขา้มาทาํงานในองคก์ารมากข้ึน  และลดการลาออกจากงานของคนงาน 

 3.  การใชก้ารต่อรอง (implicit bargaining) เป็นวิธีการท่ีมีการตกลงกนัว่า  ถา้คนงานทาํงาน

ดีข้ึน  ฝ่ายบริหารจะให้ผลตอบแทนในการทาํงานสูงข้ึน  เป็นการตกลงท่ีมาจากการยินยอมของทั้ง

สองฝ่าย  แมจ้ะไม่ใช่ขอ้ตกลงท่ีเป็นหนงัสือก็ตาม  วิธีการน้ีมีขอ้ดีตรงท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตไดใ้น

ระดบัท่ีพึงพอใจ  เพราะคนงานรู้ว่า  ถา้เพิ่มผลผลิตหรือการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพียงใดก็

จะได้ผลตอบแทนมากข้ึนเพียงนั้น  และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนงานกับฝ่าย

บริหารไดโ้ดยเฉพาะเม่ือคนงานเห็นว่า  ฝ่ายบริหารมีความยุติธรรมกบัเขาในการให้ผลตอบแทน  

แต่วิธีน้ีกเ็ช่ือวา่ทาํใหผ้ลผลิตไดเ้พียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  เพราะไม่มีแรงจูงใจโดยเฉพาะ 

 4.  การแข่งขนั (competition) การจูงใจแบบน้ีจะให้ค่าแรงหรือเงินเดือน  หรือความดี

ความชอบสูงข้ึน  สําหรับบุคคลท่ีมีการทาํงานดีเด่น  ผลก็คือคนงานจะพยายามทาํงานให้ดีท่ีสุด  

โดยไม่ตอ้งมีใครคอยผลกัดนั  การแข่งขนัน้ีมีประโยชน์มากในการทาํงานเฉพาะตวับุคคล แต่ก็มี

จุดอ่อนตรงท่ีถา้เป็นการทาํงานเป็นทีม  อาจเกิดความขดัแยง้ในทีม  วิธีน้ีทาํใหเ้กิดผูแ้พ ้ ผูช้นะทาํให้

ผูแ้พไ้ดรั้บความวิตกกงัวล  เกิดแรงดนั  ในบางกรณีเป็นการยากท่ีจะวดัหรือประเมินผลว่าใครเป็น

คนงานท่ีดีเด่น  และคนงานบางคนท่ีมีความพึงพอใจกบัสภาพปัจจุบนั  อาจไม่สนใจท่ีจะแข่งขนัก็
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ได ้ วิธีการแข่งขนัน้ีถา้พอใชป้ระมาณและเป็นการแข่งขนัระหว่างบุคคลก็ก่อให้เกิดประโยชน์  ถา้

แข่งขนัมากเกินไปอาจเกิดผลเสียมากกวา่ผลดี 

 5.  การช้ีให้เห็นความสาํคญัของงาน (internalized) เป็นการจูงใจโดยการช้ีให้บุคคลเห็น

ความสาํคญัของงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  เพ่ือให้บุคคลยินดีและพอใจทาํงานดว้ยความขยนัขนัแขง็  

วิธีน้ีไม่เนน้ความสาํคญัของการจูงใจทางเศรษฐกิจหรือการจดัส่ิงแวดลอ้มของงาน  แต่เป็นการมุ่ง

ใหบุ้คคลมีความสาํคญัของการจูงใจทางเศรษฐกิจหรือการจดัส่ิงแวดลอ้มของงาน  แต่เป็นการมุ่งให้

บุคคลมีความสนุกสนานในการทาํงาน  ตามแนวทฤษฎี  Y  ของ  McGregor  ซ่ึงทาํไดโ้ดยการแบ่ง

หน้าท่ีรับผิดชอบใหม่  การขยายงาน  การหมุนเวียนงาน  การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง

ผูป้ฏิบติังาน  การจดัใหมี้การทาํงานเป็นทีม  การฝึกอบรม  เป็นตน้ วิธีช่วยใหบุ้คคลตอบสนองความ

ตอ้งตอ้งการของตนไดอ้ย่างดี  โดยความเต็มใจและสามารถนาํไปใชร่้วมกบัวิธีการอ่ืนไดอ้ย่างดี  

งานท่ีใชว้ิธีควรเป็นงานท่ีบุคคลตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเองและมีขอ้ผกูมดักบังานอยา่งแทจ้ริง 

 แมว้่าการจูงใจเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในองคก์ารแต่

การนาํทฤษฎีการจูงใจไปใชก้็ยงัตอ้งใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล  เพราะแต่ละบุคคลนั้นมีแรงจูงใจ

ในการทาํงานของตนแตกต่างกนัออกไป  การท่ีผูบ้ริหารจะนาํการจูงใจไปใชค้วรทราบเก่ียวกบั

ความตอ้งการของมนุษยแ์ละกระบวนการจูงใจ  รวมทั้งความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

การจูงใจ  ความเช่ือ  ความนิยม  แนวทางการบริหารในปัจจุบนั  อิทธิพลขององค์การท่ีไม่เป็น

ทางการ  เป็นขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ในการกาํหนดแนวทางจูงใจ  การใชแ้รงจูงใจอาจมีผลกระทบ

การทาํงาน  ปฏิกิริยาของคนในองคก์ารและบรรยากาศในองคก์าร  ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการเตรียมการ

รับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน81 

 

การติดต่อส่ือสาร (communication) 

การติดต่อส่ือสารเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการบริหาร จะเห็นไดว้า่องคก์ารทุก

องคก์ารไม่วา่จะมีขนาดใดยอ่มตอ้งใชก้ารติดต่อส่ือสารในทุกกระบวนการของการบริหาร เช่น การ

วางแผน การจดัองคก์าร การอาํนวยการ การตดัสินใจสัง่การการประสานงานและควบคุม ซ่ึงการ

                                                        
81 เอกชยั  บุญมีพิพิธ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสาํเร็จ

การศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาและสาขาอ่ืน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี.” 

(วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 30-32.  
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ติดต่อส่ือสารถือเป็นหลกัในการเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงในองคก์าร

นั้นเอง 

ความหมายของการตดิต่อส่ือสาร 

คาํว่า Communication มาจากลาตินว่า communis ซ่ึงหมายความว่า Commoness หรือ

ร่วมกนั เหมือนกนั ตรงกนั หรืออาจกล่าวง่ายๆ วา่ การติดต่อส่ือสาร คือการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั

ระหว่างผูส่้งกบัผูรั้บ นัน่คือ ผูส่้งตอ้งการใหผู้รั้บมีความเขา้ใจตรงกนั ในข่าวสารขอ้มูล ความรู้สึก

นึกคิด ทศันคติ และอ่ืน ๆ จากศพัทข์อง communication น้ีทาํใหท้ราบความหมายกวา้ง ๆ ของการ

ติดต่อส่ือสาร วา่หมายถึง การทาํใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนันัน่เอง 82 

มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวใ้กลเ้คียงกนัประกอบดว้ยโฮวแ์ลนด ์(Hovland) 

ใหค้าํจาํกดัความวา่  การติดต่อส่ือสาร  หมายถึง  กระบวนการ  ซ่ึงมีผูส่้งข่าวสาร  ส่งข่าวสารโดยใช้

สัญลกัษณ์หรือภาษา  เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บ83 ในทาํนองเดียวกนั  เดวิส (Davis) ให้

ความหมายของการติดต่อส่ือสารว่า  เป็นกระบวนการของการส่งข่าวสารขอ้มูล  และความเขา้ใจ

จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง84  ดูบิน (Dubin) ให้ความหมายว่า  การติดต่อส่ือสารเป็น

กระบวนการท่ีจะแลกเปล่ียนสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายต่อกนั  และหมายรวมถึงการท่ีจะอาํนวยการ  

สั่งการให้เกิดการปฏิบติังานและเพ่ือประสานกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันปฏิบติั 85  

สมพงษ ์ เกษมสิน  ไดใ้ห้ความหมายของการติดต่อส่ือสารว่า  หมายถึง  การกระทาํหรือพฤติกรรม

ต่างๆ ท่ีดาํเนินไปในลกัษณะท่ีแลกเปล่ียนความเห็นกนัโดยทัว่ไปอยา่งสามญั  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง

ว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีนาํข่าวสาร (message) ท่ีเก่ียวกบั  พฤติกรรมของตนจากท่ีหน่ึงไป

ยงัอีกท่ีหน่ึง86 

 

                                                        
82 เสาวลกัษณ์ สิงหโกวนิห์ , การส่ือขอ้ความในการบริหาร (กรุงเทพ ฯ : บริษทัประชาชน

จาํกดั, 2542), 3 – 4. 
83 Carl I. Hovland, J. L. Janis, and H.H. Kelly, Communication and Pervasion (New 

Haven, Conn : Yale University Press, 1953), 66. 
84 Keith Davis, Human Relation at Work, 3rd ed. (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1967), 316-320. 
85 Robert Dubin,  อา้งถึงใน  นพพงษ ์ บุญจิตรากลุ, หลกัการบริหารการศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร : บพิตรการพิมพ,์ 2536), 63. 
86 สมพงษ ์ เกษมสิน,  การบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช,2521), 253. 
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ลกัษณะหรือประเภทของการติดต่อส่ือสารในองค์การ  

มีผูแ้บ่งลกัษณะหรือประเภทของการติดต่อส่ือสารในองคก์ารไวห้ลายลกัษณะ  โดยในแบบ

แรกไดจ้าํแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นพิธีการ (formal communication)  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารท่ีมี

ระเบียบแบบแผนกาํหนด เช่น การติดต่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทางราชการ  ซ่ึงมีลกัษณะคือ 

 1) เป็นการนาํเอานโยบายการตดัสินใจ หรือขอ้แนะนาํผา่นไปตามสายการบงัคบับญัชา 2) เป็นการ

นาํเสนอแนะหรือการสนองตอบกลบัมายงัผูบ้ริหาร  3) เป็นการแจง้นโยบายไปทัว่องคก์ร   

ทั้งน้ี การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นพิธีการกระทาํไดใ้นสามลกัษณะ คือ 1) การติดต่อส่ือสารทาง

เดียว (One – way communication หรือ downward communication) เป็นการติดต่อส่ือสารจากบนลง

ล่าง กล่าวคือ ตามสายการบงัคบับญัชาอนัไดแ้ก่ คาํสั่ง นโยบาย ระเบียบ การประชุมเพื่อแจง้ให้

ทราบขั้นตอนการดาํเนินงานหรือการทาํงานมกัจะเป็นลายลกัษณ์อกัษร 2) การติดต่อส่ือสาร (two – 

way communication) เป็นการติดต่อส่ือสารจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบนการติดต่อส่ือสารจาก

ล่างข้ึนบนเป็นลกัษณะเพื่อสนองตอบการติดต่อจากบนลงล่างหรืออาจอยู่ในรูปแบบ  การเสนอ

ความคิดเห็น การร้องทุกข ์การรายงาน เป็นตน้ และ 3) การติดต่อส่ือสารหลายทาง (in directional 

communication) เป็นการติดต่อส่ือสารซ่ึงนอกจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบนแลว้ยงัมีการติดต่อ

ในแนวนอนระหว่างระดบัเดียวกนัดว้ย เช่น การปรึกษาหารือ การประชุมกลุ่มและรายงานผล      

เป็นตน้ 

2. การติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นพิธีการ (informal communication)   เป็นการติดต่อกนัดว้ย

ความคุน้เคยเป็นการส่วนตวั อาจเป็นลกัษณะบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลกบักลุ่มของบุคคล        เป็น

ตน้  สาํหรับวิธีการในการติดต่อส่ือสารในแนวปฏิบติันั้น มกักระทาํในสองลกัษณะคือ  

1) ภาษาพูด (verbal) เป็นการส่ือสารดว้ยถอ้ยคาํหรือตวัอกัษรในลกัษณะของการพูดหรือ

การเขียน  

 2) ภาษากาย (non-verbal) ซ่ึงอาจเป็นการส่ือสารดว้ยท่าทางหรือสีหนา้แววตา เป็นตน้87 

ในแบบท่ีสองใชห้ลกัการจาํแนกตามลกัษณะของทิศทางการติดต่อส่ือสาร  ซ่ึงจะแบ่งได ้2 

แบบ คือ 

1.การติดต่อส่ือสารทางเดียว (one way communication)  เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูส่้งทาํการ

ติดต่อส่ือสาร  โดยปราศจากการของส่ิงยอ้นกลบั (feedback) จากผูรั้บโดยทัว่ไป  การติดต่อส่ือสาร

                                                        
87 John M. Pfiffner and Robert V. Presthus, Public Administration, 4th ed. (New York : 

The Ranaul Press Company, 1960 ), 346-393. 
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แบบน้ีจะเป็นไปในรูปของนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ารและตวัอย่างของส่ือมวลชน  

ประเภทวิทย ุ โทรทศัน์  ภาพยนตร์  หนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้ 

 2.การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (two way communication) เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูส่้ง

และผูรั้บสามารถท่ีจะตอบสนองต่อกนั  เพ่ือสร้างความเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ทัว่ถึงและลึกซ้ึง  ซ่ึง

นบัวา่เป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัมากในการบริหาร  การบริหารท่ีเปิดโอกาสใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาได้

ใหข้อ้เสนอแนะ  รับฟังขอ้โตแ้ยง้หรือคาํถามจะเป็นตวัอยา่งของการติดต่อส่ือสารได ้

 แบบท่ีสามจาํแนกตามลกัษณะของการใช ้ พิจารณาได ้ 2  ลกัษณะ  คือ   

 1. การติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ (formal communication)  หมายถึง  การติดต่อส่ือสาร

ท่ีมีระเบียบแบบแผนขอ้กาํหนดไวโ้ดยชัดเจน  เช่น  การติดต่อส่ือสารของระบบราชการ  จะมี

ระเบียบแบบแผนและตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร88 

 2. การติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (informal communication)  หมายถึง  การ

ติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีฝ่ายต่างๆ กระทาํกนัเองเป็นส่วนตวั  ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อส่ือสาร

โดยใชค้าํพูดและมกัจะเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในทางส่วนตวัมากกว่าทางตาํแหน่ง

อํานาจและหน้าท่ี  ลักษณะท่ีสําคัญของการติดต่อส่ือสารแบบน้ี  ก็คือความรวดเร็วในการ

ติดต่อส่ือสารจะมีมาก  แต่ก็มีขอ้เสียตรงท่ีข่าวสารขอ้มูลต่างๆ อาจะผิดไปจากความเป็นจริงไดง่้าย  

ฉะนั้นในการบริหารองคก์ารเราอาจจะเร่ิมตน้ดว้ยการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการในระยะแรก

ก่อน  แลว้จึงตามดว้ยการติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการในภายหลงัหรือควบคู่กนัไป  จะไดท้ั้งความ

รวดเร็วจากลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ  และความถูกตอ้งสมบูรณ์ในลกัษณะท่ีเป็นทางการ  สรุปไดว้่า

การติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานอาจครอบคลุมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการ  เช่น  การออก

คาํสัง่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  บนัทึกคาํสั่งทางวาจา  หรือการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  เช่น  

การประชุมสัมมนา  การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นทัว่ไป  การสนทนาแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น  จดหมายข่าวภายในหน่วยงาน89 

 แบบท่ีส่ีแบ่งจาํแนกตามสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  พิจารณาไดจ้าก  2  แบบ  ดงัน้ี 

 1. การติดต่อส่ือสารโดยใชค้าํพดูและการเขียน (verbal and written communication)  การ

ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล  ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อส่ือสารแบบน้ี  ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นคาํพูดหรือการ

เขียน  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํควรจะตอ้งสร้างความสามารถในดา้นต่อไปน้ี  1)  ความสามารถในการใช้

                                                        
88 สมพงษ ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2523), 

258. 
89 เร่ืองเดียวกนั, 260. 
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ถอ้ยคาํให้พอเหมาะ  ใชถ้อ้ยคาํถูกหลกัเกณฑ์เป็นไปตามตรรกศาสตร์  2) ความสามารถในการใช้

ถอ้ยคาํให้มีความหมาย  การส่ือความหมายจะไดผ้ล  ถา้เขาเขา้ใจว่าส่ิงท่ีเราพดูหรือเขียนว่าหมายถึง

อะไร  การใช้ถ้อยคาํอย่างมีความหมายเป็นการแสดงภูมิรู้และภูมิปัญญาของผูส่้งข่าวสาร  3) 

สามารถใชถ้อ้ยคาํเหมาะสมกบัเวลาและโอกาส  การส่ือความหมายจะเป็นอุปสรรคอยา่งยิ่งถา้หาก

เราใชถ้อ้ยคาํไม่เหมาะสมกบัเวลาและโอกาส  4) ความหมายท่ีถ่ายทอดความคิดเป็นคาํพูด  ผูน้าํ

จาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะดา้นน้ีใหม้าก  ถา้หากผูน้าํมีความคิดแต่ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดใหผู้อ่ื้น

เขา้ใจได ้ การเป็นผูน้าํจะประสบความสาํเร็จไดย้าก 

 2. การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้าํพดู (non-verbal communication) เป็นการส่ือสารโดยใช้

ภาษาเงียบ (silent language) หรือส่ือสารโดยท่าทางและการเคล่ือนไหว  ซ่ึงแต่ละบุคคลก็มี

ความหมายเฉพาะของตนเอง  เม่ือเวลาแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น  การแสดงออกทางสีหน้า  การ

แสดงออกทางท่าทาง  เป็นต้น  การติดต่อส่ือสารลักษณะดังกล่าวน้ี  หากพิจารณาแล้วจะมี

ความสาํคญัและมีประโยชน์ไม่นอ้ย90 

และแบบสุดทา้ยจาํแนกตามช่องทางเดินของการติดต่อส่ือสาร  พิจารณาเป็น  3  แบบ  ดงัน้ี   

1. การติดต่อส่ือสารจากบนมาล่าง (the downward flow)  เป็นการส่ือสารจากผูอ้ยูใ่น

ตาํแหน่งสูงลงมาตามสายงานบงัคบับญัชาหรือเรียกวา่ from the top town  จะออกมาในรูปของคาํสัง่

แจง้นโยบาย  บอกวิธีการปฏิบติังาน  อาํนวยงาน  คาํตกัเตือน  2. การติดต่อส่ือสารจากล่างไปบน 

(the upward flow)  เป็นการส่ือสารจากระดบัผูมี้ตาํแหน่งตํ่ากว่าเสนอไปตามสายงานข้ึนถึง

ผูบ้งัคบับญัชา  หรือเรียกว่า from the button up จะออกมาในรูปของความเห็น  รายงาน คาํร้องทุกข ์ 

ข่าวลือ  และวิธีการส่งข่าวสารเป็นรูปส่งตวัแทนหรือคณะกรรมการไปเจรจา  3. การติดต่อส่ือสาร

ตามแนวนอน (horizontal interchange)  เป็นการส่ือสารของผูอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั  ช่วยให้มีการ

ร่วมมือกนัทาํงานดีข้ึน  มีการแบ่งส่วนความรับผิดชอบกนั  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ โดยมากออกมาในรูปการประชุมปรึกษาหารือ  การสัมมนาและใน

รูปการพบปะกนัอยา่งไม่เป็นทางการ91 

                                                        
90 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์,  พฤติกรรมผูน้าํทางการศึกษา  (พิษณุโลก : แผนกเอกสารการ

พิมพ ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก,  2521), 116-198. 
91 นพพงษ ์ บุญจิตรากุล,  หลกัการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : บพิตรการพิมพ,์ 

2536), 66. 
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  ไม่วา่จะจาํแนกโดยใชเ้กณฑใ์ด รูปแบบและวิธีการขา้งในกมี็ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกข้ึ็นอยู่

กับผูบ้ริหารหรือผูบ้ ังคบับัญชาว่าจะเลือกใช้การติดต่อส่ือสารประเภทใดในการส่ือความหมาย 

(communication  process) ในการพิจารณาอาจดูไดจ้าก  

1 ความมากนอ้ยในการคบหาและส่ือความหมายซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน  

2 การส่ือความหมายจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน (upward communication)  

3 ระดบัความใกลชิ้ดระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

4 การท่ีผูบ้งัคบับญัชารู้และเขา้ใจปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีประสบอยู ่  

5 การมีความเขา้ใจกนัและกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหากผูบ้งัคบั 

บญัชาใหค้วามสาํคญักบัส่ิงต่างๆ ขา้งตน้สูง ยอ่มส่งผลถึงบรรยากาศร่วมมือร่วมใจในหน่วยงานตาม

ลกัษณะการมุ่งดา้นมิตรสมัพนัธ์สูงตามไปดว้ย 

หลกัการติดต่อส่ือสาร  

การติดต่อส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัในการบริหารองคก์าร เพราะการติดต่อส่ือสารจะเป็นส่ือ

นาํความตอ้งการทางความคิด ความรู้สึก และนาํไปสู่ความเขา้ใจระหว่างบุคคลต่อบุคคล  กลุ่มต่อ

กลุ่มหรือระหว่างองคก์ารดว้ยกนั เพื่อให้การบริหารงานดาํเนินไปอย่างสอดคลอ้งหรือตรงกบั

จุดประสงค ์ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  การติดต่อส่ือสารท่ีดีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร

องคก์ารไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทั้งจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารท่านอ่ืน ทั้งยงัใชก้ารติดต่อส่ือสาร

ในการสั่งการให้มีการปฏิบติัตามเป้าหมายขององคก์ารรวมทั้งให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่าง

บุคคลดว้ย ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งจดัให้มีระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารท่ีดีเพื่อใหส้ามารถ

นาํมาใชส้นับสนุนการบริหารองคก์ารไดอ้ย่างเต็มท่ี  ซ่ึงบาร์นาร์ด (Barnard) ไดก้ล่าวไวว้่า

กระบวนการติดต่อส่ือสาร เป็นกระบวนการของการส่งข่าวระหว่างบุคคล 2 คน หรือมากกว่า 2 คน

ข้ึนไป องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสาร  คือ แหล่งข่าวสาร (Source or sender) ข่าวสาร 

(Message) และผูรั้บข่าวสาร (Receiver) นอกจากน้ียงัไดเ้สนอหลกัการติดต่อส่ือสารไว ้7 ขอ้ดงัน้ี 

1. ช่องทางของการติดต่อส่ือสารควรประกาศใหรู้้ชดัเจนและแน่นอน 

2. อาํนาจหนา้ท่ีปรากฏอยูใ่นช่องทางของการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการ 

3. เสน้ทางของการติดต่อส่ือสาร (Line of communication) ตอ้งสั้นและตรงประเดน็ 

4. เสน้ทางของการติดต่อส่ือสารท่ีสมบูรณ์จะถูกนาํมาใช ้

5. ผูมี้ความสามารถจะเป็นศูนยก์ลางของการติดต่อส่ือสาร 

6. เม่ือองคก์ารกาํลงัดาํเนินงาน ไม่ควรขดัขวางเสน้ทางของการติดต่อส่ือสาร 
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7. ระบบการติดต่อส่ือสารทุกระบบตอ้งเช่ือถือได้92 

ส่วนไซมอน (Simon) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า ช่องทางการติดต่อส่ือสารเป็นช่องทางการใชอ้าํนาจ

หนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา ในขณะเดียวกนักบัท่ีผูป้ฏิบติังานจะเสนอสารสนเทศบางอยา่งไปให้แก่

ระดบับน  ซ่ึงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 

1. การส่งขอ้ความจะไม่ใหเ้กิดผลท่ีไม่พึงปรารถนาแก่ผูส่้ง 

2. ผูบ้งัคบับญัชาฟังความคิดเห็น และใหส้ารสนเทศแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งรวดเร็วเท่าท่ีจะทาํ

ได ้

3. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการสารสนเทศเพื่อติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัท่ีสูงไป

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและผูบ้งัคบับญัชาจะไม่รู้สึกพอใจถา้ขอ้ความไม่ไดถู้กส่งข้ึนไปตามสาย 

งาน93 

ประสิทธิภาพของการบริหารองคก์ารนั้นเกิดข้ึนโดยอาศยัปัจจยัหลายประการแต่ปัจจยัท่ี

ขาดเสียมิได ้กคื็อการติดต่อส่ือสารของคนในองคก์าร ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและลกัษณะท่ีไม่

เป็นทางการท่ีมกัจะเกิดข้ึนก็คือ ผูบ้ริหารจะมีวิธีการติดต่อส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร การ

จดัระบบการติดต่อส่ือสารนั้นผูบ้ริหารตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัพื้นฐานขององคก์ารทั้งในโครงสร้าง 

ระบบการบริหาร ทศันคติและค่านิยมรวมทั้งวฒันธรรมของบุคคลในองคก์าร โดยทัว่ไปผูบ้ริหาร

มกัใชร้ะบบการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการเป็นหลกั แต่ก็อาจใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบสัมพนัธ์แบบ

ไม่เป็นทางการ และการส่ือสารจากภายนอกเขา้มาเสริมได ้ ความรู้และความสามารถในการส่ือสาร

หลายๆ ระบบจะช่วยให้ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานมากข้ึน โดยเฉพาะจะตอ้งได้

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการวางแผนและการตดัสินใจและสามารถใชบ้ริการท่ีดีในการมอบหมายงาน

ติดตามงาน และประเมินผลงานโดยการติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพได้94 

 

 การมีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) 

การปฏิสัมพนัธ์ (interaction) หมายถึง การร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานของบุคคลใน

องคก์าร ไม่ว่าจะเกิดข้ึนระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือระหว่างผูบ้งัคบับญัชา

                                                        
92 Chester I. Barnard, The Functions of Executive (Cambridge, Massachusetts: University 

Press, 1938), 122. 

            93 Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd (New York: The Free Press, 1976), 163. 
94Jay M. Jackson, “The Organization and its Communication Problems,”  Journal of 

Communication 9, 4 (December 1959): 158-161. 
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ดว้ยกนั เป็นการสร้างบรรยากาศการทาํงานหรือบรรยากาศการอยูร่่วมกนัให้มีข้ึนและเป็นกิจกรรม

อยา่งหน่ึงในองคก์ารท่ีตอ้งดาํเนินการเก่ียวขอ้งกบับุคคล95 

เน่ืองจากการท่ีคนเรามีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัจะช่วยกระตุน้แรงจูงใจในการทาํงานให้

เกิดข้ึนอยูเ่สมอ ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจาํเป็นอยา่งยิง่จะตอ้งทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการ

ทาํงานภายในหน่วยงานอยูเ่สมอ เป็นการสร้างบรรยากาศการทาํงานแบบมนุษยสัมพนัธ์ (affiliation 

climate) ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีบุคคลภายในองคก์ารเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความรัก ผกูสัมพนัธ์กบั

บุคคลอ่ืนอยา่งแน่นแฟ้น มีการใหค้าํปรึกษาหารือหรือช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์

อยา่งมิตรภาพ และมีการจดัตั้งสหภาพหรือกลุ่มต่าง ๆ นอกจากน้ี บุคคลท่ีอยูภ่ายในองคก์ารตอ้งการ

ไดรั้บความสนใจและความเอาใจใส่ต่อความรู้สึก จึงเป็นบรรยากาศองคก์ารแบบท่ีมีการสนบัสนุน

กนัในทางอารมณ์   ลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) กล่าวว่า บุคคลซ่ึงอยูใ่นองคก์ารท่ี

ใหบ้ริการ ไดแ้ก่ครู พยาบาล และผูใ้หค้าํปรึกษา จะมีความตอ้งการบรรยากาศการปฏิสัมพนัธ์มาก 

และนอกจากบรรยากาศองคก์ารแบบน้ีจะช่วยให้บุคคลในองคก์ารช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและ

กนัแลว้ยงัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจบุคคลต่าง ๆ และช่วยสร้างสัมพนัธภาพในการทาํงานท่ีดีระหว่าง

ผูบ้ริหารและบุคคลในองคก์ารดว้ยบางคร้ังบุคคลในองคก์ารอาจตอ้งการทาํงานหนกัเพื่อการยอมรับ

จากบุคคลอ่ืน จึงเป็นบรรยากาศองค์การท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ อาจมีการเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ดา้นความรู้สึกระหวา่งบุคคลอยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนทกัษะการทาํงานต่างๆ  นอกจากน้ี

พวกเขายงัไดก้ล่าวถึงการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดจ้าก 1) การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่น

และใกลชิ้ด 2) การส่งเสริมและสนบัสนุนบุคคล 3) บุคคลในองคก์ารมีอิสรภาพ และลดโครงสร้าง

หรืออุปสรรคใหน้อ้ยลง และ 4) การกระทาํใหบุ้คคลรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มหรือใน

องคก์าร96
 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิสัมพนัธ์  

ซ่ึงแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํนั้น เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ 

ไดส้รุปสาระสาํคญัไวว้่า การเป็นผูน้าํเป็นบทบาทของกลุ่ม เพ่ือท่ีจะใหค้นยอมรับจาํเป็นตอ้งมีพวก   

การอยูค่นเดียวเป็นผูน้าํไม่ได ้ ถา้ไม่มีผูต้าม การท่ีบุคคลพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอ่มทาํให้

                                                        
95 สมยศ  นาวีการ,การบริหารระดบัหัวหนา้งานและผูจ้ดัการแผนก (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 

2524),63. 
96 George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational  Climate 

(Boston : Division of Research, Harvard University, Graduate School of    Business 

Administration, 1967), 67-68. 
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สมาชิกยอมรับ ซ่ึงจะเป็นผลส่งเสริมให้มีความเป็นผูน้าํสูง บุคคลจะเป็นผูน้าํข้ึนอยูก่บัความถ่ีของ

การปฏิสมัพนัธ์(interaction) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ยอ่มจะทาํใหค้นยอมรับกนัไดง่้ายข้ึน ดงันั้น 

หวัหนา้หรือผูบ้ริหารท่ีเกบ็ตวัเองอยูแ่ต่ในหอ้งทาํงาน ยอ่มเป็นผูน้าํยาก97 

สต๊อกดิล (Stogdill) ไดว้ิเคราะห์งานเขียนและวิจยัเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํ สรุปแนวคิด

เก่ียวกบัการเป็นผูน้าํกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ไวว้่าการเป็นผูน้าํ คือ ผลของปฏิสัมพนัธ์ การเป็นผูน้าํ

ไม่ใช่สาเหตุหรือการควบคุม แต่เป็นผลของการกระทาํของกลุ่ม การเป็นผูน้าํเป็นกระบวนการท่ี

บุคคลกระตุน้ซ่ึงกนัและกนั มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การเป็นผูน้าํจึงเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ของ

สมาชิกของกลุ่ม98 

ส่วนลักษณะการปฏิสัมพันธ์และการใช้อิทธิพลท่ีมีต่อกันของผู ้บังคับบัญชาท่ีให้

ความสาํคญักบับุคคลจะมีความสนใจในเร่ือง ส่วนตวัหรือปัญหาครอบครัวและให้ความสาํคญักบั

การพบปะสังสรรคน์อกเวลางานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมถึงสนใจรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แต่หาก

ผูบ้งัคบับญัชาสนใจดา้นงานเป็นหลกั จะเป็นลกัษณะตรงขา้มไปจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้   ไลเคิร์ท 

(Likert) , อา้งถึงใน ปิยะ ทรัพยส์มบูรณ์ กล่าวว่า จะมีคนท่ีถูกเรียกว่า เป็นตวัหมุดเช่ือมทาํหนา้ท่ี

เช่ือมโยงกลุ่มต่างๆเขา้ดว้ยกนั ณ ระดบัต่างๆ ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีเป็นตวัหมุดเช่ือมความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ

กนั ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีข้ึนอยูด่บักระบวนการของกลุ่ม อยา่งไรก็ตามหนา้ท่ีท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํใหเ้กิด

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มก็คือ ตวัหมุดเช่ือม ถา้หากคนท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัหมุดเช่ือมเอาใจใส่และ

สามารถรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มให้เป็นไปดว้ยดี ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสามารถในการ

แกปั้ญหาไดดี้ ผลผลิตและคุณภาพสูง กลุ่มจะรู้สึกถึงความรับผดิชอบท่ีเด่นชดั การทาํงานก็จะลุล่วง

ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล99 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์และการใชอิ้ทธิพลของผูบ้งัคบับญัชาควรมี

ความเหมาะสมและเป็นมิตรต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้ความสาํคญักบับุคคล

ระดบัต่างๆ ภายใตก้ารบงัคบับญัชาจะส่งผลใหบุ้คลากรในองคก์ารเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความรัก

ผกูสมัพนัธ์กบัองคก์าร ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการทาํงานเพิ่มสูงข้ึน 

                                                        
97 สมยศ นาวีการ,การบริหารระดบัหวัหนา้งานและผูจ้ดัการแผนก, 63. 
98 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research(New 

York : The Free Fress, 1974), 7-15. 
99 ปิยะ  ทรัพยส์มบูรณ์.  “ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 39. 
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การตัดสินใจ (decision – making) 

การตดัสินใจเป็นศิลปะและภาระหนา้ท่ีอนัสาํคญัต่อการบริหารเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะ

ผูบ้ริหารมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทาํการตดัสินใจวินิจฉยัสั่งการอยูเ่สมอ การตดัสินใจท่ีดีและถูกตอ้ง 

จะเสริมสร้างการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

โดยไซมอน (Simon) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการหาทางเลือกท่ีจะกระทาํอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง ตามท่ีตนเห็นวา่เหมาะสมซ่ึงข้ึนอยูก่บัความคิดและเหตุผลของแต่ละบุคคล100 

บาร์นาร์ด (Barnard ) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวินิจฉยัสั่งการพอสรุปไดว้่า เป็น

การกระทาํของบุคคลท่ีสามารถแยกแยะออกเป็นหลกัการต่างๆไดโ้ดยก่อนท่ีจะจาํแนกไดน้ั้นจะตอ้ง

ผา่นกระบวนการคิดจึงจะมีการกระทาํออกมา101 

ส่วนแมคฟาแลนด ์ (McFarland) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การกระทาํเก่ียวกบัการ

เลือกท่ีผูบ้ริหารหรือองคก์ารเลือกแนวทางปฏิบติัทางหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทาง102 

แคมป์เบล (Campbell) กล่าวว่า การวินิจฉยัสั่งการ (decision making) เป็นการรวมเอาการ

ตดัสินใจ (decision)และการตดัสิน (judgment) ไวโ้ดยพิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อใหค้วามประสงค์

นั้นสัมฤทธ์ิผล การวินิจฉยัสั่งการจึงนบัว่าเป็นกิจกรรมท่ีฉลาด และการกระทาํดว้ยปัญญาอยา่งยิ่ง 

การวินิจฉยัสัง่การอาจมองในรูปกระบวนการการตดัสินใจก่อนท่ีจะลงมือกระทาํ103 

และนกัวิชาการชาวไทย สมคิด บางโม ใหค้วามหมายไวว้่า การตดัสินใจ หมายถึง การ

ตดัสินใจเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมีหลายๆ ทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้104 

จากความหมายต่างๆ ดงัท่ีมีผูก้ล่าวแลว้นั้น อาจสรุปไดว้่า การตดัสินใจ หมายถึง การหา

ทางเลือกของความคิดและนาํไปสู่การเลือกทางใดทางหน่ึงของการกระทาํท่ีมีอยูห่ลายทาง เพื่อเป็น

แนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

                                                        
100 Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 2nd ed. (New York : The Free Press, 

1957), 164. 
101 Chester I. Barnard , The Function of the Executive  (Cambridge, Massachusetts : 

University Press,1938), 189. 
102 Dalton E. Mcfarland,  Principles and Practices (New York :The Macmillan Company , 

1970), 76. 
103 Ronald Campbell , Introduction to Education Administration (Boston : Allen & Bacon, 

1974 ), 184 - 209. 
104 สมคิด บางโม , หลกัการจดัการ (กรุงเทพ ฯ : นาํอกัษรการพิมพ,์ 2548), 164. 
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ประเภทของการตัดสินใจ 

 การตดัสินใจในทางการบริหารมีหลายประเภท  การจาํแนกประเภทข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง  นกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนาํไปใชป้ระโยชน์  ดงัน้ี 

 บาร์นาด (Barnard) แบ่งการตดัสินใจออกเป็น  3  ประเภท  ตามท่ีมาของเร่ืองเพื่อตดัสินใจ 

 1.  การตดัสินใจเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั (intermediary decisions) เป็นการตดัสินใจท่ี

เกิดจากการส่ือความหมาย  จากผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีความ  การ

ประยกุตห์รือการเผยแพร่คาํสัง่ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

 2.  การตดัสินใจตามเร่ืองท่ีผูบ้งัคบับญัชาส่งเร่ืองมาให้พิจารณา (appellate decisions) เกิด

จากการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอเร่ืองต่างๆ ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจ 

 3.  การตดัสินใจเชิงสร้างสรรค ์(creative decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีเกิดจากความคิด

ริเร่ิมของผูบ้งัคบับญัชาเอง105 

 ดรักเกอร์ (Drucker) แบ่งการตดัสินใจออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การตดัสินใจเร่ืองทัว่ไป

และการตดัสินใจในเร่ืองเฉพาะ106 

นอกจากน้ีในการบริหารตอ้งมีการตดัสินใจใน  3 ประการดว้ยกนั คือ 

1. การตดัสินใจเก่ียวกบังานประจาํวนั (routine decision-making) 

2. การตดัสินใจเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์(heuristic decision-making) 

3. การตดัสินใจเก่ียวกบัการประนีประนอม (compromise decision-making)107
 

ขั้นตอนการตัดสินใจ 

 กริฟฟิธส์ (Griffiths) มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัแทนเนนบอม (Tannenbaum) โดยย ํ้าว่า

การตดัสินใจเป็นศูนยบ์ริหาร  ดงันั้นการตดัสินใจควรมีกระบวนการดงัน้ี 

 1.  ยอมรับ  กาํหนดและจาํปัญหา 

 2.  วิเคราะห์และประเมินปัญหา 

 3.  กาํหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานซ่ึงจะใชใ้นการประเมินแนวทางแกปั้ญหาหรือพิจารณา

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการไดรั้บการยอมรับ 

                                                        
105 Chester I. Barnard, The Functions of Executive, 190-191. 
106 Peter F. Drucker, The Effective Executive (New York : Harper and Row, 1966), 113-

142. 
107 James  M.  Lipham and James A. Hoch. Jr., The Principalship : Foundation and 

Functions (New York : Harper & Row, 1974), 163-164. 
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 4.  รวบรวมขอ้มูล 

 5.  กาํหนดและเลือกแนวทางแกปั้ญหาท่ีเป็นท่ีพอใจ  ทดสอบแนวทางนั้นล่วงหนา้ 

 6.  ลงมือปฏิบติัตามทางเลือกตามขั้นตอน  เร่ิมตั้งแต่การวางแผนโปรแกรม  การแกปั้ญหา  

การควบคุมกิจกรรมในโปรแกรม  และประเมินผลท่ีไดจ้ากกระบวนการท่ีไดน้าํไป108
 

การตดัสินใจท่ีดีควรมีวตัถุประสงคท่ี์แน่ชดัและมีเหตุผลสนบัสนุน จึงตอ้งอาศยัขั้นตอนท่ี

เป็นระบบ ซ่ึงเทนเนนบอม (Tannenbaum) มีความเห็นว่า การตดัสินใจควรประกอบดว้ยขั้นตอน

ต่อไปน้ี 

1. การรับรู้และกาํหนดปัญหา (decognition and defining the problem) การรับรู้ปัญหา มี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจในทางการบริหาร หากผูบ้ริหารไม่รับรู้ปัญหากจ็ะไม่มีการพยายาม

แกปั้ญหาและจะไม่มีการตดัสินใจเกิดข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีการคาดการณ์ล่วงหนา้ 

2. การรวบรวมปัญหา (identitying the problem) เป็นการกาํหนดและระบุใหแ้น่ชดัวา่ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูท่ี่ไหน ประกอบดว้ยปัญหายอ่ยๆ อะไรบา้ง จาํเป็นตอ้งแกไ้ขท่ีไหนก่อน 

3. การสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา (generalization of alternation) ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน

มีวิธีแกไ้ขหลายวิธี ดงันั้นการกาํหนดทางเลือกไวห้ลายทางจะช่วยใหมี้การเปรียบเทียบ ผลดี ผลเสีย

ไดช้ดัเจน ไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

4. การเลือกทางแกปั้ญหา (selection of the alternation) เม่ือไดท้างเลือกท่ีมีความเป็นไปได้

แลว้ จึงมาดาํเนินการแกปั้ญหา 

5. การดาํเนินการและการประเมินผล (implementation and evaluation) เป็นการวางแผน

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ดาํเนินการแกปั้ญหาพร้อมทั้งดาํเนินการติดตามประเมินผลเพื่อแกไ้ขส่ิง

บกพร่องต่างๆอนัอาจเกิดข้ึน อยา่งไรกต็ามแมว้า่การเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผลหากการปฏิบติัการ

แกปั้ญหาตามการเลือกไม่ดาํเนินไปอยา่งรัดกมุแลว้ การแกปั้ญหากไ็ม่อาจบรรลุเป้าหมายอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้109 

 ข้อควรคาํนึงในการตัดสินใจ 

 การตดัสินใจเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะสร้างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาการ

ตดัสินใจ  ในการตดัสินใจจึงควรตอ้งวินิจฉยัให้ตรงจุดของปัญหา  และตอ้งพยายามเลือกใชข้อ้มูล

ข่าวสารใหถู้กตอ้งท่ีสุด  โดยคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

                                                        
108 Daniel E. Griffiths, Administrative Theory, 89. 
109 Robert Tannenbaum, Managerial Decision Making (Los Angles : Institute of Industrial 

Relation, University of California, 1950), 23-24. 
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 1.  การตดัสินใจใหเ้ป็นไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด 

 2.  การตดัสินใจให้มีลกัษณะเป็นไปในทางกระจายอาํนาจบริหารให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ขององคก์ารมากท่ีสุด 

 3.  การตดัสินใจใหเ้ป็นไปในทางท่ีสามารถปฏิบติัได ้

การตดัสินใจวนิิจฉยัสัง่การเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัในกระบวนการบริหารเป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ในการบริหารงานและเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของนกับริหาร  ผูบ้ริหารจึงตอ้งเขา้ใจถึงเทคนิคต่างๆ 

ท่ีจะใชใ้นการบริหาร โดยมีความเขา้ใจขั้นตอนและเลือกปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตอ้งพยายาม

หลีกเล่ียงมิใหก้ารรับรู้ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคลเขา้มามีส่วนทาํใหก้ารวินิจฉยัสัง่การเอน

เอียงไป 

 

การกาํหนดเป้าหมาย (Goal setting) 

เป้าหมายเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ในการดาํเนินงานทุกชนิด การบริหารท่ีดีจึงตอ้งมีเป้าหมายท่ี

ชดัเจน แน่นอน และตอ้งปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มไดเ้สมอ เป้าหมาย

ของแต่ละองคก์ารอาจแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัรูปแบบและลกัษณะพ้ืนฐานขององคก์ร ซ่ึงการ

กาํหนดเป้าหมายนั้นเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงท่ีจะตอ้งใชค้วามสามารถผสมผสานความคิด

ของบุคลากรทุกฝ่ายในองคก์ารให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย การให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายจะทาํใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ร มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 

เพื่อจะไดทุ่้มเทพลงั ความสามารถทุกวิธีทาง เพ่ือใหอ้งคก์รเกิดความเจริญกา้วหนา้ มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

สมพงษ ์เกษมสิน ใหค้วามหมายของการกาํหนดเป้าหมายว่า เป็นความสามารถ ผสมผสาน 

และหล่อหลอมความคิด  การเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้มีส่วนร่วมในการกําหนด

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และแนวทาง ของการปฏิบติังานหรือเป้าหมายขององคก์าร จะทาํให้

บุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์าร มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ ทุ่มเทพลงัความสามารถทุกวิถีทางเพื่อให้

องคก์ารเกิดความเจริญกา้วหนา้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยงัไดก้าํหนดลกัษณะเป้าหมาย

ท่ีดีไวห้ลายประการ เช่น (1) จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการขององคก์ารและบุคคลใน

องคก์าร (2) ตอ้งชดัเจนและเป็นไปได ้ (3) ตอ้งมีเหตุผล (4) ตอ้งมีลกัษณะพอดีและเหมาะสมกบั

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง และตอ้งสัมพนัธ์กบัส่วนอ่ืน ๆ ขององคก์ารดว้ยเพื่อลดการขดัแยง้ให้นอ้ย
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ท่ีสุด (5) ตอ้งไม่ยากจนเกินไปทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความทอ้แทแ้ละหมดกาํลงัใจ (6) ตอ้งกะทดัรัด 

กาํหนดเป็นมาตรฐานไม่ใช่เป็นอุดมการณ์หรือค่านิยมอยา่งใดอยา่งหน่ึงในองคก์าร110 

ส่วนแกรงเกอร์ (Granger)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของเป้าหมายไวด้งัน้ี 

 1.  จะตอ้งเป็นเคร่ืองช้ีทิศทางท่ีดีในการดาํเนินงาน 

 2.  จะตอ้งเป็นขอ้เสนอแนะท่ีชดัเจนต่อประเภทหรือชนิดของการปฏิบติังาน 

 3.  จะตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัและควบคุมประสิทธิผลได ้

 4.  จะตอ้งมีลกัษณะท่ีทา้ทายต่อการกระทาํและมีความเป็นจริงอยา่งพอเพียง 

 5.  จะตอ้งยอมรับโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 6.  จะตอ้งมีความเก่ียวพนักบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในระดบัสูงของหน่วยงาน111 

 ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้ผูก้ล่าวถึงลกัษณะของเป้าหมายไวเ้ช่นกนัคือ อุทยั  หิรัญโต  ได้

กล่าววา่เป้าหมายท่ีดีควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1.  มีลกัษณะแน่นอน (specific) ตอ้งแสดงเป็นจาํนวนแน่นอนและตอ้งกาํหนดเวลาไวด้ว้ย 

 2.  ตอ้งมีคุณค่าเหมาะสม (pay-off oriented) กล่าวคือ  เป็นงานท่ีมีคุณค่าควรแก่การภูมิใจ  

หากทาํสาํเร็จหรือมีความหมายแห่งการใชค้วามพยายาม 

 3.  ตอ้งมีคุณค่าในสายตาของผูป้ฏิบติั (intrinsically rewarding) ผูป้ฏิบติังานรู้ถึงคุณค่าแห่ง

ความสาํเร็จ  อยา่งนอ้ยรู้วา่เป็นส่วนหน่ึงของวตัถุประสงคใ์หญ่ขององคก์าร 

 4.  ตอ้งเป็นไปได ้(realistic) เป้าหมายท่ีกาํหนดตอ้งอยู่ในวิสัยท่ีเป็นไปได ้ โดยใชค้วาม

พยายามตามภาวะวิสยัแห่งมนุษย ์

 5.  สังเกตได ้(observable) โดยกาํหนดเป้าหมายให้สามารถแบ่งแยกออกเห็นไดช้ดัเจนว่า  

เป็นผลสาํเร็จของผูป้ฏิบติัแต่ละคน 

 6.  เป้าหมายไม่ควรให้สูงเกินไป  เพราะถึงแมก้ารตั้งเป้าหมายสูง ๆ นั้น  อาจก่อให้เกิด

ความกระตือรือร้นแต่กอ็าจกลายเป็นผลร้ายได้112 

 

                                                        
110

 สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2523), 

87. 

111 Charles H. Granger, “The Hierarchy of Objective”, Harvard Business Review 42 

(May-June 1964) : 63-64. 
112 อุทยั  หิรัญโต,  การบริหารประยุกต ์ (กรุงเทพมหานคร : โอ  เอส  พร้ินต้ิง  เฮา้ส์,  

ม.ป.ป.), 80. 
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 ภิรมย ์ โชติแดง  กล่าววา่การกาํหนดเป้าหมายท่ีดีควรมีลกัษณะคือ 

 1.  ระดบัแห่งความสาํเร็จจะตอ้งมีทั้งคุณภาพและปริมาณ 

 2.  เนน้เวลาแห่งความสาํเร็จอยา่งชดัเจนแน่นอน 

 3.  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

 4.  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายอ่ืน ๆ  

การกาํหนดเป้าหมายนั้น  เป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคญัในการบริหารงาน  เพราะเป็นการช้ี

แนวทางหรือจูงใจใหส้มาชิกขององคก์ารถือปฏิบติั  ซ่ึงโดยมากเป้าหมายมกัจะกาํหนดเฉพาะเจาะจง

หรือกาํหนดในเชิงปริมาณท่ีมองเห็นชดัเจน  ในทางปฏิบติัการกาํหนดเป้าหมายนั้น  จะตอ้งศึกษา

วิเคราะห์วตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งละเอียดถ่ีถว้น  และพิจารณาถึงความสามารถของเจา้หนา้ท่ี  

สถานะการเงินขององคก์าร  แลว้กาํหนดเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัส่ิงดงักล่าว  โดยมิให้เป้าหมาย

สูงเกินหรือตํ่าเกินไป113 

การกาํหนดเป้าหมายท่ีดีตามความคิดเห็นของ ดบับลิว.เจ. เรดดิน (W.J. Reddin)  ท่ีว่าเพื่อ

ความมีประสิทธิภาพ  เป้าหมายของแต่ละบุคคลจะถูกกาํหนดข้ึนมาโดยการปรึกษาร่วมกนัระหว่าง

ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะช่วยผูบ้ริหารในการพฒันาเป้าหมายท่ีเป็นจริง

ไดเ้น่ืองจากพวกเขารู้ดีว่า อะไรท่ีพวกเขาสามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จได ้ ผูบ้ริหารจะช่วยเหลือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการขยายความเขา้ใจของพวกเขาต่อเป้าหมายท่ีอยูสู่งข้ึนไป โดยแสดงถึงความ

เช่ือมัน่ในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมีความเตม็ใจช่วยเหลือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในการเอาชนะอุปสรรค

ต่างๆ การปรึกษาร่วมกนัมีความสาํคญัมาก เพราะว่าบุคคลต่างๆ จะผกูมดัอยูเ่ป้าหมายอยา่งดีท่ีสุด 

ในกรณีท่ีพวกเขามีส่วนช่วยในการพฒันาและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์และความสามารถของ

พวกเขา ความมากนอ้ยของการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการกาํหนดเป้าหมายจะแตกต่าง

กนัไป กฎโดยทัว่ไปคือ การมีส่วนร่วมระหว่างผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการกาํหนด

เป้าหมายมีมากเท่าไร เป้าหมายจะมีโอกาสประสบความสาํเร็จมากข้ึนเท่านั้น 114 

 

                                                        
113ภิรมย ์ โชติแดง,  “ปัจจยัการบริหารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เขตการศึกษา 5”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  

2543), 46.  
114 William J. Reddin, Effective Management by Objectives : The 3-D Method of MBO 

(New York : McGraw–Hill, 1971), 13-19. 
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ทั้งน้ีการกาํหนดเป้าหมายควรคาํนึงถึงขอ้พึงสงัเกตต่อไปน้ี  

1. การกาํหนดเป้าหมายจะตอ้งทาํอยา่งรู้แจง้ถึงสภาพการและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ผูบ้งัคบับญัชาควรวางรากฐานและเป้าหมายของการปฏิบติัท่ีสาํคญัสาํหรับผลงานทุกๆ 

เร่ือง 

3. ควรเนน้ความสาํคญัก่อน-หลงั เพื่อใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกนั 

4. การตรวจสอบตามลาํดบัจะช่วยใหเ้ป้าหมายมีความเหมาะสม เป็นมูลฐานสาํหรับการ

กาํหนดหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งเช่ือมโยงระดบัต่างๆ ของงานเขา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5. คุณค่าของเป้าหมายจะเป็นการกระตุน้ใหค้นทาํงาน 

6. เป้าหมายจะกระตุน้ใหค้นทาํงานได ้เม่ือรู้สึกวา่เป้าหมายนั้นถูกกาํหนดอยา่งยติุธรรม 

7. ผูบ้งัคบับญัชาควรกาํหนดขั้นตอนความสาํเร็จเป็นระยะ เพื่อสะดวกต่อการควบคุม115 
 

จึงสรุปไดว้่าในทุกองคก์ร การบริหารท่ีดีตอ้งมีจุดหมายท่ีแน่นอนชดัเจนและตอ้งปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มไดเ้สมอ เป้าหมายเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งในการดาํเนิน 

งานทุกชนิด เป้าหมายของแต่ละองคก์ารยอ่มแตกต่างกนัออกไป สุดแต่รูปแบบและลกัษณะพ้ืนฐาน

ขององคก์าร เช่นองคก์ารทางธุรกิจย่อมมุ่งหวงักาํไรและยึดผลประโยชน์ขององคก์ารเป็นสาํคญั 

ส่วนองค์การทางราชการนั้นยึดมัน่ในประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ ง  นอกจากน้ีในการ

กาํหนดเป้าหมายขององค์การต้องกําหนดลดหลั่นกันไปตามสายการบังคับบัญชา โดย

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชากาํหนดเป้าหมายร่วมกนัอยู่เสมอจากการศึกษาของนักบริหาร

หลายท่าน ช้ีให้เห็นว่าการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเป้าหมายจะตอ้งไม่กาํหนดจากเบ้ืองบนสู่

เบ้ืองล่างหรือจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน แต่จะตอ้งร่วมกนักาํหนดและบริหารร่วมกนัเป็นทีม116 

 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (control) 

การควบคุมการปฏิบติังาน เป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารเพื่อตรวจตราดูวา่การ

ดาํเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้งตามวิธีการหรือไม่ และผลของการปฏิบติังานมีมาตรฐานเพยีงใดการ

ควบคุมเป็นหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีมีลกัษณะเป็นเคร่ืองช่วยกาํกบัวา่ กิจกรรมทั้งปวงสามารถดาํเนิน

ไปไดไ้ม่ติดขดัและทุกอยา่งเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตลอดเวลาโดยไม่ผดิพลาด 
 

ความหมายของการควบคุมการปฏิบตัิงาน 

                                                        
115  สุชาติ ประชากลุ, หลกัการบริหารงานแผนใหม่ (กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2543), 87. 
116 Premont E. Kast and Jame E. Ronsenzweig, Organization and  Management : A 

System Approach (New York : McGraw – Hill, Inc., 1974 ), 173. 
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การควบคุมการปฏิบติังานเป็นหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหาร นกับริหารจะตอ้งใช้

ศิลปะในการเชิญชวนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนพร้อมใจกนัปรับปรุงงานใหบ้งัเกิดผลดีท่ีสุด มีผูใ้ห้

ความหมายของการควบคุมไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

สตรองและสมิธ (Strong and Smith) กล่าวถึง การควบคุมวา่ เป็นหนา้ท่ีนกับริหารในการ

ระบุปัญหา คน้หาสาเหตุและการตดัสินใจแกไ้ข เพื่อรักษาสถานการณ์ใหค้งเดิมภายในขอบเขตแห่ง

อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีเขามีอยู่117 

แมกฟาร์แลนด ์ (Mcfarland) ไดอ้ธิบายว่า การควบคุมอาจพิจารณาไดว้่าเป็นทั้งระบบ 

(system) และกระบวนการ (process) ในการบริหารงาน การควบคุมในฐานะท่ีเป็นกระบวน การ 

หมายถึง “กระบวนการท่ีผูบ้ริหารไดก้ระทาํข้ึน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าผลแห่งความสาํเร็จตามท่ี

ปรารถนานั้น เป็นไปอยา่งเสมอตน้เสมอปลายและอยา่งต่อเน่ือง” ในฐานะท่ีเป็นระบบควบคุม 

หมายถึง “ระบบหนา้ท่ีในการเสนอแนวทางในการดาํเนินงาน ให้สอดคลอ้งกบัแผนท่ีกาํหนดไว้

หรือพยายามท่ีจะรักษาความแปรปรวนของวตัถุประสงค ์ ให้อยู่ภายในขอบเขตท่ีอนุญาตให้ของ

ระบบ”118 

แมสสี และ ดกัลาส (Massie and Douglas) ใหค้วามหมายการควบคุมว่า หมายถึง กิจกรรม

ท่ีวดัการปฏิบติังานและช้ีแนะวิธีการ หรือแนวทางในการปฏิบติังานให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีได้

กาํหนดไวล่้วงหนา้119 

ฟลิปโป (Flippo) ใหค้วามหมายวา่ การควบคุมการปฏิบติังาน คือ การบงัคบัใหกิ้จกรรม

ต่างๆ เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด120 

ธงชยั สนัติวงษ ์ใหค้วามหมายวา่ คือ การบงัคบัหรือกาํกบัการทาํงานต่างๆ เป็นไปตามแผน

เพื่อท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายในประการทั้งปวง ผูบ้ริหารทุกคนยอ่มตอ้งคอยควบคุมงาน

ต่างๆ ท่ีตนรับผดิชอบอยูเ่สมอ121 

                                                        
117 Earl P. Strong and Robert D. Smith, Management Control Models (NewYork : Holt – 

Rinchart and Winston, 1968), 2 – 3. 
118 Dalton E. Mcfarland , Management : Foundation and Practces (New York :McMillan 

Publishing Co., 1979), 187 – 188. 
119 Joseph L. Massie and John Douglas, Managing : A Contemporary  Introduction 

(Englewood Cliffs, New Jersey : Pretice – Hall, Inc., 1981), 273. 
120 Flippo , Principles  of  Personnel  Management (Tokyo: McGraw-Hill 

Kogakusha,1980),417. 
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วิรัช สงวนวงศว์าน ไดใ้หค้วามหมายการควบคุมวา่ หมายถึง การเปรียบเทียบการดาํเนิน 

งานจริงกบัเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีกาํหนดไว้122 

ประชุม รอดประเสริฐ ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมวา่ หมายถึง การวดัผลแห่งความ 

สาํเร็จ โดยเทียบกบัมาตรฐานท่ีไดก้าํหนดข้ึนไว ้ และปรับปรุงขอ้บกพร่อง เพื่อใหผ้ลแห่งความ 

สาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงานท่ีไดก้าํหนดข้ึนไวก่้อนเช่นเดียวกนั 

จากความหมายของการควบคุมการปฏิบติังานท่ีกล่าวแลว้ สามารถสรุปไดว้า่ การควบคุม

การปฏิบติังาน คือ การใชศิ้ลปะการบริหารเพื่อตรวจดูวา่ การดาํเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้งตาม

วิธีการหรือไม่ และผลการปฏิบติังานมีมาตรฐานเพียงใด 

 การควบคุมน้ันองค์ประกอบสําคญัขึน้อยู่กบั 

1. ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร 

2. ความสามารถและการไดรั้บการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการทาํงานของผูร่้วมงาน 

3. นิสยัการทาํงานและวินยั รวมถึงนํ้าใจของผูร่้วมงาน 

วตัถุประสงค์ของการควบคุมการปฏิบตัิงาน 

1. เป็นการตรวจการปฏิบติังานวา่ดาํเนินไปตามแผนงานท่ีกาํหนดหรือไม่ 

2. วิธีปฏิบติัดาํเนินไปตามหลกัการท่ีดีอยา่งไร 

3. งานมีความกา้วหนา้เพยีงใด 

4. มีอุปสรรคในการทาํงานหรือไม่ 

5. มีผลงานถูกตอ้งและถึงมาตรฐานม่ีกาํหนดไวเ้พยีงใด 

6. เพื่อติดตามผลงานและใหค้าํแนะนาํเม่ือมีอุปสรรคและป้องกนัการสูญเสียแรงงาน 

โดยเปล่าประโยชน ์

 7. เพื่อเป็นการบาํรุงขวญัผูป้ฏิบติังานและแสดงวา่ไม่ถูกทอดท้ิง123 

โดยปกตินั้นกระบวนการควบคุมมกัจะกระทาํโดยการพิจารณาจากรายงานท่ีเป็นทางการ  

แต่ก็ถือไดว้่าเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการควบคุมเท่านั้น  แทจ้ริงการควบคุมท่ีถูกตอ้งตอ้งทาํการ

ควบคุมในระหวา่งกระบวนการโดยตลอด  ทั้งน้ีเพราะมีวตัถุประสงคคื์อ 

                                                                                                                                                               
121 ธงชยั สนัติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 2 ( กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 

2542), 83 – 85. 
122 วิรัช สงวนวงศว์าน, การบริหารครบวงจร (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์มสพลบั 

ลิสชิง จาํกดั, ม.ป.ป.), 239. 
123

 สมพงษ ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, 420. 
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 1.  การควบคุมจะมีไวเ้พื่อบงัคบัใหผ้ลงานเขา้มาตรฐาน 

 2.  การควบคุมจะมีไวเ้พื่อป้องกนัรักษาทรัพยสิ์น 

 3.  การควบคุมจะมีไวเ้พื่อบงัคบัใหคุ้ณภาพของการบริการไดม้าตรฐาน 

 4.  การควบคุมจะมีไวเ้พื่อใหมี้การจาํกดัขอบเขตของผูป้ฏิบติังานต่างๆ  

 5.  การควบคุมจะมีไวเ้พื่อใชว้ดังานต่างๆ ท่ีกาํลงัปฏิบติัอยู ่

 6.  การควบคุมจะมีไวเ้พื่อใชป้ระกอบการวางแผนและกาํหนดแผนการปฏิบติังานต่างๆ  

 7.  การควบคุมจะมีไวเ้พื่อช่วยให้ผูบ้ริหารชั้นสูง  สามารถจดัความสมดุลในระหว่างแผนก

งานกลุ่มต่างๆ  

 8.  การควบคุมจะจดัทาํข้ึนเพื่อใชส้าํหรับกระตุน้เตือนหรือจูงใจตวับุคคลในองคก์าร124
 

ประเภทของการควบคุมการปฏิบตัิงาน  

การควบคุมอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะเวลาท่ีดาํเนินการควบคุม ดงัน้ี 

1. การควบคุมล่วงหนา้ (predictive control) หมายถึง การควบคุมซ่ึงสามารถดาํเนินการได้

ก่อนท่ีเหตุการณ์จริงจะเกิดข้ึน 

2. การควบคุมขณะเหตุการณ์เกิดข้ึน (concurrent control) หมายถึง การควบคุมซ่ึงสามารถช้ี

ความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กบัมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นขณะปฏิบติัการควบคุมขณะท่ี

เหตุการณ์เกิดข้ึนจึงช่วยป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายในภายหลงัไดเ้ป็นอยา่งมาก 

3. การควบคุมหลงัเหตุการณ์ (historical control) หมายถึง วิธีการควบคุมหลงัเหตุการณ์

นั้นๆไดเ้กิดข้ึนไปแลว้ ถึงแมก้ารควบคุมโดยวิธีน้ีจะมีลกัษณะเป็นววัหายลอ้มคอก แต่ก็ให้

ประโยชน์เป็นอนัมากแก่ผูบ้ริหารท่ีจะศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการดาํเนินการต่างๆ ท่ีผา่นมาใน

อดีตว่า มีจุดบกพร่องหรือปัญหาอยา่งไร จะป้องกนัแกไ้ขมิใหเ้กิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งไรหรือจะ

พฒันาการดาํเนินงานท่ีอาจจะดีอยู่แลว้ให้ดีข้ึนอีกไดอ้ย่างไร โดยอาศยัขอ้มูลตวัเลขหรือผลการ

ดาํเนินงานจากอดีต 

และการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การควบคุมจะตอ้งเขา้ใจง่ายและประหยดั (Understandable and Economical) 

2. การควบคุมจะตอ้งสมัพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีตดัสินใจ (Related to Decision 

Centers) 

                                                        
124 ชูศกัด์ิ  ชาญช่าง, “พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

โรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543), 71. 
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3. มีการรายงายผลการปฏิบติัท่ีต่างจากแผนอยา่งรวดเร็ว (Rapid Reporting of Variations) 

4. เลือกวิธีการควบคุมใหเ้หมาะสม (Selective Controls) 

5. การควบคุมยดืหยุน่ได ้(Flexibility) 

6. การควบคุมช้ีแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ย (Point to Corrective Acting)125 

 นอกจากความคิดดังกล่าว ประชุม  รอดประเสริฐ  ได้จ ําแนกการควบคุมโดยใช้

วตัถุประสงคเ์ป็นตวักาํหนด  ทาํใหแ้บ่งการควบคุมออกได ้ 2  ประเภท  ดงัน้ี 

 1.  การควบคุมเพื่อการป้องกนั (preventive control)  หมายถึง  กระบวนการในการป้องกนั

มิให้เกิดความเบ่ียงเบนในการปฏิบติังานไปจากเป้าหมายหรือความเป็นจริงมากนัก  และเป็น

กระบวนการในการป้องกนัมิให้องคก์ารใชท้รัพยากรมนุษย ์(human resources) และทรัพยากรท่ี

ไม่ใช่มนุษย ์(nonhuman resources) อยา่งไร้ประสิทธิภาพ 

 2.  การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (feedback control)  หมายถึง  กระบวนการในการแกไ้ขความ

บกพร่อง  หรือความเบ่ียงเบนของผลงานท่ีเกิดข้ึนระหว่างผลงานท่ีคาดหวงักบัผลงานท่ีเกิดข้ึน

จริง126 

หลกัในการควบคุมการปฏิบตัิงาน 

ผูบ้ริหารท่ีดีควรจดัระบบควบคุมท่ีดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า เหตุการณ์

ต่างๆ จะดาํเนินไปตามแผนท่ีวางไว ้ ดงันั้น การวางแผนควบคุมงานทุกระดบั จึงควรปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์10 ประการ ดงัน้ี  

1. การควบคุมจะตอ้งสะทอ้น (reflect) ใหเ้ห็นสภาพและความตอ้งการของงาน ระบบการ

ควบคุม (control system) ท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่งานอะไรบา้งท่ีจะตอ้งปฏิบติัจดัทาํ ทั้งน้ีเพราะ

งานแต่ละฝ่ายแตกต่างกนัและมีความสาํคญัไม่เท่ากนั ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งเลือกเทคนิคการควบคุม

ใหเ้หมาะสมกบังานและสถานการณ์  

2. การควบคุมงานจะตอ้งรายงานการเบ่ียงเบน (deviation) หรือความคลาดเคล่ือนไดท้นัที 

ระบบการควบคุมท่ีดีนั้นจะตอ้งสามารถช้ีแนวโนม้การเบ่ียงเบนต่างๆ ไดก่้อนท่ีจะเกิดข้ึนจริง ๆ  

3. การควบคุมจะตอ้งเป็นการมองไปขา้งหนา้ (foresight) หรือคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้

กล่าวคือ ผูบ้ริหารควรพยายามใชเ้ทคนิคในการควบคุม ซ่ึงจะทาํใหต้นสามารถคาดคะเนส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ล่วงหนา้ได ้แมว้า่จะมีการผดิพลาดคลาดเคล่ือนกย็งัดีกวา่งานล่าชา้จนไม่สามารถแกไ้ขได ้

                                                        
125 วิรัช สงวนวงษว์าน, การบริหารครบวงจร, 240-244. 
126 ประชุม  รอดประเสริฐ,  นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎี,  พิมพค์ร้ังท่ี 3,  

(กรุงเทพมหานคร : เนติกลุการพิมพ,์ ม.ป.ป.), 152. 
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 4. การควบคุมจะตอ้งสามารถช้ีระบุขอ้บกพร่องไดอ้ยา่งชดัแจง้ กล่าวคือ บอกหรือเจาะจง

ลงไปไดว้า่ความผดิพลาดเร่ืองใดเป็นเร่ืองสาํคญั เร่ืองใดเป็นเร่ืองไม่สาํคญั 

5. การควบคุมจะตอ้งวดัและทดสอบได ้กล่าวคือจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานท่ีอาจแสดง

ปริมาณท่ีใชว้ดั เช่น ชัว่โมงการทาํงาน และมาตรฐานการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

6. การควบคุมจะตอ้งมีลกัษณะยดืหยุน่ (flexibility) ไดก้ล่าวคือ ระบบการควบคุมสามารถ

นาํไปใชไ้ดแ้มว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงแผนงานหรือสถานการณ์ เช่น งบประมาณประจาํปีท่ีกาํหนด

ออกมาในเร่ืองค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานและการจดัซ้ือเอาไวแ้น่นอน ยอดรายการเหล่าน้ีไดจ้ากการ

คาดคะเน ในทางปฏิบติัอาจเพิ่มหรือลดลงได ้กรณีเช่นน้ีผูบ้ริหารยอ่มจะตอ้งมีความยดืหยุน่ในการท่ี

จะปรับปรุงยอดรายการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง 

7. การควบคุมจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นโครงสร้างขององคก์าร (organization structure or 

pattern) โครงสร้างขององคก์ารมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการควบคุม เพราะส่วนหน่ึงของการ

ควบคุม คือ การดูแลใหมี้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆคือ 

จุดท่ีจะตอ้งไดรั้บการเพ่งเลง็ ฉะนั้น ถา้ระบบการควบคุมสามารถแสดงผลสะทอ้นของโครงสร้าง ก็

ควรแสดงวา่การควบคุมไดก้ระทาํตามเป้าหมายแลว้  

8. การควบคุมจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะประหยดั (economical)การควบคุมจะมีลกัษณะ

ประหยดัหรือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัตามความสาํคญัของกิจกรรม  

9. การควบคุมจะตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติั (understandable) ระบบการควบคุมท่ีดีจะตอ้ง

ช่วยใหส้ามารถมองเห็นเขา้ใจไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบการควบคุมท่ีใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ การ

หาจุดคุม้ทุน (break–even–point) และการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (computer) เป็นตน้ 

10. การควบคุมจะตอ้งนาํไปสู่การแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง(correct action)หรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้

ระบบการควบคุมท่ีดีจะตอ้งสามารถช้ีไดว้่าการผิดพลาดเกิดข้ึนท่ีไหน ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ และ

ควรดาํเนินการแกไ้ขอยา่งไร127
 

กระบวนการควบคุมการปฏบิัติงาน 

การท่ีจะกาํหนดมาตรฐานใหแ้น่นอนตายตวัว่างานมีลกัษณะเช่นไรควรมีกระบวนการควบ 

คุมอยา่งไรนั้น เป็นส่ิงท่ียากต่อการกาํหนดไวต้ายตวั แต่หลกัการใหญ่ ๆ ท่ีสาํคญัไม่ต่างกนัมากนกั 

ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเป็นส่วนสาํคญัของระบบการควบคุมการปฏิบติังานนั้น ซ่ึงนกัวิชาการไดก้าํหนดไว้

แตกต่างกนั เช่น  พิทฟิลด ์ (Pitfield) ไดร้ะบุไว ้ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) กาํหนดมาตรฐาน 2) การ

                                                        
127 จุมพล หนิมพานิช, ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหาร (กรุงเทพฯ : ธนธชั การพิมพ,์ 

2543), 143-144. 
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เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 3) การคดัข่าวสารท่ีไดรั้บกลบัมาจากผลการเปรียบเทียบ 

และ 4) การแกไ้ขส่วนท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน128 ส่วนประชุม  รอดประเสริฐ  ได้สรุปขั้นตอน

การควบคุมวา่ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั  4  ขั้นตอน  คือ  

 1.  ขั้นการกาํหนดเป้าหมาย (targets) หรือมาตรฐาน (standard)  

 2.  ขั้นการวดัผลการปฏิบติังานจริง (actual performance) 

 3.  ขั้นการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้(making 

comparisons)  

 4.  ขั้นการปฏิบติัการแกไ้ข (taking corrective actions)129 

 

เป้าหมายการปฏิบตัิงานและการฝึกอบรม (performance goals and  training) 

การกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน เป็นการพฒันาองคก์ารรูปแบบหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหารท่ี

มุ่งหวงัการทาํงานให้มีประสิทธิภาพจะตอ้งตระหนกัถึง เพราะจะเป็นตวัเร่งหรือตวัผลกัดนัการ

ดาํเนินงานใหมี้เป้าหมายและแรงจูงใจอยา่งมีทิศทางตรงกนั 

สําหรับการฝึกอบรมนั้นถือเป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึนอย่างมีระบบ เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมในการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน โดยจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารในท่ีสุด130 

ดาํรงศกัด์ิ ชนัสนิท และประสาน หอมพลู ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง 

กระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้และมีความชาํนาญ เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือเพื่อใหท้ราบถึงระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆของหน่วยงานนั้นๆตลอดจนเพื่อส่งเสริมปริมาณผลผลิต

ของงานใหสู้งข้ึน อนัจะส่งผลใหกิ้จการของหน่วยงานนั้นๆ ประสบผลสาํเร็จดงัเป้าประสงค์131
 

 หลกัการในการกาํหนดเป้าหมายท่ีควรคาํนึงถึง ไดแ้ก่  1) ปริมาณงาน  2) คุณภาพของงาน 

3) ค่าใชจ่้าย  และ 4) เวลาท่ีเป็นเป้าหมายรวม ซ่ึงองคก์ารตอ้งการใหกิ้จกรรมนั้นๆ สมัฤทธ์ิผลและ

การกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานนั้นมีหลกับางประการท่ีตอ้งนาํมาถือปฏิบติัคือ 

                                                        
128 Ronald R. Pitfield, Business Organization (Plymouth : Macdonald and Evans  Limited, 

1977), 416. 
129 ประชุม  รอดประเสริฐ,  นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎี, 161. 
130

 สมพงษ ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, 164. 
131 ดาํรงศกัด์ิ ชยัสนิท และประสาน หอมพลู, การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 4 

(กรุงเทพฯ : เอเชียแปซิฟิกพร้ินต้ิง, 2544), 60. 
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1.  ไม่ควรกาํหนดมาตรฐานงานให้สูงเกินไป  แมม้าตรฐานของงานสูง  จะกระตุน้ให้

คนทาํงานดีข้ึน  หรือพยายามทาํงานให้ไดม้าตรฐาน  แต่ก็อาจทาํลายกาํลงัใจของคนไดเ้หมือนกนั

หากมาตรฐานนั้นยากท่ีจะทาํใหไ้ดถึ้ง 

 2.  การกาํหนดมาตรฐานควรจะไดห้ารือและตกลงร่วมกนัระหว่างผูมี้อาํนาจกาํหนดกบัผู ้

ปฏิบติั  การกาํหนดมาตรฐานตามลาํพงัอาจไดรั้บการต่อตา้นจากผูป้ฏิบติั 

 3.  มาตรฐานควรมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ  การกาํหนดในคร้ังแรกอาจตํ่า  แต่ 

เม่ือผูป้ฏิบติังานมีทกัษะหรือความสามารถเพิ่มมากข้ึน  คืออาจจะเขยิบมาตรฐานให้สูงข้ึนแต่การ

เปล่ียนแปลงมาตรฐานงานให้สูงข้ึนนั้น  ควรจะไดพ้ิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแรงงานให้สูงข้ึนตาม

ไปดว้ย 

 4.  มาตรฐานงานจะตอ้งมีลกัษณะเขา้ใจง่าย  และไม่ทาํใหเ้กิดการลกัลัน่ข้ึนในองคก์ร  ทั้งน้ี

จะตอ้งกาํหนดมาตรฐานให้เป็นการทัว่ไปพอท่ีคนส่วนมากจะปฏิบติัไดโ้ดยไม่ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ

แก่กนัมากนั้น 

 5.  การกาํหนดมาตรฐานตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของงานเป็นหลกั  หาก

กาํหนดมาตรฐานโดยไม่คาํนึงถึงวตัถุประสงคย์อ่มถือวา่เป็นมาตรฐานท่ีเล่ือนลอย 

 6.  มาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึนควรจะตอ้งเป็นมาตรฐานท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

 7.  มาตรฐานท่ีดี  ควรจะเป็นมาตรฐานท่ีใชต้รวจสอบหรือวดัผลงานได ้ ยิง่เป็นมาตรฐานท่ี

แสดงออกในรูปของตวัเลข (quantitative) ดว้ยแลว้  ยิง่ถือวา่เป็นมาตรฐานท่ีสมควร 

 8.  มาตรฐานท่ีจะตั้งข้ึน  ควรตั้งใหสู้งกวา่มาตรฐานโดยเฉล่ียสกัเลก็นอ้ย 

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมีวตัถุประสงคเ์พื่อจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 

1. จุดมุ่งหมายขององคก์าร ไดแ้ก่ การพฒันาการปฏิบติังานในปัจจุบนั ตลอดจนขยายงาน

ในอนาคตใหไ้ดผ้ลสูงสุด 

2. จุดมุ่งหมายสู่บุคคลเพื่อแสดงถึงประโยชน์ท่ีส่วนบุคคลจะไดรั้บ เช่น ความกา้วหนา้ใน

การเล่ือนตาํแหน่งฐานะ การพฒันาบุคลิกภาพ หนา้ท่ี เจตคติ เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมและสร้างขวญัในการปฏิบติังาน132 

 

ประเภทของการฝึกอบรม 

                                                        
132 ธงชยั สนัติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล, 164. 
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  การฝึกอบรมอาจแยกไดห้ลายประเภท ตามลกัษณะของจุดมุ่งหมายและระยะเวลาในการ

อบรม ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของการฝึกอบรมไดด้งัน้ี 

1. การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (induction) เป็นการแนะนาํคนเขา้ทาํงานใหม่ ใหไ้ดรั้บ 

ทราบเร่ืองราวต่างๆ ขององคก์าร 

2. การฝึกอบรมโดยการใหท้าํงาน (on the job training) การฝึกอบรมประเภทน้ีเป็นท่ีนิยม

กนัมาก เพราะเป็นการสอนใหมี้การทาํงานกนัจริงๆ โดยไม่ตอ้งอาศยัโรงเรียนท่ีฝึกหดังานเป็นพิเศษ 

ใชส้ถานท่ีทาํงานจริงเป็นท่ีฝึกอบรม การฝึกอบรมประเภทน้ีเหมาะสาํหรับการทาํงานท่ีใชเ้วลาใน

ระยะสั้นและสาํหรับผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวนนอ้ยท่ีจะเขา้ฝึกทาํงานพร้อมๆ กนัไป 

3. การฝึกอบรมในหอ้งทดลองปฏิบติังาน (vestibule training) การฝึกอบรมประเภทน้ีจดั

ข้ึนในหอ้งเรียนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัสถานท่ีทาํงาน ทั้งเคร่ืองมือและสภาพการทาํงาน สาํหรับการ

ฝึกอบรมเป็นงานประเภทง่ายๆ และสาํหรับระยะเวลาสั้น ฝึกอบรมจาํนวนมากๆ ในเวลาเดียวกนั 

โดยมีลกัษณะการทาํงานเหมือนกนั 

4. การฝึกหดัช่างฝีมือ (apprenticeship training) การฝึกอบรมประเภทน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อฝึก 

อบรมคนงานประเภทช่างฝีมือ 

5. การฝึกงาน (internship training) เป็นโครงการอบรมท่ีจดัข้ึนร่วมกนัระหวา่งสถาบนั 

การศึกษาและองคก์ารต่างๆ 

วธีิการฝึกอบรม   

วิธีการฝึกอบรมมีหลายวิธีแลว้แต่ผูจ้ดัจะเลือกให้เหมาะสม ดังนั้นการอบรมจึงอาจใช้

หลายๆ วิธีรวมกนัในการอบรมคร้ังหน่ึงๆ ก็ได ้เช่น  1) วิธีศึกษางานไปพร้อม ๆ กบัการปฏิบติังาน 

(on-the-Job-training)  2) วิธีปฐมนิเทศ (vestible training or orientation training) 3)วิธีใหท้าํงานใน

ฐานะผูช่้วยสอนหรือลูกมือชัว่คราว(apprentice ship training) 4) วิธีใหฝึ้กงาน(inter ship training) 5) 

วิธีฝึกอบรมระยะสั้น (learner training) 6) วิธีส่งไปศึกษาเฉพาะบางวิชา(outside course) 7)วิธีส่งไป

ศึกษาเพิ่มเติมเตม็เวลา (retraining or pgrading) องคก์ารท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานสูงและบุคลากร

ไดรั้บการอบรมอยา่งดีเยีย่มยอ่มมุ่ง หวงัผลผลิตไดม้ากกว่าองคก์ารอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป หรือใช ้1. การ

บรรยาย (lecture)  2.  การสัมมนา (seminar)  3.  การประชุมอภิปราย (conference)  4.  การแสดง

บทบาทสมมติ (role-play) และ5.  การศึกษากรณีตวัอยา่ง (case study) 

กล่าวโดยสรุปการกาํหนดมาตรฐานทางการปฏิบติังานและการฝึกอบรม หมายถึง ความ

ตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังานการให้โอกาสครูหรือบุคลากร ในการพฒันาความ 

สามารถแห่งตน รวมทั้งการสนบัสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ องคก์ารท่ีมีบุคลากรไดรั้บการอบรมอยา่งดี

เยีย่ม ยอ่มมุ่งหวงัผลผลิตไดม้ากกวา่องคก์ารอ่ืนๆ โดยทัว่ไป  
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องคป์ระกอบทางการบริหารทั้ง 8 องคป์ระกอบขา้งตน้ จะเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของ

องคก์ารประการหน่ึง ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อองคป์ระกอบต่างๆ ทุกองคป์ระกอบ

โดยระดบัของการแสดงออกหรือปฏิบติัในแต่ละองคป์ระกอบนั้น ยอ่มบ่งช้ีพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบ้ริหาร ซ่ึงแต่ละระบบยอ่มจะส่งผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานในองคก์ารนัน่เอง 

 

การบริหารงบประมาณ 

 

การงบประมาณ เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารงานทุกระดบั ทุกหน่วยงาน และทุก

องคก์าร ไม่วา่จะเป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชน ทุกหน่วยงานและทุกองคก์ารจะตอ้งจดัทาํงบประมาณใหมี้

ประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ามารถใชง้บประมาณท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชนสู์งสุด รวมทั้งการคาดการณ์

ล่วงหนา้ถึงการเปล่ียนแปลงทางการเงิน ท่ีจะเพิ่มหรือลดในอนาคตดว้ย เพื่อสามารถวางแผน

แกปั้ญหาไดท้นัการณ์และไม่เป็นเหตุใหก้ารดาํเนินงานตอ้งหยดุชะงกั งบประมาณเป็นส่ิงกาํหนด

กรอบแนวความคิดเป็นการบริหารงานตลอดจนวิธีการดาํเนินงาน งบประมาณจึงมีความสมัพนัธ์

เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคน์โยบาย วิธีดาํเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงาน งบประมาณใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมมีเหตุผลจะเป็นการช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของหน่วยงานใหบ้รรลุวตัถุ 

ประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

ประวตัิความเป็นมาของงบประมาณ 

 การจัดทํางบประมาณในปัจจุบันได้เร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ  ในราว

คริสตศ์ตวรรษท่ี  16-17  ซ่ึงสมยัท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรไดป้ระสบความสาํเร็จในการสงวนอาํนาจท่ีจะ

อนุมติัรายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐบาล  คาํว่า “งบประมาณ” ท่ีใชใ้นคร้ังนั้น หมายความถึงเอกสาร

รายไดแ้ละรายจ่ายซ่ึงรัฐมนตรีคลงัขององักฤษจะตอ้งเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประจาํทุกปี (คาํ

ว่า “budget” ในภาษาองักฤษนั้นมีท่ีมาจากคาํฝร่ังเศสโบราณ คือคาํว่า bougette แปลว่า ถุงยา่ม ซ่ึง

หมายถึงถุงย่ามท่ีบรรจุเอกสารรายรับรายจ่ายท่ีรัฐมนตรีคลงัจะตอ้งเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรใน

สมยันั้น)  และต่อมาในคริสตศ์ตวรรษท่ี  18  จึงไดมี้การจดัทาํงบประมาณแผ่นดินข้ึนในประเทศ

ต่างๆ บนภาคพื้นยโุรป  ในปัจจุบนัน้ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างก็มีการจดัทาํงบประมาณแผน่ดินกนั

ทั้งนั้น  

การจดัทาํงบประมาณในแบบปัจจุบนัน้ีมีความสัมพนัธ์กบัวิวฒันาการของการปกครองใน

ระบบประชาธิปไตย เพราะในการปกครองระบบน้ีประชาชนตอ้งการควบคุมการรับและจ่ายเงิน

ของรัฐบาล  กล่าวคือ  ตอ้งการทราบว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีอะไรเท่าไร  และจาํนาํเงินภาษีอากรท่ี
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รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนนั้นไปใชจ่้ายในเร่ืองอะไรเท่าไร  คุม้ค่าหรือไม่เพียงไร  ซ่ึงระบบ

งบประมาณในปัจจุบนัมีอยูม่ากกมายหลายแบบ  ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภทและ

การจดัแบ่ง  แต่ถา้จะพิจารณาให้ถ่องแทแ้ลว้สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 6 ระบบใหญ่ๆคือ 1) ระบบ

งบประมาณแบบแสดงรายการเนน้เร่ืองการควบคุม 2) ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานเนน้เร่ือง

การจดัการ 3) ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานเนน้เร่ืองการวางแผน 4) ระบบงบประมาณแบบ

เพิ่มยอดเงิน 5)ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์ และ 6)ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ซ่ึงจะ

กล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ประเภทของระบบงบประมาณ  

 สําหรับประเทศไทยนั้นการงบประมาณถือว่ามีจุดเร่ิมตน้ในปีพ.ศ.2475  หลงัจากการ

เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและในปี

นั้นไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณพ.ศ.2476 เพื่อจดัวิธีการงบประมาณให้

สอดคลอ้งกบัระบอบการปกครองใหม่  รัฐสภาไดม้อบอาํนาจใหเ้ป็นฝ่ายอนุมติังบประมาณท่ีเสนอ

โดยฝ่ายบริหาร  ในช่วงปีพ.ศ.2476-2498 การจดัทาํงบประมาณเป็นหน้าท่ีของรัฐมนตรีคลงัและ

หลังจากนั้ นก็กลายเป็นหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรี   มาในปี พ.ศ. 2502  ได้ประกาศใช้ระบบ

งบประมาณแบบแสดงรายการ(Line item Budget)ข้ึนเป็นคร้ังแรก   จนกระทัง่ในปีงบประมาณ  

2525  สาํนกังบประมาณไดน้าํระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน(Program  Budgeting) มาใช้

และในปี 2546  ได้ใช้ระบบงบประมาณท่ีเรียกว่าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

(Preformance Base Budget:PBB)  ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดพนัธกิจขององคก์ร  กาํหนด

เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ แผนงาน โครงการ งาน  อยา่งเป็นระบบและมีการติดตามและประเมินผล

อยา่งสมํ่าเสมอ  ต่อมาไดมี้การปรับระบบงบประมาณให้สามารถวดัผลการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ(Strategic  Delivery Target)  และเรียกระบบงบประมาณน้ีว่า  

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์(Strategic  Performance   Base  Budgeting : 

SPBB)  โดยการจดัทาํงบประมาณนั้น  รัฐบาลไดเ้ร่ิมทาํข้ึนก่อนและต่อมาไดข้ยาย ขอบเขตไปถึง

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

  

ความหมายของงบประมาณ 

 ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกนัออกไปบา้งตามกาลเวลาและลกัษณะการให้

ความหมายของนกัวิชาการในแต่ละดา้น  ซ่ึงมองงบประมาณในดา้นท่ีไม่เหมือนกนั  เช่น 

 ความหมายของนักบญัชี:นักบญัชีจะให้ความหมายงบประมาณในลกัษณะว่างบประมาณ 

คือ เอกสารอย่างหน่ึงประกอบด้วยข้อความและตัวเลขซ่ึงเสนอขอรายจ่ายเพ่ือรายการและ

วตัถุประสงคต่์างๆ ขอ้ความจะพรรณนาถึงรายการค่าใชจ่้าย เช่น เงินเดือน  ครุภณัฑ ์ ค่าใชจ่้าย ฯลฯ  
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หรือวตัถุประสงค ์ เช่น การเศรษฐกิจ  การศึกษา  การป้องกนัประเทศ ฯลฯ  และมีตวัเลขแนบอยู่

ดว้ยทุกรายการหรือทุกวตัถุประสงค ์

 ความหมายของนักปกครอง:นักปกครองจะให้คาํจาํกดัความงบประมาณว่า งบประมาณ  

คือ แผนสําหรับการใช้จ่ายเงินในวิสาหกิจหรือรัฐบาลในชั่วระยะเวลาหน่ึงอนัแน่นอน  ซ่ึงฝ่าย

บริหารจะเป็นผูจ้ดัเตรียมและนาํเสนอต่อฝ่ายนิติบญัญติัเพ่ือขออนุมติัก่อนท่ีจะดาํเนินการตามแผน

นั้น 

 ความหมายของนักบริหาร:นักบริหารได้จาํกัดความงบประมาณไว ้ดังน้ี  งบประมาณ  

หมายถึง  แผนท่ีแสดงออกในรูปของตวัเงินสําหรับระยะเวลาหน่ึงอนัแน่นอนเก่ียวกบัโครงการ

ดาํเนินงานของรัฐบาล 

 ส่วนคาํจาํกดัความของนกัวิชาการชาวต่างประเทศบางท่านท่ีไดใ้หไ้วเ้ช่น กลิูค (Gulick) ได้

ใหค้วามหมายไวว้า่เป็นการจดัทาํงบประมาณการวางแผนหรือโครงการใชจ่้ายเงิน การบญัชีและการ

ควบคุมดูแลใชจ่้ายเงินหรือตรวจสอบบญัชีโดยรอบคอบและรัดกุม133  ส่วนเชอร์วูด(Frank P. 

Sherwood)ให้ไวว้่า งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จซ่ึงแสดงออกมาในรูปตวัเงิน  แสดงโครงการ

ดาํเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึง  แผนน้ีจะรวมถึงการกะประมาณบริหารกิจกรรม  โครงการ  

และค่าใชจ่้าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสนับสนุนในการดาํเนินงานให้บรรลุตามแผนน้ี

ยอ่มประกอบดว้ยการกระทาํ 3 ขั้นดว้ยกนั คือ  1)การจดัเตรียม  2)การอนุมติั  3)การบริหาร134 

Augusts B. Turnboll อา้งถึงใน ทวี  วงศพ์ุฒ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า งบประมาณเป็นแผน

ทางการเงินขององคก์ารท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  ดงันั้นงบประมาณ

จึงมีความจาํเป็นและสาํคญัอยา่งมากและอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงในแง่ของงบประมาณแผน่ดินแลว้ยิ่งมี

ความสาํคญัมากยิง่ข้ึน เพราะถือเป็นพระราชบญัญติัทางการเงิน  ในแง่ของภาคเอกชน งบประมาณก็

มีความสาํคญัไม่นอ้ย เพราะงบประมาณจะเพิ่มความสาํคญัอยา่งมาก เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย 

วตัถุประสงค ์รวมไปถึงการใชง้บประมาณจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการจดัสายงาน135 

                                                        
133

 Luther Gulick, Papers on the Science of Administration(New York : Institute of Public 

Administration,1973), 13. 
134

 Frank P. Sherwood, The Management Approach to Budgeting (Brussels : International 

of Administrative Science, 1954), 10-11. 
135ทวี  วงศพ์ฒุ, “การบริหารงบประมาณท่ีดีตอ้งทาํใหมี้ประสิทธิภาพ,” วารสารเพิ่มผลผลิต.  

36,7(มกราคม-กมุภาพนัธ์, 2540):30. 
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นอกจากน้ีงบประมาณ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2544 ให้

ความหมายไวว้่า  เป็นบญัชีหรือจาํนวนเงินท่ีรวมกาํหนดการรับและจ่ายเงิน136  ซ่ึงจะมุ่งเนน้ถึงการ

กาํหนดรายรับและรายจ่ายเป็นสาํคญั และนกัวิชาการชาวไทยบางท่านท่ีไดใ้หค้าํจาํกดัความเก่ียวกบั

งบประมาณไว ้เช่น 

ยพุดี  ศิริวรรณ ไดก้ล่าวว่า  งบประมาณ  หมายถึง  แผนงานของฝ่ายบริหารท่ีแสดงตวัเลข

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ี

กาํหนดไว้137 

 เพชรี  ขมุทรัพย ์ไดใ้หค้วามหมายว่า  งบประมาณ  คือ  แผนงานทางการเงินในช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึงท่ีเขียนข้ึน  เพื่ออธิบายแผนงานในรูปของหน่วยหรือในรูปของตวัเงินหรือทั้งสองอยา่ง138 

 ไพรัช  ตระการศิรินนท ์ไดก้ล่าวว่า  งบประมาณ  หมายถึง  เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของรัฐบาล

ท่ีเป็นเอกสารแสดงถึงความตอ้งการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล  ซ่ึงแสดงออกมา

ในลกัษณะแผนทางการเงินและโครงการท่ีจะดาํเนินการในปีงบประมาณหน่ึง ๆ โดยท่ีรัฐบาลได้

สญัญาต่อรัฐสภาและประชาชนท่ีจะใชเ้งินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัแลว้139   

สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ กล่าววา่  งบประมาณ  คือ  แผนงานท่ีแสดงการใชท้รัพยากรต่างๆ 

ขององคก์รในลกัษณะท่ีเป็นตวัเลข  ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและไม่ใช่จาํนวนเงิน  แต่โดยปกติจะมุ่งเนน้

ไปท่ีตวัเงินเป็นหลกั  ซ่ึงการจดัทาํงบประมาณจะกาํหนดข้ึนตามแผนงานในรอบระยะเวลาหน่ึงๆ140 

พลัลภ ศกัด์ิโสภณกลุ ไดส้รุปความหมายของงบประมาณไวว้่า หมายถึงจาํนวนเงินอยา่งสูง

ท่ีรัฐสภาอนุญาตให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการท่ีรัฐบาลมีแผนการใช้จ่าย

งบประมาณในรอบระยะเวลาหน่ึงปีงบประมาณ  โดยแสดงใหรั้ฐสภาทราบดว้ยว่ารัฐบาลมีรายไดท่ี้

                                                        
136ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2544,  พิมพ์คร้ังท่ี 6 

(กรุงเทพมหานคร:อกัษรเจริญทศัน์,2544), 205. 
137

 ยพุดี  ศิริวรรณ, การบญัชีรัฐบาลและกองทุน (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพป่ิ์นเกลา้การพิมพ์

จาํกดั, 2543), 14.   
138

 เพชรี  ขุมทรัพย,์ หลกัการบริหารทางการเงิน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม์หาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์, 2544), 122. 
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 ไพรัช  ตระการศิรินนท,์ งบประมาณแผน่ดิน (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพธ์นุชพร้ินต้ิง(โรง

พิมพด์าว), 2544), 4. 
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 สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์,การบญัชีเพื่อการจดัการและการบริหารเชิงกลยทุธ์ (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพพ์ฒันาการบริหารธรรมนิติจาํกดั,2544), 64. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

81 

 

จะนํามาใช้จ่ายจากกิจการใดบ้าง เป็นจาํนวนเท่าใด มีวิธีการได้เงินมาอย่างไร เพื่อให้รัฐสภา

รับทราบประกอบการพิจารณาอนุติงบประมาณดว้ย141  

จากความหมายของงบประมาณดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  งบประมาณหมายถึง

แผนกลยทุธ์ในการใชจ่้ายเงินในการบริหารขององคก์ารในช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยแสดงแหล่งท่ีมา

ของรายไดห้รือทรัพยากรท่ีนาํมาใชจ่้ายตามแผนท่ีกาํหนด 

 

ความสําคญัของงบประมาณ 

ความสาํคญัและประโยชนข์องงบประมาณมีดงัน้ี 

1) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกาํลงัเงินท่ีมีอยูโ่ดยให้มีการ

ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีวางไว ้ เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลและลดการปฏิบติังานท่ีไม่

จาํเป็นของหน่วยงานลง 

2) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาหน่วยงาน ถา้หน่วยงานจดังบประมาณใชจ่้ายอยา่งถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพ จะสามารถพฒันาให้เกิดความเจริญกา้วหนา้แก่หน่วยงานและสังคม โดย

หน่วยงานตอ้งพยายามใชจ่้ายและจดัสรรงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิผลไปสู่โครงการท่ีจาํเป็น เป็น

การลงทุนเพื่อก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ของหน่วยงาน 

3) เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัใหมี้ประสิทธิภาพ เน่ืองจากทรัพยากร

หรืองบประมาณของหน่วยงานมีจาํกดั ดงันั้น จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือ ในการ 

จดัสรรทรัพยากรหรือใชจ่้ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชแ้ละจดัสรรเงิน

งบประมาณไปในแต่ละดา้น และมีการวางแผนปฏิบติังานในการใชจ่้ายทรัพยากรนั้นๆ ดว้ยเพื่อท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4) เป็นเคร่ืองมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้

เป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรมไปสู่จุดท่ีมีความจาํเป็นทั่วถึงท่ีจะทาํให้

หน่วยงานนั้น สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์ งานและผลงานของหน่วยงาน เน่ืองจากงบประมาณเป็นท่ี

รวมทั้งหมดของแผนงานและงานท่ีจะดาํเนินการในแต่ละปี พร้อมทั้งผลท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น 

หน่วยงานสามารถใชง้บประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่างๆ ท่ีทาํเพื่อเผยแพร่และ 

ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

                                                        
141

 พลัลภ ศกัด์ิโสภณกลุ, วิวฒันาการกฎหมายวิธีการงบประมาณและการปฏิรูประบบ

งบประมาณของประเทศไทย (กรุงเทพฯ : บริษทัสาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั, 2547),  2. 
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งบประมาณ มีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานขององคก์ร และต่อการพฒันาประเทศ และถา้

ขาดซ่ึงงบประมาณ การบริหารจดัการก็ไม่สามารถนาํพาประเทศไปสู่ความสาํเร็จ ดงันั้นในการ

บริหารงบประมาณ ตอ้งยดึหลกัของความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยดัและมีประสิทธิภาพ142 

  

ประเภทของระบบงบประมาณ 

ระบบงบประมาณท่ีมีการใชก้นัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีอยู่หลายระบบซ่ึงสามารถแยก

ประเภทไดด้งัน้ี 

1. ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ หรือระบบงบประมาณแบบดั้งเดิม (Line-item 

Budgeting or Traditional Budgeting System) 

1.1 หลกัการและแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ระบบ

งบประมาณแบบแสดงรายการจะเป็นระบบท่ีเน้นปัจจยันาํเขา้ เป็นการควบคุมการใชจ่้ายตามท่ี

กาํหนดไวก่้อนการเบิกจ่าย (ex-ante controls) และการจดัสรรจะมีลกัษณะค่อนขา้งเขม้งวด 

หน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณจะนาํเงินงบประมาณไปใชจ้่ายในรายการอ่ืนไม่ได ้ การเปล่ียนแปลง

รายการใชจ่้ายจะตอ้งทาํความตกลงกบัหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุม งบประมาณแบบแสดงรายการ

อาจจะมีลกัษณะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ การจดัทาํงบประมาณแบบน้ีในหลายประเทศมี

จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกนัไม่ให้มีการโอนยา้ยงบประมาณหมวดเงินเดือนไปยงัหมวดอ่ืนและบาง

ประเทศมีการจาํแนกงบประมาณตามรายการเพียงเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเท่านั้น 

1.2 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ

ควบคุมการใชจ่้ายของหน่วยงานต่างๆ ไดดี้ มีการแสดงรายละเอียดในการใชจ่้ายค่อนขา้งชดัเจน

และง่ายต่อการปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การต่อรองหรือตกลงในการปรับเพิ่มหรือลดรายการลงไป

จะทาํไดง่้ายกว่าและไม่ค่อยก่อให้เกิดความขดัแยง้มากนักเม่ือเทียบกบัการพิจารณาเปรียบเทียบ

ความคุม้ค่าของแผนงานต่างๆ 

1.3 ขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการก็คือ ไม่มีการใหค้วามสาํคญั

กบัวตัถุประสงคข์องรัฐบาล ไม่มีความเช่ือมโยงระหว่างงบประมาณท่ีจดัสรรไปกบับริการของรัฐ

และไม่มีการแสวงหาวิธีการท่ีจะผสมผสานปัจจยันาํเขา้ท่ีจะนาํไปสู่การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

นอก จากน้ียงัขาดความยดืหยุน่และทาํใหก้ารประเมินผลงานทาํไดย้าก 

                                                        
142ณรงค ์ สจัพนัโรจน,์ การจดัทาํอนุมติัและบริหารงบประมาณแผน่ดิน(กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพบ์พิธการพิมพ,์2543), 48. 
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จากขอ้จาํกดัดงักล่าวการปฏิรูประบบงบประมาณจึงไดเ้ร่ิมข้ึนทั้งในประเทศอุตสาหกรรม

และประเทศกาํลงัพฒันา มีการนาํระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน  (Performance budgeting) มา

ใชโ้ดยมุ่งหวงัท่ีจะแกข้อ้บกพร่องของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ  
 

 

2. ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) 

2.1 หลกัการและแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน ระบบ

งบประมาณแบบแสดงผลงานเป็นระบบท่ีเนน้การจดัการ (management oriented)โดยการช่วย

ผู ้บ ริหารประเ มินประสิทธิภาพในการดํา เ นินงานของหน่วยงานความสํา เ ร็จของงาน

(accomplishment) หรือกิจกรรม เป็นเป้าหมายของการทาํงบประมาณแบบน้ี วตัถุส่ิงของท่ีรัฐบาล

ซ้ือมาเป็นเพียงเคร่ืองมือหรือวิธีการ (means) ท่ีช่วยใหกิ้จกรรมท่ีทาํลุล่วงไปได ้ดงันั้น งบประมาณ

แบบแสดงผลงานจึงมีการแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมแทนการจาํแนกรายละเอียดในรูป

วตัถุส่ิงของท่ีรัฐบาลซ้ือมาใช้การย ํ้ากิจกรรมต่างๆจึงเสมือนการย ํ้าผลการปฏิบติังานของส่วน

ราชการดว้ย 

2.2 การดาํเนินการภายใตร้ะบบงบประมาณแบบแสดงผลงานจะแสดงจุดมุ่งหมาย

ของค่าใชจ่้ายตน้ทุนของแผนงานซ่ึงหน่วยงานดาํเนินการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น รวมทั้งการวดัผล

จากการดาํเนินงานในแต่ละแผนงาน ดงันั้นระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานจึงประกอบดว้ย 

2.2.1 กิจกรรมหรืองานของรัฐบาลท่ีดาํเนินการอยู่ โดยอาจแบ่งเป็น

ลกัษณะงาน (function) แผนงาน (program) และกิจกรรม (activity) 

2.2.2 ตวัช้ีวดัผลงานและตน้ทุน 

2.3 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน คือการใชง้บประมาณเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ เพื่อตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานว่าทาํงานมีประสิทธิภาพ 

และไดผ้ลหรือไม่ มีมาตรฐานในการวดัผลงาน 

2.4 ขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน คือเนน้เฉพาะกิจกรรมท่ีแต่

ละหน่วยงานทาํ ดงันั้นการให้ความสาํคญักบัการเช่ือมโยงกบัแผนจึงมีน้อยและเป็นการยอมรับ

ภารกิจของหน่วยงานต่างๆโดยไม่มีการตั้งคาํถามว่ารัฐจาํเป็นจะตอ้งทาํกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ 

นอกจากน้ีระยะเวลาการจดัทาํยงัเป็นระยะเวลาเพียง 1 ปี เท่านั้น ซ่ึงอาจนอ้ยจนเกินไปท่ีจะทราบว่า

กิจกรรมบรรลุผลคุม้ค่าหรือไม่ในระยะยาว นอกจากขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบแสดงผล

งานดงัท่ีกล่าวมาแลว้ การนาํระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานมาใชไ้ดป้ระสบความลม้เหลว และ

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดย้กเลิกการใชง้บประมาณแบบน้ี เน่ืองจากสาเหตุท่ีสาํคญัคือ ประการแรก 

แนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานในขณะนั้นเป็นเร่ืองใหม่มาก และหน่วยงานของรัฐ
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ยงัขาดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงในเร่ืองดงักล่าว และประการท่ีสอง การปฏิรูปคร้ังนั้นเป็นภาระท่ีหนกั

มากสาํหรับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะเม่ือระบบบญัชีและระบบการวดัผลงานยงัลา้สมยัอยูม่าก

เม่ือเทียบกบัมาตรฐานปัจจุบนั 
  

 

3. ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning, Programming, Budgeting System-

PPBS) 

3.1 หลกัการและแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน ระบบ

งบประมาณแบบแสดงแผนงานเป็นระบบท่ีสนับสนุนการวางแผน (planning oriented) ซ่ึง

ผสมผสานการวางแผนและการงบประมาณเขา้เป็นกระบวนการเดียวกนั โดยมีการแสดงความ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างแผนงาน และวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีกาํหนดไวมี้การจดัทาํ

แผนงานระยะปานกลางหรือระยะยาวแทนท่ีจะเป็นปีเดียวเช่นเดียวกบัการจดัทาํงบประมาณในแบบ

อ่ืน ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นภาพค่าใชจ่้ายของแผนงาน/โครงการในช่วงระยะเวลาหลายปี เพ่ือใหต้ระหนกั

ถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดของแผนงาน/โครงการนั้น และเนน้การวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเอ้ือต่อการ

จดัทาํงบประมาณและการประเมินผลสาํเร็จของงาน นอกจากน้ี ยงัมีพฒันาการท่ีสาํคญัอีกประการ

หน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน คือ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งใน

ระดบัมหภาคและจุลภาค กล่าวคือ ในระดบัมหภาคเป็นการประสานกนัระหว่างนโยบาย

งบประมาณและนโยบายการคลงัเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ส่วนในระดบัจุลภาคเป็นการ

พิจารณาถึงวิธีการจดัสรรงบประมาณหรือการจดัสรรทรัพยากรซ่ึงใชปั้จจยั นาํเขา้เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามแผน 

3.2 การดาํเนินการภายใตร้ะบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานมีขั้นตอนท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี 

3.2.1 การวางแผน (Planning) ในการวางแผนตามระบบงบประมาณแบบ

แสดงแผนงานน้ีจะประกอบไปดว้ยการระบุนโยบายและจุดมุ่งหมายของชาติซ่ึงเป็นจุดหมายอยา่ง

กวา้ง รวมทั้งการกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์เฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนงานงาน/

โครงการต่อไป 

    3.2.2 การจดัทาํแผนงาน (Programming) โดยจดัทาํในรูปโครงสร้างของ

แผนงาน (Program structure) ซ่ึงประกอบดว้ยดา้น (Sector) สาขา (Sub-sector) แผนงาน(Program) 

แผนงานรอง (Sub-program) งาน/โครงการ (Workplan / project) แผนงานประกอบดว้ยแผนยอ่ย 

คือ แผนงานรอง ซ่ึงสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบัสูง (Goal) ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน

แผนงานรองประกอบดว้ยงาน / โครงการ ซ่ึงสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบักลาง (Sub-
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goal) ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงานรองงาน / โครงการ เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานรองซ่ึงเป็นแผนท่ีจะ

ดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์ะดบัตน้ (Purpose) 

                       3.2.2.1 การจดัทาํโครงสร้างของแผนงาน กระทาํโดยยึดถือ

วตัถุประสงคร์ะดบัต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้ แผนงานท่ีจดัทาํจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์

ระดบัสูงแผนงานรองท่ีจดัทาํจะช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์ะดบักลาง และงาน / โครงการท่ีจดัทาํจะ

ช่วยใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบัตน้ 

                              3.2.2.2 การจดัทาํส่วนประกอบของงาน / โครงการ เม่ือไดจ้ดัทาํ

โครงสร้างของแผนงานโดยระบุแผนงาน แผนงานรอง และงาน / โครงการท่ีจะดาํเนินการแลว้ก็

จดัทาํกิจกรรมเป้าหมายและทรัพยากรท่ีตอ้งการของงาน / โครงการ เพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน

การปฏิบติังานต่อไป 

3.2.2.3 การวิเคราะห์งาน /โครงการ (Work plan and project 

analysis) โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดจุดมุ่งหมายของแต่ละแผนงาน 

2. กาํหนดทางเลือกต่างๆ(alternatives) ท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

3. ประเมินค่าใชจ่้ายทั้งส้ินในการดาํเนินงานตามแผนงานท่ีเป็นทางเลือก(alternatives) 

4. เลือกเอาทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

5. กาํหนดเป้าหมายของผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากการใชท้รัพยากร(output target) 

สาํหรับการกาํหนดจุดมุ่งหมายของแผนงานจะตอ้งกาํหนดอยา่งแน่ชดั หากจุดมุ่งหมายของแผนงาน

ไม่แน่ชดักเ็ป็นการยากท่ีจะประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลสาํเร็จของแผนงานได ้

3.2.3 การแปลแผน (programming) จะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

                 3.2.3.1 กาํหนดทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสนับสนุนการบรรลุ

จุดมุ่งหมายของแผนงาน ทรัพยากรท่ีสาํคญัไดแ้ก่ กาํลงัครู วสัดุ ครุภณัฑแ์ละส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในการปฏิบติังาน 

             3.2.3.2 เม่ือไดก้าํหนดทรัพยากรท่ีตอ้งใชแ้ลว้ จะตอ้งคาํนวณ

ค่าใช้จ่ายของการใช้ทรัพยากรโดยคาํนึงระดบัของเป้าหมายของผลท่ีตอ้งการให้เกิดในแต่ละปี 

(annual output) 

3.2.3.3 พยากรณ์ผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน (output) และค่าใชจ่้าย 

(costs) ซ่ึงจะเกิดข้ึนในแต่ละปีในช่วงเวลาหน่ึงขา้งหนา้ 

3.2.4 การจดัทาํงบประมาณ การจดัทาํงบประมาณแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนคือ 
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3.2.4.1 ขั้นตอนการวางแผน ในการวางแผนนั้นจาํเป็นจะตอ้งมี

การประมาณการงบประมาณแต่ละปีท่ีมีโอกาสจะเป็นไปไดใ้นระยะเวลาของแผนพฒันาดว้ย ทั้งน้ี 

เพื่อจะไดเ้ป็นกรอบในการกาํหนดเป้าหมายท่ีมีโอกาสจะเป็นไปได ้ มิฉะนั้นอาจมีการวางแผนท่ี

กาํหนดเป้าหมายสูงเกินกว่างบประมาณจะสนบัสนุนไดใ้นแต่ละปี หรืออีกนยัหน่ึงคือ แผนท่ีวางไว้

ไม่สามารถนาํไปปฏิบติัใหส้มัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

3.2.4.2 ขั้นตอนการจดัทาํงบประมาณประจาํปี เน่ืองจากกิจกรรม

เป้าหมายและงบประมาณท่ีจดัทาํในระบบวางแผนพฒันานั้น เป็นการประมาณการสาํหรับการ

ดาํเนินงานในระยะเวลา 5 ปี และในช่วงระยะเวลาดงักล่าวน้ี ภาวการณ์ต่างๆ อาจเปล่ียนแปลงไป

จากเดิมได ้เช่น นโยบายรัฐบาล ความสามารถในการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการ (Absorptive 

capacity)ภาวะทางการคลงัวงเงินงบประมาณ ระดบัราคา/สินคา้หรือบริการ ความจาํเป็นและความ

เหมาะสมของงาน /โครงการ รวมทั้งลาํดบัความสาํคญัของงาน /โครงการ และกิจกรรม ฉะนั้นใน

การจดัทาํงบประมาณประจาํปี นอกจากจะคาํนึงถึงแผนพฒันาท่ีวางไวแ้ลว้ยงัจะตอ้งนาํปัจจยัต่างๆ 

ดงักล่าวเขา้ไปประกอบการพิจารณาดว้ย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาวการณ์ท่ีเป็นจริงและความจาํเป็น

ในปีท่ีจะใชจ่้ายงบประมาณดว้ย 

3.2.5 การประเมินผล (Evaluation) เม่ือไดมี้การจดัทาํงบประมาณใหส้อด 

คลอ้งกบัแผนและหน่วยงานไดป้ฏิบติังานไปแลว้ ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบว่าผลการดาํเนินงาน

เป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ และมีอุปสรรคประการใดท่ีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ การประเมินผลยงัมีประโยชน์ในการป้อนแนวคิดการปรับปรุงการ

จดัสรรทรัพยากรและการยบุเลิกงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไม่ไดผ้ลหรือหมดความจาํเป็นดว้ย

การประเมินผลจึงมีส่วนในการสนบัสนุนใหก้ารจดัสรรงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3.3 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน คือ การเช่ือมโยง วิธีการ 

กิจกรรม (means) กบัวตัถุประสงคอ์ยา่งมีลกัษณะครอบคลุม (comprehensive) มีการใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ซ่ึงทาํใหก้ารจดัทาํงบประมาณและการประเมินผลงานมีความ

กระชบัและเอ้ืออาํนวยต่อการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการดว้ย นอกจากน้ีผลพวงจากการ

นาํระบบ งบประมาณแบบแสดงแผนงานมาใชก้็คือ การนาํการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาใชท้ั้ง

ในระดบัมหภาคและจุลภาค และการวางแผนงบประมาณในระยะยาว ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ียงัไดรั้บการ

นาํมาใชใ้นการปฏิรูประบบงบประมาณในสมยัปัจจุบนัดว้ย 

3.4 ขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
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3.4.1 ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน ขาดความเช่ือมโยงระหว่าง

โครงสร้างของงบประมาณกบัโครงสร้างองคก์าร และน่ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดประการหน่ึงของ

ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานซ่ึงส่งผลใหข้าดความรู้สึกท่ีเป็นเจา้ของ (ownership) และขาด

ความรับผดิชอบ (accountability) 

3.4.2 การใชป้ระโยชน์จากเทคนิควิธีการท่ีเป็นเหตุเป็นผล (rational 

methods) เช่น การคิดตน้ทุนและผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม

ของรัฐบาลเพราะวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีดาํเนินการโดยหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ยงัขาดความ

เช่ือมโยงกนั และมีลกัษณะท่ีไม่ไดมุ่้งเนน้กาํไรแบบธุรกิจ 

3.4.3 งบประมาณแบบแสดงแผนงานมีการพิจารณาเฉพาะมิติด้าน

เศรษฐศาสตร์ของงบประมาณ แต่ไม่มีการคาํนึงถึงมิติทางการเมืองในกระบวนการงบประมาณ จาก

มุมมองทางดา้นการเมือง (political perspective) การกาํหนดวตัถุประสงค ์ ท่ีมีเหตุมีผลและท่ี

สมบูรณ์ขององคก์ารโดยไม่มีการโตแ้ยง้เลย เป็นส่ิงท่ีทาํไดย้ากและเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น 

วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมของรัฐบาลเป็นเร่ืองของการประนีประนอมระหว่างค่านิยมท่ีแตกต่างกนั 

ซ่ึงส่ิงน้ีไม่ไดมี้การกล่าวถึงอยา่งเพียงพอในแนวคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 

3.4.4 เทคนิคการวิเคราะห์ดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ตอ้งอาศยัขอ้มูล

จาํนวนมากตอ้งมีการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ มีการปรับขอ้มูลใหถู้กตอ้งและทนัเวลาซ่ึงเป็นภาระแก่

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมาก แมว้่าเทคโนโลยีสมยัใหม่อาจจะช่วยให้การจดัการกบัขอ้มูลท่ีมีปริมาณ

มากได ้ แต่หลายประเทศก็ยงัประสบปัญหาการบริหารจดัการกบัขอ้มูล โดยเฉพาะถา้แหล่งขอ้มูล

ตอ้งมาจากหลายหน่วยงานประเทศไทยไดเ้ร่ิมนาํระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานมาใชต้ั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2525 เป็นตน้มา และเน่ืองจากเป็นระยะหัวเล้ียวหัวต่อของการเปล่ียนแปลง

ประกอบกับการพิจารณางบประมาณของประเทศไทยฝ่ายการเมืองในอดีตยงัให้ความสนใจ

รายละเอียดรายการใชจ่้าย ฉะนั้น ประเทศไทยจึงยงัคงใชร้ะบบงบประมาณแบบแสดงรายการ

ผสมผสานกบัระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ไดเ้ร่ิมนาํระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานมาใชผ้สมผสานกบัระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
 

 

4. ระบบงบประมาณแบบเพิม่ยอดเงิน (Incremental Budgeting) 

เป็นระบบงบประมาณท่ีอาศยังบประมาณและรายจ่ายจริงปีก่อนเป็นเกณฑใ์นการขอและ

การพิจารณางบประมาณเพิ่ม เช่น ปีน้ีไดรั้บงบประมาณเท่าไร ควรจะของบประมาณปีหนา้เพิ่ม

เท่าไรหรือปีน้ีใหง้บประมาณเท่าไรรายจ่ายจริงปีก่อนเป็นเท่าไรปีหนา้มีเป้าหมายการปฏิบติังานเพิ่ม

เท่าใด สมควรจะไดรั้บงบประมาณเพ่ิมเท่าไร ซ่ึงโดยสรุปแลว้ทั้งในดา้นการขอและการจดัสรร
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งบประมาณจะพิจารณาแต่ในดา้นเพิ่มงบประมาณโดยอาศยัปีท่ีแลว้เป็นเกณฑง์บประมาณระบบน้ี

จดัทาํไดง่้าย แต่มีจุดอ่อนท่ีสาํคญัคือ เป็นเหตุใหว้งเงินงบประมาณท่ีขอและไดรั้บจดัสรรมีแนวโนม้

สูงเกินสมควร เพราะขาดการพิจารณาโดยถ่องแทว้่างบประมาณท่ีเคยไดรั้บไปนั้นมากหรือนอ้ย

เกินไปสาํหรับการปฏิบติังาน การดาํเนินงานท่ีแลว้มาไดผ้ลดีหรือไม่สมควรสนบัสนุนงบประมาณ

มากข้ึนหรือลดลงจากปีก่อน นอกจากน้ี จุดอ่อนท่ีสาํคญัคือ ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัเท่าท่ีควรในการ

พิจารณาตดังาน / โครงการท่ีไม่ไดผ้ลตามเป้าหมายและวตัถุประสงคห์รือหมดความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินงานต่อไปแลว้ ทาํใหมี้งาน / โครงการต่างๆ จาํนวนมาก ท่ีสมควรจะยบุเลิกไปแลว้แต่กลบัยงั

ไดรั้บงบประมาณดาํเนินงานต่อไปเร่ือย ๆ จึงเป็นระบบงบประมาณท่ีไม่นิยมนาํมาใชอ้ย่าง

แพร่หลาย 

 

5. ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-based Budgeting) 

ในปลายทศวรรษท่ี 1970 ไดมี้การทดลองนาํระบบงบประมาณแบบฐานศูนยม์าใชใ้น

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบงบประมาณแบบเพิ่มยอดจากงบประมาณปี

ก่อน (incremental budgeting) ระบบงบประมาณน้ีจะพิจารณางบประมาณจากฐานศูนยโ์ดยมิได้

ยดึถืองบประมาณท่ีไดใ้นปีท่ีแลว้ และปีน้ีเป็นหลกั แต่พิจารณางบประมาณจากความจาํเป็นและ

ความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานจริง ๆ 

5.1 แนวคิดและหลกัการของระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์ในระบบงบประมาณ

แบบฐานศูนยเ์ป็นแนวคิดท่ีมีการผสมผสานการวางแผนและการงบประมาณเขา้ไปในกระบวนการ

จดัการ เช่นเดียวกบัระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน เพ่ือช่วยในการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการจดัทาํงบประมาณท่ีไม่ให้ความสําคญัแก่รายการหรือแผนงานท่ีเคยไดรั้บ

งบประมาณในปีท่ีผา่นมาแลว้ แต่จะพิจารณาแผนงานทุกแผนงานท่ีของบประมาณอยา่งละเอียดเพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมในการจดัทาํงบประมาณทุกปี 

5.2 การดาํเนินการภายใตร้ะบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์  จะตอ้งมีการกาํหนด

งานท่ีจะทาํ (Job) หรือกิจกรรมหลกัของหน่วยงานต่างๆ แลว้ดาํเนินการตามขั้นตอนหลกั 2 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

5.2.1 จดัทาํชุดงานเพ่ือตดัสินใจ (Decision package) ซ่ึงจะใชใ้นการ

วิเคราะห์ เพื่อตดัสินใจในการจดัสรรงบประมาณ โดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

5.2.1.1 วตัถุประสงคข์องงานท่ีจะทาํ หรือกิจกรรม 

5.2.1.2 ทางเลือกท่ีจะดาํเนินงาน เช่น การสาํรวจวิจยัสถานภาพ

ของครูมีทางเลือกท่ีจะทาํหลายทางคือ ใหส่้วนกลางสาํรวจ ขอใหม้หาวิทยาลยัช่วยดาํเนินการหรือ
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ให้ ศึกษาธิการเขตดาํเนินการให้ เป็นตน้ โดยเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบติัไดแ้ละ

ประหยดั 

5.2.1.3 จดัทาํระดบัความพยายาม(ระดบัปริมาณหรือคุณภาพท่ี

กาํหนดวา่จะทาํใหไ้ด)้ และค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งกาํลงัคนท่ีตอ้งการในการดาํเนินงาน หลงัจากไดเ้ลือก

ทางเลือก ดงักล่าวในขอ้ (2) แลว้ เช่น ในการสาํรวจสถานภาพครู จะสาํรวจครูในระดบัใดบา้ง เช่น 

ระดบั 3, 4 หรือ 5 รวมทั้งจาํนวนครูท่ีจะทาํการสาํรวจ เป็นตน้ และคาํนวณค่าใชจ่้ายและกาํลงัคน

แยกตามระดบัความพยายามเหล่าน้ี 

5.2.1.4 ผลประโยชนห์รือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บและผลท่ีจะเกิด 

หากงานหรือกิจกรรมไม่ไดรั้บอนุมติัใหด้าํเนินการ 

5.2.2 จดัลาํดบัความสําคญัของชุดงานเพื่อตดัสินใจ เพื่อท่ีจะให้การ

สนับสนุนงบประมาณ โดยพิจารณาเปรียบเทียบชุดงานเพื่อตดัสินใจท่ีได้จัดทาํและเสนอ

ผูบ้งัคบับัญชาข้ึนไปตามลาํดับขั้นงบประมาณฐานศูนยส์อดคล้องกับแนวทางการบริหารตาม

วตัถุประสงค(์Management by objective) และมีประโยชน์อยา่งมากในการตดังานและกิจกรรมท่ี

หมดความจาํเป็นแลว้หรือไม่คุม้ค่าท่ีจะทาํ ซ่ึงจะแกจุ้ดอ่อนของระบบงบประมาณแบบเพิ่มยอดเงิน

ได ้ อยา่งไรก็ดี การทาํงบประมาณฐานศูนยน้ี์ ตอ้งใชเ้วลาของเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่ระดบั

ล่างจนไปถึงระดบัสูง ทั้งในการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ และการพิจารณาตดัสินใจ ซ่ึงยากกว่าการ

ทาํงบประมาณแบบเพิ่มยอดเงินมาก ฉะนั้น หากไม่สามารถทาํงบประมาณฐานศูนยไ์ดท้ั้งองคก์ารก็

ควรจะใชห้ลกัการน้ีในการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมซ่ึงไม่แน่ใจในความจาํเป็น ความคุม้ค่า และ

ความเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อตดัส่ิงท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงปรากฏอยูใ่นงบประมาณของปีก่อน ๆ ออกเสีย 

 

5.3 ขอ้ดีของระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์ คือช่วยทาํให้การวางแผนและการ

ควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพราะทุกกิจกรรมจะไดรั้บการกาํหนดใหช้ดัเจน มีการจดัลาํดบั

ความสาํคญัของกิจกรรมซ่ึงทาํให้การจดัสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งช่วยในการ

พฒันาทกัษะของเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนความสมัพนัธ์ของเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ดว้ย 

5.4 ขอ้จาํกดัของระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ์  ในเร่ืองของเวลาท่ีใชใ้นการ

จดัทาํงบประมาณตามแนวคิดของระบบงบประมาณแบบฐานศูนยไ์ม่น่าจะคุม้กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

นอกจากน้ีการจดัทาํงบประมาณแบบฐานศูนยย์งัใชเ้อกสารจาํนวนมหาศาล และเอกสารก็มีความ

ซบัซอ้นมากเกินไป ในทางปฏิบติัจึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะนาํระบบงบประมาณแบบน้ีมาใชใ้นการ

จดัเตรียมงบประมาณใหม่ทุกปี ระบบงบประมาณแบบฐานศูนยจ์ะไดรั้บการนาํมาเสริมในการใช้
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วิเคราะห์กบัแผนงานเพียงไม่ก่ีแผนเท่านั้น ดงันั้น รัฐบาลอเมริกาก็ตอ้งยกเลิกระบบงบประมาณ

แบบฐานศูนยใ์นท่ีสุด 

 

6. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based budgeting : PBB) 

ระบบผลงานแบบมุ่งเนน้ผลงานเป็นการจดัทาํงบประมาณโดยใชผ้ลงาน (Performance) 

ตามพนัธกิจของหน่วยงานเป็นตวัตั้งในการคิดงบประมาณ ดงันั้น หวัใจของระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน จึงเป็นการเช่ือมโยงทรัพยากรต่างๆ ท่ีใชห้รือลงทุนไปกบัผลงานอยา่งชดัเจนเป็นการ

ใชท้รัพยากรในการสร้างผลงานท่ีแทจ้ริงของหน่วยงาน ระบบงบประมาณระบบน้ี จะก่อให้เกิด

ความคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด    

หลกัการสาํคญัของการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแนวคิดของ วินสแตนเลยแ์ละสมิท

(Winstanley and Smith) โดยยอ่คือ 

      - การแปลงเป้าหมายขององคก์รลงมาสู่เป้าหมายของแต่ละคน ทีมงาน หน่วยงาน และ สาย

งานต่างๆ  

      - การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งองคก์รและบุคลากรเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ 

เป้าหมายของงาน  

      - การผสมผสานระหวา่งการเพิ่มประสิทธิภาพในงานขององคก์รพร้อมๆ กบัการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากร 

      - การก่อใหเ้กิดสไตลก์ารบริหารแบบเปิดเผย อนัจะเกิดประสิทธิภาพในการส่ือความ 2 ทาง

ระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายพนกังาน  

     - การวดัผลหรือประเมินผลงานตามท่ีไดต้กลงร่วมกนัล่วงหนา้ระหวา่งผูป้ระเมินและ ผูถู้ก

ประเมิน  

      - การบริหารโดยมุ่งเนน้ผลงาน ซ่ึงควรใชไ้ดก้บับุคลากรทุกระดบั แต่มิไดมี้จุดมุ่งหมาย

หลกั เพื่อพฒันาเงินเดือนอยา่งเดียว143 

บีนและทอมสนั(Bean and Thompson)ไดก้าํหนดแนวทางกระบวนการบริหารองคก์รแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน ไวด้งัน้ี  

      - องคก์รตอ้งมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนในเป้าหมายและมีพนัธกิจท่ีทุกคนมีความเขา้ใจ  

      - องคก์รจะตอ้งกระจายเป้าหมายขององคก์รลงในเป้าหมายของแต่ละงาน และแต่ละบุคคล 
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 Winstanley and Stuart – Smith. The Basis of Performance management.( London : 

Kogan page, 1996),11. 
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และประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ  

      - การทบทวนหรือตรวจสอบผลงานในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการแนะแนวใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง144     

ไวรท ์และบวาด้ิง (Write and Bvading) เห็นวา่การบริหารโดยมุ่งเนน้ผลงานดีกวา่การ

บริหารโดยการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานโดยแสดงขอ้คิดเห็นไวด้งัน้ี 

      - มองผลงานของบุคลากรในอนาคตดีกวา่จะมองยอ้นอดีต 

      - มองหาทกัษะและความรู้ความสามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดผลงานท่ีดีข้ึนทั้งในแง่คุณภาพ และ

ปริมาณมากกวา่การเป็นเพียงตาํรวจหรือผูพ้ิพากษา  

      - เนน้ท่ีการสอนแนะ การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่บุคลากร เพื่อใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร

มากกวา่การมุ่งเพียงวิจารณ์การทาํงานของเขา  

      - การประเมินผลงานตามแนวน้ีไม่ตอ้งใชร้ะบบโควตา้มากาํหนด เพราะไม่มีขอ้จาํกดั 

เก่ียวกบัการพจิารณาเงินเดือนของบุคลากร145 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบท่ีกระจายอาํนาจการใชง้บประมาณแก่

หน่วยงานมากนอ้ยเพียงใดระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ใหอิ้สระแก่ผูบ้ริหารในการบริหาร

จดัการงบประมาณ โดยไดรั้บจดัสรรในลกัษณะเงินกอ้น (Block Grant) ตามแผนงบประมาณ

ระยะเวลา  3 ปีและหากมีเงินเหลือจ่ายถือเป็นความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะนาํไปใชจ่้ายในการ

จดัทาํกิจกรรมเพิ่มเติมของโครงการได ้ โดยไม่ตอ้งส่งเงินคืนแต่ทั้งน้ีมิไดล้ดประสิทธิภาพของการ

ควบคุมทางการเงินท่ีจะไดส่้งผลต่อผลงานดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรับผดิชอบสูงต่อการใชจ่้าย 

งบประมาณ และความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของผลงานท่ีเกิดข้ึน146 

การปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ จากระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Programmer 

budgeting) เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based budgeting : PBB) มี

จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อใหมี้การใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดิน (ท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั) ใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด โดยพฒันาระบบการบริหารจดัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ (ผลผลิต 

                                                        
144

 อา้งถึงใน ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. TQM กลยทุธ์การสร้างองคก์ารคุณภาพ. (กรุงเทพฯ : 

เอก็ซเปอร์เน็ท,2545),59. 
145

   Vicky Write and Lig Bvading,Performance Based Management [online],accessed 2 

May 2010.Available from  http://www.idis.ru.ac.th/report/index. 
146 พลัลภ ศกัด์ิโสภณกลุ, วิวฒันาการกฎหมายวิธีการงบประมาณและการปฏิรูประบบ

งบประมาณของประเทศไทย, 25-37. 
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และผลลพัธ์ของงาน) เพื่อเก้ือหนุนภารกิจของรัฐและก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ลกัษณะของ

การจดัทาํงบประมาณระบบใหม่จะมีขอบเขตการดาํเนินงานโดยสรุป ดงัน้ี 

1. เนน้พนัธกิจ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงานภาครัฐมีการกาํหนดผลผลิตและ

ผลลพัธ์ รวมถึงตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

2. มีการกระจายอาํนาจและความรับผดิชอบไปยงัหน่วยงานภาครัฐจนถึงหน่วยปฏิบติั 

3. เพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 

4. มีการวางแผนงบประมาณล่วงหนา้ระยะปานกลางอยา่งเป็นระบบ 

5. มีระบบการจดัการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงระบบและกระบวนการปฏิบติังานให้

สอดคลอ้งกบัการจดัทาํงบประมาณให้มาดงักล่าว  เพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการ

สนองตอบต่อภารกิจของภาครัฐภายใตร้ะบบการบริหารจดัการท่ีโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ

ได ้โดยหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งทาํระบบมาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles คือ 

1. การวางแผนงบประมาณ 

2. การกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน 

3. การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

5. การบริหารสินทรัพย ์

6. การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

7. การตรวจสอบภายใน 

ในการจดัทาํระบบมาตรฐานการจดัการทางการเงินดงักล่าวควรดาํเนินการทุก Hurdlesไป

พร้อม ๆ กนั เพื่อช่วยใหก้ารบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลประสบความสาํเร็จ  ซ่ึง

สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 1.  การวางแผนงบประมาณ 

 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ ไดก้ล่าวถึงความหมายของการวางแผนงบประมาณไวว้่าหมายถึง  

กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ซ่ึงจะตอ้งมีการกาํหนดพนัธกิจ  ผลผลิต  และผลลพัธ์ของหน่วยงาน

ท่ีคาดหวงัว่าจะให้เกิดข้ึน  พร้อมทั้งกาํหนดเป้าหมายและวิธีในการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างชดัเจน  

เพื่อเป็นกรอบในการกาํหนดพนัธะสัญญาระหว่างหน่วยปฏิบติัและหน่วยงานผูดู้แลทรัพยากรของ

ชาติ  นอกจากนั้นในระบบการวางแผนท่ีดีจะตอ้งมีกระบวนการจดัลาํดบัความสาํคญัในแต่ละระดบั  

ตั้งแต่กลยทุธ์  แผนงาน  งาน/โครงงาน  กิจกรรม  ผลผลิตและผลลพัธ์  เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วย
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ในการตัดสินใจในการบริหารงานและการจัดสรรทรัพยากร 147  ซ่ึงสอดคล้องกับสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ท่ีกล่าวว่าการวางแผนงบประมาณนั้น  เร่ิมตน้จากการทาํ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค์  ผลผลิต  กลยุทธ์  

โครงสร้าง  แผนงานและตวับ่งช้ีความสาํเร็จผลงาน  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนกลยุทธ์นาํมาจดัทาํกรอบ

งบประมาณล่วงหนา้ระยะปานกลาง  3  ปี (medium term expenditure framework)  ซ่ึงการท่ีจะบอก

ไดว้า่งบประมาณมีประสิทธิภาพไดต้ามมาตรฐานหรือไม่นั้นพิจารณาไดจ้าก 

  1.  ขอ้มูลงบประมาณท่ีครอบคลุม 

   2.  แผนงบประมาณระยะปานกลาง 

  3.  การจดัสรรงบประมาณมีความเหมาะสม 

  4.  มีการจดัทาํงบประมาณมุ่งเนน้ผลงาน 

  5.  การจดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นธรรม 

  6.  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการควบคุมมีความเพียงพอ 

  7.  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาํเนินงาน 

  8.  ความรับผดิชอบในการจดัสรรงบประมาณ 

  9.  การบริหารจดัการเชิงรุก148 

 2.  การกาํหนดผลผลติและคาํนวณต้นทุน 

 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ กล่าวว่า  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบท่ีให้

ความสาํคญักบัผลผลิตและผลลพัธ์จากการดาํเนินงานของหน่วยงาน  โดยเช่ือมโยงกบังบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร  ซ่ึงความผูกพันดังกล่าวจะแสดงให้เห็นในข้อตกลงการใช้ทรัพยากรระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกบัสาํนกังบประมาณเป็นขอ้ตกลงระหว่างกนัว่า  หน่วยงานภาครัฐจะดาํเนินการ

ผลิตส่ิงของหรือบริการจาํนวนเท่าไร  และจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์เป็นอยา่งไร  จาํเป็นตอ้งอาศยัตน้ทุก

ต่อหน่วยผลผลิตเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการพิจารณาในการจดัสรรงบประมาณและในการติดตามผล

และประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงาน  ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่ีสําคญัอย่าง

หน่ึงคือ  ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  ตน้ทุนผลผลิตซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัมากเพราะเก่ียวกบั 

 

                                                        
147

 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2544), 1-3. 
148

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การวางแผนงบประมาณ (กรุงเทพฯ 

: ศูนยป์ฏิบติัการปรับปรุงระบบการจดัการงบประมาณ, 2544), 13. 
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  1.  การพิจารณาทางเลือกในการจดัการผลผลิตหรือผูจ้ดัทาํผลผลิตรายอ่ืน 

  2.  ตวัเงินท่ีมีโอกาสประหยดัไดจ้ากการเปล่ียนแปลงผลผลิต  กระบวนการการ

ผลิตหรือการงดไม่ดาํเนินการผลิต 

  3.  การคาํนวณเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัทาํโครงการใหม่ 

  4.  การคิดราคาของผลผลิตเพื่อการคาํนวณผลตอบแทนจากการลงทุน 

  5.  การคิดตน้ทุนของโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อการวิเคราะห์งบลงทุนและการ

จดัสรรรายจ่ายประจาํหรือรายจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บัผลผลิตโครงการหรือผลลพัธ์149 

 สุภาพรรณ  รัตนาภรณ์, ดวงมณี  โกมารทตั และวรศกัด์ิ  ทุมมานนท ์ไดก้ล่าวถึง ความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการคาํนวณตน้ทุนผลผลิตว่า  ตน้ทุนผลผลิตนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงตน้ทุน

การผลิตสินคา้และบริการ  ซ่ึงมีองคป์ระกอบของตน้ทุนซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

  1. ส่ิงท่ีตอ้งการคิดตน้ทุน (cost objects)  หมายถึง  ส่ิงใดก็ไดท่ี้ตอ้งการจะวดัหรือ

คาํนวณคิดตน้ทุน  เช่น  ผลผลิต  โครงการ  หน่วยงานหรือกิจกรรม 

  2. ส่วนประกอบของตน้ทุนผลผลิต  โดยทัว่ไปตน้ทุนของส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ประกอบ 

ดว้ยส่วนสาํคญั  3  ประการ  คือ 

   2.1  ค่าวตัถุดิบทางตรง หมายถึง  ตน้ทุนของวตัถุดิบซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

ท่ีสําคญัของผลผลิต  ซ่ึงสามารถทราบจาํนวนท่ีใชไ้ดโ้ดยง่ายและมีมูลค่าท่ีสําคญัของผลผลิตนั้น

และโดยทัว่ไปค่าวตัถุดิบจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของการผลิต  คือ  ถา้หากมีการผลิต

จาํนวนมากก็จะมีค่าวตัถุดิบทางตรงมาก  และในทางกลบักนัหากมีการผลิตจาํนวนน้อยก็จะมีค่า

วตัถุดิบทางตรงนอ้ยตามไปดว้ย 

   2.2  ค่าแรงทางตรง  หมายถึง  ตน้ทุนของแรงงานท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการ

ผลิตผลผลิต  เช่น  กรณีท่ีมีการจ่ายค่าแรงงานเป็นรายช้ิน  ค่าแรงทางตรงก็จะเปล่ียนแปลงเป็น

อตัราส่วนโดยตรงกบัปริมาณการผลิต  แต่หากเป็นกรณีท่ีจ่ายค่าแรงงานเป็นรายวนัหรือรายเดือน  

การเปล่ียนแปลงของค่าแรงงานทางตรงจะไม่เป็นไปในอตัราส่วนโดยตรงเช่นเดียวกบัค่าแรงเป็น

ช้ิน 

   2.3  ค่าใช้จ่ายการผลิต  หมายถึง  ต้นทุนอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต

ผลผลิต  แต่ไม่ใช่ค่าวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง  ซ่ึงค่าใชจ่้ายการผลิตถือเป็นส่วนประกอบ

ตน้ทุนการผลิตท่ีมีความยุ่งยากมาก  เน่ืองจากประกอบดว้ยรายการต่างๆ เป็นจาํนวนมาก  และ

                                                        
149 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ 

งบประมาณระบบใหม่, 2-1. 
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ลกัษณะของการเกิดตน้ทุนของแต่ละรายการก็มีความแตกต่างกนั ตวัอย่างค่าใชจ่้ายการผลิต  เช่น  

ค่าวสัดุทางออ้ม  ค่าแรงทางออ้ม  ค่าเช่า  ค่านํ้ า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ และได้สรุประบบตน้ทุนท่ีใช้ในการคาํนวณตน้ทุนผลผลิตว่ามีอยู่หลายระบบด้วยกัน  

ดงัน้ีคือ 

  1.  ระบบตน้ทุนจริง  เป็นระบบท่ีคาํนวณตน้ทุนผลผลิตจากตน้ทุนของการผลิตท่ี

เกิดข้ึนจริง 

  2.  ระบบตน้ทุนปกติ  เป็นระบบท่ีคาํนวณตน้ทุนผลผลิตโดยใชต้น้ทุนการผลิตท่ี

เกิดข้ึนจริงเฉพาะค่าวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางออ้ม  สาํหรับค่าใชจ่้ายการผลิตจะคิดเขา้กบัการ

ผลิตโดยใช้อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร  โดยอาจคํานวณอัตราเดียวกันทั้ งโรงงานหรือ

กระบวนการผลิตหรือจะคาํนวณอตัราหลายอตัราตามแผนกผลิต 

  3.  ระบบตน้ทุนโดยประมาณ  เป็นระบบท่ีคาํนวณตน้ทุนผลผลิตโดยใชต้น้ทุนท่ี

ประมาณข้ึน  เพื่อใหมี้ขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจต่างๆ เช่น  การประมูลงาน  เป็นตน้ 

  4.  ระบบตน้ทุนมาตรฐาน  เป็นระบบท่ีคาํนวณตน้ทุนผลผลิตโดยจะมีการกาํหนด

ตน้ทุนล่วงหน้าอย่างมีหลกัเกณฑ์  เพื่อให้ทราบตน้ทุนท่ีควรจะเป็น  ซ่ึงจะทาํให้สามารถทาํการ

ควบคุมตน้ทุนและการตดัสินใจได้150 

 ส่วนในปัจจุบนัการคิดคาํนวณตน้ทุนผลผลิตท่ีเป็นท่ีนิยมกันโดยทัว่ไปนั้นคือ  การคิด

ตน้ทุนกิจกรรม (activity-based costing: ABC)  ซ่ึงมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายและสรุปหลกัการ

ไวด้งัน้ี 

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ความหมายว่า  ตน้ทุนฐานกิจกรรม

เป็นระบบบริหารทางการเงิน ท่ีทาํให้เกิดการกระจายตน้ทุนเขา้ไปในกิจกรรมหลกัได้  ซ่ึงการ

คาํนวณตน้ทุนจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  และมี

การระบุผลผลิตท่ีจะไดรั้บจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ151 ส่วนวรศกัด์ิ  ทุมมานนท ์กล่าวว่า  ตน้ทุน

กิจกรรมเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ใจถึงพฤติกรรมของ

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร  ซ่ึงจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รและการตดัสินใจท่ี

                                                        
150

 สุภาพรรณ  รัตนาภรณ์, ดวงมณี  โกมารทตั และวรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ คู่มือการคาํนวณ

ตน้ทุนฐานกิจกรรม สาํหรับสถาบนัการศึกษาจาํลอง (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544), 

3-7.   

151
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การวางแผนงบประมาณ, 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

96 

 

เช่ือมโยงกบักลยทุธ์มากข้ึน152  และสุภาพรรณ  รัตนาภรณ์, ดวงมณี  โกมารทตั และวรศกัด์ิ  ทุมมา

นนทไ์ดใ้หค้วามหมายไวว้า่  ตน้ทุนกิจกรรมเป็นการคิดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ เขา้ไปในกิจกรรม

ขององคก์ารโดยอาศยัความสัมพนัธ์ของตวัผลกัดนัตน้ทุนแลว้คิดตน้ทุนเขา้สู่ตวัสินคา้และบริการ

หรือส่ิงท่ีต้องการคิดต้นทุน 153  ซ่ึงสอดคล้องกับ  ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ ท่ีกล่าวว่าต้นทุน

กิจกรรมเป็นการบริหารตน้ทุนโดยแบ่งการดาํเนินงานขององคก์ารออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน

เวลาท่ีใชไ้ปในแต่ละกิจกรรม  รวมทั้งผลท่ีไดจ้ากการประกอบกิจกรรมเหล่านั้น 

 จึงสามารถสรุปความหมายของตน้ทุนกิจกรรมไดว้่า คือกระบวนการรวบรวมตน้ทุนทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการผลิตต่างๆ เขา้ไปสู่กิจกรรมการผลิตหลกัขององคก์ร  

โดยอาศยัตวัผลกัดนัทรัพยากร ซ่ึงขั้นตอนในการคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรมมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  

คือ  1) กาํหนดตวัผลผลิตและบริการขององค์กร  2) วิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือท่ีจะกาํหนดชุดของ

กิจกรรมท่ีจาํเป็นตอ้งใช้  เพื่อให้เกิดตวัผลผลิตหรือบริการ  3) กาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนซ่ึงเป็น

ตวักาํหนดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจกรรมในระดบันั้นๆ  4) ระบุตน้ทุนทางตรงและปัน

ส่วนตน้ทุนทางออ้มเขา้สู่กิจกรรมต่างๆ  5) เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผลผลิตหรือ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง  6) กาํหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้ นและระยะยาว  ตลอดจนปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้

องคก์รประสบความสาํเร็จ  7) บริหารและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงานท่ี

เป็นตวัก่อใหเ้กิดตวัผลผลิตหรือบริการนั้นๆ154  

  

 3.  การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ กล่าวถึง  วตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือจดัจา้งว่าเพ่ือทาํให้การซ้ือ

พสัดุและบริการมีคุณภาพตามท่ีประสงคใ์นปริมาณและราคาท่ีพอเหมาะจากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได้

และในเวลาท่ีเหมาะสม  และในปัจจุบนัวตัถุประสงคใ์นการจดัซ้ือมิไดจ้าํกดัอยูเ่พียงการจดัหาพสัดุ

และบริการเท่านั้น  แต่จะรวมถึงการบริหารงานพสัดุและบริการดว้ย  ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือ

จดัจา้งโดยทัว่ไปสรุปไดด้งัน้ี 

                                                        
152

 วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ ระบบการบริหารตน้ทุนกิจกรรม (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพไ์อโอนิค, 

2544), 1. 
153

 สุภาพรรณ  รัตนาภรณ์, ดวงมณี  โกมารทตั และวรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ คู่มือการคาํนวณ

ตน้ทุนฐานกิจกรรม สาํหรับสถาบนัการศึกษาจาํลอง, 4-5. 

154
 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่, 2-5. 
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  1.  เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยการจดัหาพสัดุและบริการให้โดย

ต่อเน่ือง  เพื่อมิใหก้ารดาํเนินงานตอ้งหยดุชะงกัเน่ืองจากการขาดพสัดุ 

  2.  เพื่อทาํการซ้ือโดยมีตน้ทุนตํ่าสุด 

  3.  รักษาคุณภาพของพสัดุท่ีทาํการซ้ือใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีดีสาํหรับการใชง้าน 

  4.  เพื่อรักษาระดบัความสูญเสียอนัเกิดจากการลงทุนในพสัดุใหน้อ้ยท่ีสุด 

  5.  เพื่อสร้างแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีเช่ือถือไดใ้นการซ้ือหาพสัดุ 

  6.  เพื่อรักษาฐานะในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร 

  7.  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูข้ายสินคา้และจะทาํให้การจดัซ้ือส่ิงของไดใ้น

ราคาท่ีตํ่ากวา่ผูซ้ื้อรายอ่ืน 

  8.  เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับแผนกอ่ืน ๆ ในองค์กร  ซ่ึงจะทําให้ทราบ

วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงในการใชง้านพสัดุ 

  9.  เพื่อพฒันาบุคลากรฝ่ายจัดซ้ือจดัจ้างให้เกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  

เพ่ือให้องคก์รประสบความสาํเร็จ  เพื่อจดัทาํนโยบายและวิธีการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์รในตน้ทุนท่ีเหมาะสม155 

 3.1  การดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

  3.1.1  กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง  กล่าววา่  กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงาน

ภาครัฐ  มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคือ  กระทรวงการคลงั (ไดแ้ก่  กรมบญัชีกลาง  ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์าร

เบิกจ่ายงบประมาณ)  สาํนกังบประมาณ (ทาํหนา้ท่ีจดัสรรงบประมาณ  การบริหารสินทรัพย ์ การ

ติดตามประเมินผล)  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ทาํหน้าท่ีตรวจสอบ รายงาน)  สํานักงานปลดั

สํานักนายกรัฐมนตรี  (ซ่ึงมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535) ตลอดจน

หน่วยงานเอกชน (ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้  ขายสินคา้  ใหบ้ริการกบัหน่วยงานภาครัฐ)  สามารถสรุปได้

ดังน้ี  1) การวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  2) การเลือกแหล่งขาย  3) การออกคาํสั่งซ้ือ  4) การ

ตรวจสอบใบส่งของและตรวจรับพสัดุ  5) การแจกจ่ายพสัดุ  6) การติดตามและประเมินผล 

  3.1.2  กลยทุธ์ในการจดัซ้ือจดัจา้ง กล่าวว่า  กลยทุธ์การจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงาน

ภาครัฐจะตอ้งมีความชดัเจน  ทั้งน้ีเพื่อให้การดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถสรุปขั้นตอนการสร้างกลยทุธ์จดัซ้ือจดัจา้งไดด้งัน้ี 

   1)  การมีส่วนร่วมภายใน (internal participation)  บทบาทในขั้นตอนน้ี

ของฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง  คือ  การยกระดบัการมีส่วนร่วมและอิทธิพลใหมี้มาตรฐานของการปฏิบติัการ

                                                        
155

 เร่ืองเดียวกนั, 3-1 – 3-2. 
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ท่ีสูงข้ึน  โดยการกาํหนดตาํแหน่งผูบ้ริหารดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นตาํแหน่งท่ีสําคญัขององคก์ร

และใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร  ขยายขอบเขตการดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง

และจดัแบ่งโครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

   2)  การจดัซ้ือจดัจา้งและขอบเขตของการตรวจสอบ (purchasing and audit 

framework)  กลยทุธ์ส่วนน้ี  คือ  การกาํหนดขอบเขตและกฎเกณฑท่ี์องคก์รตอ้งการใหก้ระบวนการ

จดัซ้ือจดัจา้งปฏิบติัการได ้ การดาํเนินการในส่วนน้ีจะประกอบไปดว้ยการกาํหนดและประกาศถึง

บทบาทนโยบาย  คู่มือปฏิบติัการ  โดยมุ่งหมายให้ทุกฝ่ายยอมรับเขา้ใจตรงกนั  อนัจะส่งผลให้มี

ความคล่องตวัในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

   3)  การจดัหน่วยงานภายในฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง (organization)  การจดั

หน่วยงานจดัซ้ือท่ีเหมาะสมมกัเป็นในรูปเครือข่ายท่ีจะให้มีการจดัซ้ือเป็นศูนยก์ลาง (center action 

network)  มีระดบัสูงระหว่างผูซ้ื้อกบัหน่วยงานจดัซ้ือ  วิธีท่ีจะดาํเนินการจดัสรรภาระงานของการ

จดัซ้ือจดัจา้งใหเ้กิดความสมดุล  จะตอ้งมีการจดัวางตาํแหน่งให้เช่ือมต่อกบักิจกรรมการผลิตในแต่

ละระดับขององค์กรมากยิ่งข้ึน  และตอ้งให้ความสําคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องคก์ร 

   4)  การบรรจุบุคลากรและการฝึกอบรม (staffing and training)  การ

ปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งจะมีประสิทธิภาพไดก้็ต่อเม่ือมีการบรรจุเจา้หนา้ท่ีระดบัมืออาชีพท่ี

มีคุณภาพสูง  เพื่อส่งเสริมและพฒันากิจกรรมในองคก์รและตอ้งจดัให้มีการพฒันาบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง  รวมถึงให้การพิจารณาการให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษกบับุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง  เพื่อเป็น

การจูงใจในการปฏิบติังาน 

  3.1.3  ระบบขอ้มูลข่าวสารสาํหรับการจดัซ้ือจดัจา้ง  กล่าวว่า  เพื่อใหก้ระบวนการ

จดัซ้ือจดัจา้งเป็นการดาํเนินงานเพื่อตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีส่งเขา้มาจากภายนอกฝ่ายจดัซ้ือ  เน่ืองจาก

ฝ่ายจดัซ้ือเป็นฝ่ายท่ีมีโอกาสไดติ้ดต่อทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร  จึงจาํเป็นตอ้งพฒันา

ใหเ้ป็นระบบ  เพื่อใหก้ารดาํเนินการของฝ่ายจดัซ้ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   

  กล่าวโดยสรุป  การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง  หมายถึง  การปฏิบติังานขององคก์ร

ท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือจดัจา้ง  การดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  

การกาํหนดกลยทุธ์ในการจดัซ้ือจดัจา้ง  และระบบขอ้มูลข่าวสารสาํหรับการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

 4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

  การบริหารประเทศของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้บริการหรือสนองความ

ตอ้งการของประชาชน  หรือเพื่อบาํบดัทุกข์บาํรุงสุขให้แก่ประชาชน  เช่น  การจดัการเก่ียวกับ
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การศึกษา  การรักษาความสงบภายในประเทศ  การป้องกนัประเทศ  การสาธารณสุข  การคมนาคม  

การสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์  รัฐบาลจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินเป็นจาํนวนมาก  ดงันั้น  รัฐบาลจึง

จาํเป็นตอ้งหาเงินมาใชจ่้ายโดยวิธีการเก็บภาษีอากรจากประชาชนหรือการกูเ้งิน  การดาํเนินงาน

เก่ียวกบัการเงินของรัฐบาลทั้งการจดัหารายได ้ การใช้จ่าย  การเก็บรักษาน้ีเรียกว่า  การบริหาร

การเงิน (financial administration)156  และการบริหารทางการเงินควบคุมงบประมาณนั้นถือเป็น

เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นสาํหรับการประกนัว่า  ความคล่องตวัทางการเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการต่างๆ 

ไดรั้บนั้น  จะไม่นาํไปสู่การใชจ่้ายงบประมาณท่ีไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดาํเนินงาน  

  4.1  ความสําคญัของการบริหารทางการเงินและควบคุม การบริหารทางการเงิน

และควบคุมงบประมาณ  หมายถึง  การจดัการระบบการเงินขององคก์รให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

หากเป็นภาคเอกชนก็คือ  การทาํให้เจา้ของกิจการมีความมัง่คัง่มากท่ีสุด  แต่ในแง่ของการบริหาร

ภาครัฐ  หมายถึง  การบริหารเงินงบประมาณใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผลสูงสุดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการ

จดัการระบบการเงิน  ผูบ้ริหารทางการเงินจึงมีหนา้ท่ีท่ีสาํคญั  3  ประการ  โดยสรุปไดด้งัน้ี 

   4.1.1  การตดัสินใจหาแหล่งของเงินทุน (financing decisions)  ซ่ึง

ผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน  เพื่อนาํมาใชใ้นการบริหารการเงิน

ขององค์กร  ซ่ึงการบริหารการเงินของหน่วยงานภาครัฐนั้น  แหล่งเงินทุนขององค์กร  ได้แก่  

งบประมาณแผน่ดิน  ซ่ึงผูบ้ริหารการเงินจาํเป็นตอ้งมีความสามารถและความคิดสร้างสรรคใ์นการ

เสนอแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ  นโยบายรัฐบาล  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  แผนแม่บทขององค์กร  โดยเฉพาะตอ้งสามารถคาํนวณหาตน้ทุนผลผลิต/ผลงานของ

องค์กร  เพื่อให้การเสนอตั้ งงบประมาณประจาํปีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ และผูบ้ริหารทางการเงินตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์หาจุด

แขง็ขององคก์ร  รวมทั้งการสร้างศกัยภาพขององคก์รเพื่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการใหบ้ริการประชาชน

มาสนบัสนุนการบริหารองคก์ร 

   4.1.2  การตดัสินใจจดัสรรเงินทุน (allocation decisions) ผูบ้ริหารการเงิน

ตอ้งมีความสามารถในการบริหารเงินทุน  เม่ือองค์กรมีเงินทุนหรือทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการ

บริหารตามแผนงาน/โครงการท่ีไดก้าํหนดไว ้ ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์และ

ตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ท่ีจะดาํเนินการเพื่อเป็นการสร้างศกัยภาพขององคก์ร 

                                                        
156

 เกษม  มโนสนัต,์ สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน (กรุงเทพฯ : บริษทัไนน(์1984),2532), 3. 
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   4.1.3  การตดัสินใจในนโยบายการเงิน (policy decisions)  ผูบ้ริหารทาง

การเงินจะตอ้งมีความสามารถในการกาํหนดนโยบายการเงินขององค์กร  แนวทางการบริหาร

การเงิน  การใช้จ่ายเงินภายในองค์กรรวมถึงการเก็บรักษาเงินสะสมขององค์กร  การกาํหนด

นโยบายการเงินเป็นเร่ืองสาํคญัมาก  เพราะหากองคก์รมีเงินสะสมมาก  ผูบ้ริหารทางการเงินจะตอ้ง

ตดัสินใจในการลงทุนเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด  โดยมีความเส่ียงน้อยท่ีสุดหรือไม่มีความ

เส่ียงเลย 

  4.2  ระบบบญัชีและการควบคุมทางการเงิน ในระบบงบประมาณการเงินการบญัชี

และพสัดุท่ีมุ่งเนน้การทาํงานท่ีให้ความสาํคญักบัผลผลิต  ผลลพัธ์  ความคุม้ค่า  การใชจ่้ายเงินและ

การกระจายความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณให้ส่วนราชการ  เพื่อให้มีความอิสระและ

คล่องตัวท่ีจะใช้เงินงบประมาณในการผลิตผลผลิตและบริการตามพนัธกิจ  เป้าหมาย  และ

วตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลทางการเงิน  จึงจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูล

ตน้ทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ  ซ่ึงการบญัชีตามเกณฑเ์งินสดไม่สามารถให้ขอ้มูลตน้ทุนท่ี

แทจ้ริงของการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  การบญัชีตามเกณฑค์งคา้งหรือเกณฑพ์ึง

รับพึงจ่าย  หรือเกณฑสิ์ทธิจะช่วยวางกรอบในการผลิตและบริการและการควบคุมดูแลผลผลิต  ซ่ึง

เป็นขอ้มูลสาํคญัในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัใหเ้กิดความคุม้ค่า  ซ่ึงระบบบญัชีตาม

เกณฑ์คงคา้งเป็นการบนัทึกการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงเขา้เป็น

รายไดแ้ละรายจ่ายของหน่วยงานเสมอ  รวมทั้งมีการปรับปรุงค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  

รายไดค้า้งรับ  รายไดรั้บล่วงหนา้  การตดัจาํหน่าย  ค่าใชจ่้ายรอตดั  และการบนัทึกตดัค่าเส่ือมราคา

ในมูลค่าสินทรัพยถ์าวรให้ถูกตอ้งตามรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเสนอในงบการเงินนั้นๆ ซ่ึงมีความ

แตกต่างและขอ้เปรียบเทียบระหว่างระบบบญัชีเกณฑเ์งิน (cash accounting system)  และระบบ

บญัชีเกณฑค์งคา้ง (accrual accounting system) แสดงไดด้งัตารางท่ี  1   
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 ตารางท่ี  1  ความแตกต่างระหวา่งระบบบญัชีเกณฑเ์งินสดและระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง

ระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

 

1.  ตามระบบเกณฑเ์งินสดถือวา่รายรับในงบประมาณใดกถื็อเป็นรายรับของ

ปีงบประมาณนั้น  เช่นเดียวกบัรายจ่ายท่ีเม่ือมีการจ่ายเงินเกิดข้ึนในปีงบประมาณใด

ใหถื้อวา่เป็นรายจ่ายของปีงบประมาณนั้น  นอกจากนั้นไม่มีการลงรายการบญัชี

เก่ียวกบัรายรับคา้งรับ  รายจ่ายคา้งจ่าย  รายรับล่วงหนา้  รายจ่ายล่วงหนา้ 

 

2.  ไม่บนัทึกรายการบญัชีสินทรัพย ์ ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ ไม่มีการ

เปิดบญัชีแสดงส่วนของเจา้ของ 

     -  รายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐในการซ้ือสินทรัพยห์รือจา้งทาํของเกิดข้ึนในแต่ละ

ปีงบประมาณใหถื้อเป็นรายจ่ายทั้งส้ิน 

  -  การควบคุมสินทรัพย ์ ทาํโดยการมีบญัชีคุมพสัดุหรือทะเบียนพสัดุจากการท่ีไม่

บนัทึกบญัชีสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ ทาํใหไ้ม่สามารถทราบถึง

ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยแ์ละความรับผดิชอบในการบริหารจดัการสินทรัพย์

ของหน่วยงานนั้น  ดงันั้นจึงไม่ทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของการใหบ้ริการ 

 

3.  ไม่มีการแสดงภาระผกูพนัหรือหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงอาจนาํไปสู่

ปัญหาทางการเงินในอนาคตได ้
 

 

1.  เพื่อใหแ้สดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานถูกตอ้งตามงวดบญัชี  

ดงันั้นจึงตอ้งมีการบนัทึกรายการรายรับคงคา้ง  รายจ่ายคา้งจ่าย  รายรับรับ

ล่วงหนา้  รายจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 

 

2.  บนัทึกบญัชีสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยใ์นแต่ละปี  และตอ้ง

แสดงรายการสินทรัพยใ์นงบดุลดว้ยราคาทุน  หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผือ่การดว้ยค่าของสินทรัพยแ์ละมีการควบคุมสินทรัพย ์ ทาํใหท้ราบถึง

ปริมาณมูลค่าของสินทรัพยท่ี์หน่วยงานนั้นถือครองประสิทธิภาพความคุม้ค่า

ในการใชสิ้นทรัพยแ์ละความรับผดิชอบในการบริหารสินทรัพย ์

 

 

 

 

3.  ภาระผกูพนัหรือหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  จะแสดงอยูใ่นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเพื่อเป็นขอ้มูลเปิดเผยใหผู้ท่ี้จะใชป้ระโยชนจ์ากงบ

การเงินในการวางแผน 
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ตารางท่ี  1  (ต่อ)   
 

ระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
 

4.  ไม่จดัทาํบญัชีกาํไร  ขาดทุน  เน่ืองจากส่วน

ราชการดาํเนินการโดยไม่มีวตัถุประสงคใ์นการ

แสวงหากาํไร 

 

 

4.  เม่ือส้ินงวดบญัชี  หน่วยงานตอ้งจดัทาํ

รายงานทางการเงินในรูปของงบแสดงฐานะ

การเงิน  งบแสดงผลการดาํเนินงาน  งบกระแส

เงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 

ท่ีมา : ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2544), 4-5. 
 

  4.3  การจัดทาํบญัชีของหน่วยงานภาครัฐตามเกณฑ์คงคา้ง  เกณฑ์คงคา้งหรือ

เกณฑพ์ึงรับพึงจ่าย  หมายถึง  หลกัเกณฑท์างบญัชีท่ีใชรั้บรู้รายการและเหตุการณ์เม่ือเกิดข้ึน  มิใช่

รับรู้เม่ือมีการรับหรือจ่ายเงินสด  หรือรายการเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น  จึงทาํใหร้ายการและเหตุการณ์

ต่างๆ ไดรั้บการบนัทึกบญัชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดรายการและ

เหตุการณ์นั้นในทางบญัชี  การรับรู้รายการเม่ือเกิดข้ึนเป็นการบนัทึกสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนทุน  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเม่ือเป็นท่ีค่อนขา้งแน่นอนว่าหน่วยงานจะไดรั้บหรือจะสูญเสียประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ  และสามารถวดัมูลค่าของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

  4.4  การควบคุมงบประมาณ ควรทาํเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

   4.4.1  จัดทาํแผนการดาํเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณพบว่ามีการเบิกจ่ายล่าชา้  มกัจะเป็นการจดัจา้งหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  การจดัซ้ือ

ครุภณัฑ ์ ดงันั้น  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบจะตอ้งจดัทาํแผนงานเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาดูว่าเดือนไหน  

จะจดัซ้ือจดัจา้งอะไรบา้ง 

   4.4.2  การควบคุมด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้อยู่ในกรอบ

งบประมาณและวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังบประมาณ  การควบคุมทาํไดด้งัน้ี  

1.  การควบคุมการเบิกจ่าย  ทาํไดโ้ดย  ทาํบนัทึกขอเบิกจ่าย  ตรวจสอบ

ยอดงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั  ยอดคงเหลืองบประมาณก่อนไดรั้บอนุมติัให้ก่อหน้ีผูกพนั  ตดั

ยอดเงินงบประมาณเม่ือไดรั้บอนุมติัใหก่้อหน้ีผกูพนั  การตดัยอดเงินงบประมาณเม่ือจ่ายเงินแลว้ 

   2.  การควบคุมยอดคงเหลือ  ทุกคร้ังท่ีมีการอนุมติัจ่ายเงินผูข้อเบิกจ่าย

จะตอ้งแสดงยอดคงเหลือของงบประมาณในส่วนนั้นๆ วา่มียอดคงเหลือเท่าใด 
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   3.  การจดัทาํรายงานยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่าย 

   4.  การขอกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี  โดยทัว่ไปจะตอ้งไดรั้บอนุมติัใหก่้อหน้ี

ผกูพนัแลว้จึงขอกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีได ้

   5.  การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีประมาณการไวแ้ละท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

 5.  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ในกระบวนการงบประมาณ  การประเมินผลจะมีส่วนสําคญัต่อการตดัสินใจ นั่นคือจะมี

การประเมินผลก่อนเร่ิมโครงการระหว่างการดาํเนินการและหลงัจากส้ินสุดโครงการ  โดยท่ีการ

ประเมินผลในระหว่างดาํเนินการจะมีผลเช่ือมโยงไปสู่การเร่งรัด  ตดัทอน  ชะลอ  หรือยกเลิกงาน/

โครงการ  ของหน่วยงานภาครัฐและแนวทางท่ีสาํคญัในการติดตามประเมินผล  การดาํเนินงานของ

องคก์รต่างๆ ภายใตร้ะบบการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ไดแ้ก่  1)  การรายงานทาง

การเงิน  2)  การรายงานผลการดาํเนินงานเพื่อเป็นส่ิงยนืยนัถึงผลสาํเร็จของงานตามท่ีไดท้าํขอ้ตกลง

ไว ้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ  หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้จ่ายอย่างไร  

ตน้ทุนในการผลิตและการให้บริการเป็นอย่างไร  รวมถึงการแสดงผลการดาํเนินงานของงาน/

โครงการในแต่ละช่วงเวลาวา่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีไดท้าํสญัญากนัไวห้รือไม่  ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี  7  การรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน   

ท่ีมา : กรมสามญัศึกษา, กองแผนงาน, แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ตาม

มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ดา้น, เอกสารลาํดบัท่ี 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา, 

2545), 137. 

 

 จากแผนภูมิสามารถอธิบายประกอบไดด้งัน้ี 

 การรายงานตน้ทุนผลผลิต  คือ  การรายงานตน้ทุนผลผลิตเป็นขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ

ในแต่ละผลผลิต 

 งบแสดงฐานะการเงิน  คือ  งบท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย ์ หน้ีสิน

และทุนหรือส่วนของเจา้ของ  ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมดาํเนินการจนถึงวนัท่ีระบุในรายงานฐานะการเงินนั้น  

สามารถแสดงในรูปของสมการทางบญัชี  คือ  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน + ทุน  และรายงานท่ีปรากฏใน

งบแสดงฐานะทางการเงินนั้นจะตอ้งแสดงให้ทราบถึง  การจาํแนกความแตกต่างระหว่างรายการ

หมุนเวียนกบัไม่หมุนเวียนตามสภาพคล่องของแต่ละรายการให้ชดัเจนและควรจาํแนกสินทรัพยท่ี์

การรายงานทางการเงิน 

และผลการดาํเนินงาน 

การรายงานทางการเงิน การรายงานผลการดาํเนินงาน 

รายงานตน้ทุนผลิต 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงผลการดาํเนินงาน 

งบกระแสเงินสด 

การรายงานติดตามผล 

งบประมาณ 

การรายงานผล 

แผนงาน/โครงการ 
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คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์ภายใน  12  เดือน  นับตั้งแต่วนัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ตอ้งระบุรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดท่ีชดัเจน 

 งบแสดงผลการดาํเนินงาน  คือ รายงานทางการเงินท่ีแสดงผลการดาํเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบญัชีให้ทราบถึงผลผลิต  ผลลพัธ์  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการใช้

จ่ายงบประมาณหรือไม่  ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี  1)  รายได ้ 2)  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  3)  

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  4)  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  5)  ค่าใช้จ่ายทางภาษี  6)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  7)  

รายไดสู้งกวา่ (ตํ่ากวา่) ค่าใชจ่้าย 

 งบกระแสเงินสด  คือ  งบท่ีแสดงถึงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด  ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีผูใ้ชง้บการเงินใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพยสุ์ทธิขององค์กร  การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางการเงิน  รวมถึงสภาพคล่องและ

ความสามารถในการชาํระหน้ี  เป็นรายงานทางการเงินท่ีทุกองคก์รตอ้งนาํเสนอแต่ละรอบระยะเวลา

บญัชี 

  5.1  ความสําคญัของการจัดทาํรายการทางการเงินเป็นการนําเสนอขอ้มูลทาง

การเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินให้แก่บุคคลภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งได้ทราบถึงผลการ

ดาํเนินงานวา่บรรลุเป้าประสงค ์ หรือมีความสามารถในการบริหารการเงินใหเ้กิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างไรและขอ้มูลเหล่าน้ีมีความหมายต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้รายงานทางการเงิน  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัสรรงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ซ่ึงรายงานทางการเงินจะเป็นตวัช้ีวดั

ความสามารถของผูบ้ริหารว่า  มีความสามารถนาํพาองคก์รให้บรรลุเป้าประสงคห์รือไม่157  และชยั

สิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ กล่าวว่า  การรายงานทางการเงินท่ีนาํเสนอบุคคลภายนอกหรือบุคคลผูใ้ช้

รายงานทางการเงินนั้น  จาํเป็นตอ้งมีผูท่ี้รับผดิชอบต่องบการเงินนั้น  โดยทัว่ไปผูบ้ริหารขององคก์ร

จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อการจดัทาํและการนาํเสนอรายงานทางการเงินขององคก์รนั้น 

  5.2  การรายงานผลการดาํเนินงาน  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ส่วนสรุปไดด้งัน้ีคือ 

   5.2.1  การรายงานติดตามผลงบประมาณ  โดยทัว่ไปเม่ือพระราชบญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้  หน่วยงานภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจ  จะจัดทาํแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแบบท่ีสํานัก

งบประมาณกาํหนดให้แลว้เสร็จ  และรวบรวมส่งสํานักงบประมาณภายในงบประมาณรายจ่าย

ต่อไป  ซ่ึงหลกัเกณฑแ์ละแนวทางสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                                                        
157

 เร่ืองเดียวกนั, 138. 
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            5.2.1.1  ในการจัดทาํแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินนั้ น  

ขอให้พิจารณาให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้สามารถ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณไดเ้สร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ  

            5.2.1.2  การจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างใหด้าํเนินการดงัน้ี 

            1.  การจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง  ตามมาตรฐาน

ท่ีสํานักงบประมาณเคยให้ความเห็นชอบให้ดาํเนินการก่อหน้ีผูกพนัให้แลว้เสร็จภายใน  3  เดือน  

นบัแต่วนัเร่ิมปีงบประมาณ 

            2.  การจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างท่ีนอกเหนือจากขอ้ ก. 

ใหด้าํเนินการก่อหน้ีผกูพนัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  6  เดือน  นบัแต่วนัเร่ิมตน้งบประมาณ 

            5.2.1.3  สํานกังบประมาณจะรวบรวมแผนการบริหารงบประมาณ

ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือนาํเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจา้สังกดั  สาํหรับใช้

กาํกบัดูแล  การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนและจะรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

และรัฐวิสาหกิจใหค้ณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจา้สงักดัทราบทุก  3  เดือน 

            5.2.1.4  สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ให้

สอดคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังานและการใชจ่้ายเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ไดส่้งใหส้าํนกังบประมาณ 

            5.2.1.5  ให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจดาํเนินการตามแผนท่ี

กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด  และรายงานผลการปฏิบติังานใหส้าํนกังบประมาณทราบทุก  3  เดือน  โดย

รูปแบบในการรายงานผลใหด้าํเนินการตามแบบท่ีสาํนกังบประมาณกาํหนด 

   5.2.2  การประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ในการประเมินผลแผนงาน/

โครงการนั้น  E. Suchman  ไดจ้าํแนกการประเมินออกเป็น  4  ลกัษณะ  คือ 

 

            5.2.2.1  การประเมินผลคุณสมบติัของตวัแผนงาน/โครงการ 

            5.2.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อแผนงาน/

โครงการ 

            5.2.2.3  การประเมินผลสถานการณ์ตามบริบทแผนงาน/โครงการท่ี

นาํไปสู่การปฏิบติั 

            5.2.2.4  การประเมินผลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของ

แผนงาน/โครงการ 
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 ในส่วนของการประเมินผลแผนงาน/โครงการอยา่งเป็นระบบ  D. Stufflebeam ไดเ้สนอตวั

แบบ (Model)  ไวเ้รียกช่ือยอ่วา่  “CIPP Model”  ซ่ึงประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบ  คือ 

  1.  การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (context evaluation)  ในการ

ประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอ้มเป็นการประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพกวา้ง  เป็น

รูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยทั่ว ๆ ไป  เพื่อให้ได้ข้อมูลนํามาเปรียบเทียบกับ

วตัถุประสงค์ของโครงการ  โดยจะเน้นในด้านความสัมพนัธ์ท่ีแผนงาน/โครงการเก่ียวขอ้งกับ

สภาพแวดลอ้ม  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอ้ม  ระบบ

นิเวศน์ ฯลฯ 

  2.  การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ (input evaluation)  การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้

เป็นการประเมินผลเก่ียวกบัปัจจยันาํเขา้  ไดแ้ก่  การประเมินในดา้นอตัรากาํลงั  งบประมาณ  วสัดุ  

อุปกรณ์  วิธีการจดัการ  เวลา  ว่ามีเพียงพอหรือไม่  การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้น้ีจะช่วยให้ได้

ขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวตัถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร  ใช้อัตรากําลังเท่าใด  

วางแผนและดาํเนินการอยา่งไร 

  3.  การประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  เป็นการประเมินผลเพ่ือหา

ขอ้บกพร่องของการดาํเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการท่ีไดก้าํหนดไว ้ เพื่อเป็นขอ้มูล

สารสนเทศสาํหรับนกัประเมิน  ตลอดจนเป็นการบนัทึกสะสมขอ้มูลในระหว่างปฏิบติังาน  ซ่ึงเป็น

การประเมินผลกระบวนการ  เป็นการคน้หาคาํตอบท่ีว่าระบบการทาํงาน  กลไก  และขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน  ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล  วิธีการติดต่อส่ือสาร  มีประสิทธิภาพหรือไม่จะ

ปรับปรุงอยา่งไร 

  4.  การประเมินผลผลิต (product evaluation)  การประเมินผลผลิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

วดัผลและแปลความหมายของผลความสาํเร็จของแผนงาน/โครงการ  โดยทัว่ไปการประเมินผลผลิต

จะเป็นการเปรียบเทียบผลงานท่ีทาํไดก้บัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการ158 

  กล่าวโดยสรุป  การรายงานผลทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  หมายถึง  การ

ปฏิบติังานขององคก์ร  ท่ีเก่ียวกบักระบวนการรายงานขององคก์รมีการกาํหนดดชันีช้ีวดักรอบและ

โครงสร้างการประเมินและรายงานผลท่ีชดัเจน  มีระยะเวลาในการตรวจสอบท่ีแน่นอน  รายงาน

จะตอ้งแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีจดัสรรใหก้บัผลงานท่ีเกิดข้ึน 
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 6.  การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) 

  การบริหารสินทรัพยเ์ป็นแนวทางหน่ึงในการบริหารจดัการดา้นงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ทาํให้ตน้ทุนผลผลิตขององค์กรเป็นไปตามพนัธกิจและ

เป้าประสงค ์ อนัจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลขององคก์ร  ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ กล่าว

ว่า  ความหมายของสินทรัพยต์ามหลกัการบญัชีว่า  สินทรัพยข์ององค์กร หมายถึง  เงินสดและ

สินทรัพยอ่ื์นท่ีองคก์รมีไวเ้พื่อเปล่ียนเป็นเงินสด  เพื่อขายหรือเพื่อใชป้ระกอบการขององคก์ร  และ

ยงัจาํแนกออกเป็นประเภทซ่ึงสรุปไดด้งัน้ีคือ 

  6.1  สินทรัพยห์มุนเวียน  หมายถึง  เงินสดและสินทรัพยอ่ื์นซ่ึงโดยปกติแลว้อาจ

คาดหมายไดว้่าจะเปล่ียนเป็นเงินสด  หรือขาย  หรือใช้หมดไปในระหว่างดาํเนินงานปกติของ

องคก์ร 

  6.2  สินทรัพยถ์าวร  หมายถึง  สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะคงทนถาวร  เม่ือเปรียบเทียบ

กนั  สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน  และใชใ้นการดาํเนินงานมิไดมี้ไวเ้พื่อขายสินทรัพยถ์าวรนั้น  แบ่งเป็น

สินทรัพยถ์าวรท่ีมีตวัตน  คือ  สินทรัพยท่ี์แลเห็นและจบัตอ้งได ้ ซ่ึงแสดงรายการในงบดุล  เช่น  

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพยท่ี์แลเห็นไม่มีตวัตน  คือ  สินทรัพยท่ี์ไม่อาจแลเห็นและจบั

ตอ้งไม่ได ้ มีลกัษณะเป็นสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ  สมัปทาน  ค่าความนิยม 

  6.3  สินทรัพย์อ่ืน ๆ หมายถึง  สินทรัพย์ท่ีมิใช่สินทรัพย์หมุนเวียนและมิใช่

สินทรัพยถ์าวร  เช่น  ลูกหน้ีไม่คาดว่าจะเก็บได ้ ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  เงินล่วงหน้าหรือเงิน

ลงทุนซ้ือหุน้ 

  นอกจากน้ี  กระบวนการบริหารสินทรัพยจ์ะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกัน  คือ  การวางแผนกาํหนดความต้องการใช้สินทรัพย์การจัดการเพื่อให้ได้มาซ่ึง

สินทรัพย ์ การใชง้านและดูแลรักษา  สินทรัพยร์วมถึงการกาํจดัสินทรัพยเ์ม่ือหมดความจาํเป็น  ซ่ึง

แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี  9   
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แผนภูมิท่ี  8  วงจรการบริหารสินทรัพย ์

ท่ีมา : ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2544), 5-3. 

 

  คาํอธิบายประกอบแผนภูมิท่ี  8  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1.  การวางแผนกาํหนดความตอ้งการสินทรัพย ์ คือ การวางแผนกาํหนดความ

ตอ้งการสินทรัพยก์บัการดาํเนินงานเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไป  นัน่แสดงให้เห็นว่าใน

การจดัทาํแผนงาน/โครงการ  จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ  “สินทรัพย”์  ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้น

การดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ โดยแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผน

กาํหนดความตอ้งการสินทรัพยก์บัการดาํเนินงานไวด้งัแผนภูมิ 

การวางแผน 

การกาํจดัสิทธ์ิ 

-  การจาํหน่ายสินทรัพย ์

-  การหาทดแทน 

การจดัการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

-  วางแผน 

-  เลือกแหล่งขาย 

-  การออกคาํสัง่ซ้ือ 

-  ตรวจสอบใบส่งของและพสัดุ 

-  แจกจ่ายพสัดุ 

-  ติดตามและประเมินผล 

การใชง้านและการดูแลรักษา 

-  การบริหารการใชง้าน 

-  ค่าใชจ่้ายในการใชง้าน 

-  การบาํรุงรักษา 

-  ค่าเส่ือมราคม 

-  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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การวางแผนกาํหนดความตอ้งการสินทรัพย ์

 

       (4)      (3)   (2)           (1) 

 

 

 

 

 

       (1)      (2)   (3)           (4) 

 

การดาํเนินงาน 

 

แผนภูมิท่ี  9  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการวางแผนกาํหนดความตอ้งการสินทรัพยก์บัการดาํเนินงาน 

ท่ีมา : ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2544), 5-4. 

 

  จากแผนภูมิท่ี  9  จะเห็นไดว้่ากระบวนการวางแผนการปฏิบติัเร่ิมตน้จาก  1) การ

กาํหนดผลลพัธ์หรือจุดมุ่งหมาย  จากนั้นจะตามดว้ย  2) การกาํหนดผลงานหรือวตัถุประสงคแ์ลว้จึง

ตามดว้ย  3) การกาํหนดกระบวนการหรือวิธีการ  และ  4)  การกาํหนดทรัพยากร159 

  2.  การจดัการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์  กรมสามญัศึกษา กล่าวว่า  การจดัการ

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้นเป็นการดาํเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการตามแผนงาน/โครงการท่ี

ผา่นการวิเคราะห์ผลลพัธ์  ผลผลิตและกระบวนการทาํงานหรือกิจกรรมต่างๆ แลว้  โดยคุณภาพของ

การไดม้าซ่ึงสินทรัพยส์ามารถสรุปเป็นประเด็นสาํคญัดงัน้ี  1) ตอ้งเป็นสินทรัพยต์ามความตอ้งการท่ี

ระบุไวใ้นแผนงาน/โครงการและตารางคาดคะเนอตัรากาํลงัครูและมาตรฐานอาคารประกอบ  2) 

คุณภาพของสินทรัพยไ์ดม้าตรฐานและเหมาะสมกบัเวลา  3) ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการใช้

                                                        
159

 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่, 5-4. 
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สินทรัพย ์ 4) มีระบบการจดัการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยช์ดัเจนเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของทาง

ราชการ  เขา้ใจ  รับรู้  ปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั  โปร่งใส  ตรวจสอบได้160 

  3.  การจาํหน่ายหรือกาํจดัสินทรัพย ์ หมายถึง  การตดัยอดพสัดุออกจากบญัชีคุม  

โดยดาํเนินการปลดพสัดุในครอบครองของหน่วยงานภาครัฐนั้นออกจากความรับผิดชอบดว้ยวิธีการ

ต่างๆ ไดแ้ก่  การขาย  การโอน  การบริจาค  การแลกเปล่ียน  การนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน  การแปร

สภาพหรือทาํลาย  และไดส้รุปปัญหาของการจาํหน่ายพสัดุไวด้งัน้ีคือ 

   3.1  ปัญหาเก่ียวกับความรู้ของผูใ้ช้พสัดุกับผูค้รอบครองพสัดุ  เช่น  ไม่

ทราบว่าผูใ้ดเป็นผูรั้บผิดชอบในการจาํหน่ายพสัดุ  ไม่เห็นประโยชน์ของการจาํหน่ายพสัดุ  ระเบียบ

ปฏิบติัในการจาํหน่ายพสัดุไม่เอ้ืออาํนวยใหจ้าํหน่ายไดโ้ดยง่าย 

   3.2  ปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าเส่ือมราคา  เน่ืองจากพสัดุส่วน

ใหญ่ท่ีมีการจาํหน่ายคือครุภณัฑ ์ ซ่ึงปัญหาหลกัคือยงัไม่มีการกาํหนดอายกุารใชง้านของครุภณัฑไ์ว้

เป็นมาตรฐาน  ดงันั้นเม่ือมีการจาํหน่ายเกิดข้ึน  ปัจจยัท่ีสําคญัก็คือการคิดค่าเส่ือมราคา  ซ่ึงควรมี

มาตรฐานเดียวกนัเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจาํหน่ายมากข้ึน  ปัจจุบนัหน่วยงานกลางท่ีทาํหน้าท่ี

เก่ียวกบัการคิดค่าเส่ือมราคม  คือ  กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั   

   3.3  ปัญหาเก่ียวกบัระบบการบริหารงานพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ  ไม่มี

การเก็บขอ้มูลดา้นพสัดุท่ีดี  ไม่ทราบราคาท่ีจดัซ้ือ  ไม่ทราบแหล่งท่ีมาของเงินในการจดัซ้ือพสัดุ  ทาํ

ใหไ้ม่สามารถจาํหน่ายไดผ้ลสืบเน่ืองกคื็อตอ้งส้ินเปลืองเน้ือท่ีในการเกบ็รักษา 

  4.  การใชง้านและดูแลรักษา  ศูนยป์ระสานงานปรับระบบงบประมาณ  การใช้

สินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  คือ  การใช้สินทรัพยจ์าํนวนท่ีน้อยท่ีสุด  แต่เพียงพอกบัความ

ตอ้งการ  เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ทาํใหก้ารดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  มีผลผลิต  

ผลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดไว ้ สถานศึกษาควรมีวิธีการใชสิ้นทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดดงัน้ีคือ 

   4.1  กาํหนดระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชสิ้นทรัพยห์รือมีคู่มือ

การใชสิ้นทรัพย ์

   4.2  กาํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการควบคุมและการเบิกจ่ายสินทรัพย ์ 

ตามระบบการควบคุมเบิก-จ่ายสินทรัพยท่ี์กาํหนดข้ึน  และให้เป็นไปตามรายละเอียดของทาง

ราชการ 

                                                        
160

 กรมสามญัศึกษา, กองแผนงาน, แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ตาม

มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ดา้น, เอกสารลาํดบัท่ี 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา, 

2545), 130. 
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   4.3  มีห้องเก็บสินทรัพยห์รือคลงัสินทรัพยท่ี์เหมาะสม  เพื่อให้สินทรัพย์

สํารองไดเ้ก็บไวใ้นท่ีเหมาะสม  ปลอดภยั  ตรวจสอบไดง่้าย  สะดวกและทนัเวลาในการใช้ตาม

ความตอ้งการตามแผนงาน/โครงการ 

   4.4  มีการตรวจสอบสภาพของสินทรัพยท์ั้งก่อนและหลงัการใชง้านทุก

คร้ัง  โดยเฉพาะสินทรัพยท่ี์ตอ้งดูแลรักษาเป็นพิเศษ 

   4.5  ให้มีการบาํรุงรักษาและซ่อมบาํรุงสินทรัพยอ์ย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อให้

สินทรัพยมี์อายกุารใชง้านยาวนาน  คุม้ค่าตามสภาพจริง 

   4.6  มีการจดัระบบและการใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั  เพื่อให้สินทรัพยแ์ต่ละ

ชนิด/ประเภทถูกใชอ้ยา่งคุม้ค่า 

   4.7  มีการเผยแพร่ขอ้มูลสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้ป็นท่ีทราบร่วมกนั 

   4.8  การหารายไดจ้ากสินทรัพยแ์ละการใหบ้ริการแก่ชุมชน 

   4.9  มีการสอบถามความคิดเห็นผูใ้ช้สินทรัพย ์ ทั้งในดา้นคุณภาพของ

สินทรัพยแ์ต่ละประเภทและความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบการบริหารสินทรัพย ์ เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลใน

การพฒันาระบบใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

   4.10  ให้มีการดาํเนินการตรวจสอบสินทรัพยป์ระจาํปีตามระเบียบปฏิบติั

ของทางราชการอยา่งจริงจงั161 

  กล่าวโดยสรุป  การบริหารสินทรัพย์  หมายถึง  การปฏิบัติงานขององค์กรท่ี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการสินทรัพยต่์างๆ ทั้งท่ีเป็นเงินสด  และสินทรัพยอ่ื์นขององคก์รท่ีมีไวเ้พื่อ

เปล่ียนเป็นเงินสดหรือขาย  เพื่อใชป้ระกอบกิจการขององคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ  มีการใชง้านอยา่ง

คุม้ค่าเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 

7.  การตรวจสอบภายใน 

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  62  บญัญติัว่า  ให้มีระบบ

การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใชจ่้ายงบประมาณการจดั

การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา  แนวการจดัการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบภายนอก  ประวิตร  นิลสุวรรณากุล 

กล่าวว่า  การตรวจสอบ  หมายถึง  การติดตามการดาํเนินงานโดยทาํการตรวจสอบและทดสอบ

เหตุการณ์  เอกสาร  หลกัฐาน  บนัทึก  แลว้ทาํการประมวลผลและรายงาน  เพื่อให้มีความมัน่ใจ

                                                        
161

 เร่ืองเดียวกนั, 133. 
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เก่ียวกบัการดาํเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานและระเบียบ  ขอ้บงัคบั  รวมทั้งการพิจารณาและให้

ความเห็นเก่ียวกับขอ้มูลในรายงานท่ีแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินว่าถูกต้อง  

เหมาะสมและเช่ือถือไดเ้พียงใด162  สอดคลอ้งกบั  กรมสามญัศึกษา ท่ีกล่าววา่  การตรวจสอบภายใน  

หมายถึง  การตรวจสอบการปฏิบติัตามแผนงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหาร

การเงิน  การบริหารพสัดุและทรัพยสิ์น  การริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบญัชี  การ

วิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  รวมทั้งการรายงานผลการ

ตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ163  และชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ กล่าวว่าโดยทัว่ไปการตรวจสอบ

ภายในแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  1) การตรวจสอบ/ควบคุมด้านการบริหารงาน  2) การ

ตรวจสอบ/ควบคุมทางการบญัชีและการเงิน164 

  7.1  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประวิตร นิลสุวรรณากุล กล่าวว่าวัตถุ 

ประสงค์หลักของการตรวจสอบนั้ นสามารถแบ่งได้  3  ประการ  คือ  1)  ประสิทธิผล  คือ  

ตรวจสอบว่าผลงานท่ีไดน้ั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  2)  ประสิทธิภาพ  คือ  

ตรวจสอบว่าผลงานท่ีไดเ้ม่ือเทียบกบัทรัพยากรท่ีใชไ้ปเป็นอยา่งไร  อตัราส่วนของผลไดต่้อผลเสีย

สูงหรือตํ่า  3)  ประหยดั  คือ  ตอ้งตรวจสอบว่าผลงานท่ีไดเ้กิดจากการใชท้รัพยากรอย่างนอ้ยท่ีสุด

หรือไม่แค่ไหน 165  ส่วน  ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ ท่ีกล่าวว่าการตรวจสอบภายในนั้นเพ่ือช่วย

ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารให้ทาํงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  โดยผูต้รวจสอบภายในจะทาํหน้าท่ีวิเคราะห์  ประเมิน  ให้ขอ้เสนอแนะ  ให้

คาํปรึกษา  และให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมท่ีตรวจสอบ  และยงัรวมถึงการส่งเสริมให้การควบคุม

                                                        
162

 ประวติร  นิลสุวรรณากลุ, เอกสารประกอบการประชุมฝึกอบรม คณะทาํงานปรับปรุง

ระบบงบประมาณของสถาบนัราชภฏั, (ม.ป.ท.: ,ม.ป.พ.,2544), 2-9. 
163

 กรมสามญัศึกษา, กองแผนงาน, แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ตาม

มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ดา้น, 145. 
164

 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่,  7-2. 
165

 ประวติร  นิลสุวรรณากลุ, เอกสารประกอบการประชุมฝึกอบรม คณะทาํงานปรับปรุง

ระบบงบประมาณของสถาบนัราชภฏั, 2-9. 
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อยา่งมีประสิทธิภาพภายใตค่้าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม  ถือเป็นการช่วยผูบ้ริหารให้บริหารเงินสัมฤทธิผล

สูงสุด166 

  7.2  บทบาทหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน  คุณสมบติัท่ีดีของผูต้รวจสอบภายใน

ควรมีดงัน้ี  คือ 

   7.2.1  มีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารทัว่ไป  การบริหารการศึกษา  

การเงิน  บญัชีและคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี 

   7.2.2  มีความชํานาญงานการตรวจสอบ  สําหรับสถาบันการศึกษา  

บริการวิชาการและวิสาหกิจ  เช่น  ธุรกิจลกัษณะหอ้งพกัและจดัเล้ียง  ธุรกิจการเกษตร  อุสาหกรรม  

เป็นตน้ 

   7.2.3  มีความซ่ือสตัย ์ สุจริต  เท่ียงธรรมและมีจริยธรรม 

   7.2.4  มีความคิดริเร่ิม  ช่างสงัเกตและมีไหวพริบดี 

   7.2.5  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 

   7.2.6  มีความอิสระ  ทั้งในการปฏิบติังานและในการแสดงความคิดเห็น

โดยไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลใด ๆ  

   7.2.7  มีความรู้  ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของ

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นอยา่งดี 

   7.2.8  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ไดดี้ 

   7.2.9  มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลเพ่ือเสนอแนะแนวทางไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม 

   7.2.10  มีใจรักในการเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือใหผ้ลงานตรวจสอบภายใน

มีคุณภาพท่ีดียิง่ข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอตลอดไป 

  บทบาทหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายในมีดงัน้ีคือ 

   1.  การพฒันางานใหท้นัสมยัและตรงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงค์

ของฝ่ายบริหาร  โดยจะเน้นการตรวจสอบท่ีเรียกว่า  การตรวจสอบเพื่อการบริหาร  ซ่ึงการ

ตรวจสอบดงักล่าวเป็นการตรวจสอบเพื่อเสนอขอ้มูลสําคญัสําหรับผูบ้ริหารในการวิเคราะห์หรือ

สอบทานงาน 
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 ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 Hurdles กบัการจดัทาํ

งบประมาณระบบใหม่,  28. 
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   2.  การตรวจสอบโดยใชแ้นวความเส่ียง  โดยผูต้รวจสอบตอ้งเขา้ใจ

โครงสร้างการควบคุมและปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อกิจกรรมอย่างเพียงพอ  เพ่ือเลือก

กิจกรรมการตรวจสอบท่ีจะลดความเส่ียงและมีโอกาสจะเกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

   3.  การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม  เป็นการตรวจสอบโดยเน้นถึงการ

ประสานงานระหว่างผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบติังาน  และผูต้รวจสอบ  ทั้งน้ีเพ่ือแกไ้ขปัญหาขององคก์ร

ร่วมกนั 

   4.  การตรวจสอบในเชิงรุกแบบกา้วหนา้และสร้างสรรค ์ โดยทาํหนา้ท่ีใน

การส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดการดาํเนินงานในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  รวมทั้งการป้อนกนัไม่ให้เกิดปัญหา

ในการดาํเนินงาน 

   5.  การติดตามแนวความคิดทางการบริหารสมยัใหม่  ผูต้รวจสอบควรมี

ความรู้เก่ียวกบัการบริหารสมยัใหม่  เช่น  แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพ  การร้ือปรับ

กระบวนการทาํงานขององคก์ร  การบริหารแบบทนัเวลา  การประเมินผลการควบคุมตนเอง  การหา

วิธีปฏิบติัเชิงเปรียบเทียบกบัองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ  ฯลฯ  ทั้งน้ีเพื่อเสนอแนะกิจกรรมท่ีเพิ่ม

คุณค่าใหก้บัองคก์ร 

   6.  การใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่ในการปฏิบติังาน  เช่น  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสืบคน้ติดตามข่าวสารขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  รวมทั้งการจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

เปรียบเทียบอา้งอิง 

  7.3  ความสําคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายใน

เป็นการช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานทุกระดบัขององคก์รให้ปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  และการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ยงัช่วยส่งเสริมการปฏิบติังานในองคก์รให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร  โดยการเสนอรายงานเก่ียวกบักิจกรรมการเพิ่มมูลค่า

ขององค์กร  เพื่อให้องค์กรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว  เน่ืองจากการ

ตรวจสอบส่งเสริมใหด้าํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  คือ 

   7.3.1  ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการบริหารจดัการท่ีดี  และมีความโปร่งใส

ในการปฏิบติังาน 

   7.3.2  ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ  โดยกาํหนดว่ารายจ่ายทุกรายการตอ้งมีหลกัฐานและตอ้งไดรั้บการบนัทึกทางบญัชี  ซ่ึง

การดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นพื้นฐานของหลกัความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

   7.3.3  ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน  

เพราะการตรวจสอบเป็นการประเมิน  วิเคราะห์  เปรียบเทียบขอ้มูลทุก ๆ ดา้นในการปฏิบติังาน  ไม่
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ว่าจะเป็นการปฏิบติังาน  ระบบบญัชี  รวมทั้งระบบสารสนเทศขององค์กร  นอกจากนั้นยงัเป็น

เสมือนส่ือกลางระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในการลดปัญหาความไม่เขา้ใจในนโยบาย  อนัจะ

ทาํใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 

   7.3.4  เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอาํนาจ  ซ่ึงจะส่งเสริมให้การจดัสรรและ

การใชท้รัพยากรขององคก์รเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาํดบัความสําคญั  เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

   7.3.5  ใหส้ญัญาเตือนภยัล่วงหนา้ของการประพฤติมิชอบในองคก์ร  จึงลด

โอกาสความเสียหายร้ายแรงและความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน167 

  ประวิตร  นิลสุวรรณากลุ กล่าววา่  หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบภายในมีดงัน้ีคือ 

  1.  หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

   1.1   ผู ้ตรวจสอบควรปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็งอย่าง เต็ม

ความสามารถเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   1.2  ผูต้รวจสอบควรปฏิบติังานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

  2.  หลกัเกณฑก์ารปฏิบติังาน 

   2.1  ผูต้รวจสอบควรวางแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและควบคุม

ผูช่้วยใหป้ฏิบติังานโดยถูกตอ้ง 

   2.2  ตรวจสอบควรสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ของหน่วยรับตรวจเพื่อกาํหนดขอบเขต  และวิธีปฏิบติังานตรวจสอบใหมี้คุณภาพรัดกมุเหมาะสม 

   2.3  ตรวจสอบควรปฏิบติังานตรวจสอบให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม  เพื่อเสนอความเห็นในรายงานผลการตรวจสอบ  โดยใช้วิธีการตรวจสอบอัน

เหมาะสมแก่กรณี  ในกรณีท่ีหลกัฐานปรากฏวา่มีเหตุการณ์อนัอาจเกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญั

แก่สถาบนัการศึกษา  ผูต้รวจสอบควรรายงานผูบ้งัคบับญัชาโดยเร็วและขยายขอบเขตการตรวจสอบ

ใหค้รอบคลุม 

   2.4  ผูต้รวจสอบควรทาํการตรวจสอบดงัน้ี 

    2.4.1  ตรวจสอบบญัชีทางการเงิน  ตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ 

มีหน้าท่ีไดป้ฏิบติัทางการเงินถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไว ้ หลกัฐานและอกสาร
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ทางการเงินมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์  การบนัทึกบญัชีแยกประเภทและสรุปผล  รวมทั้งรายงาน

ทางบญัชีวา่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใด 

    2.4.2  ตรวจสอบการบริหารและดําเนินงาน  ตรวจสอบว่า

หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีได้บริหารและดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประหยดัหรือไม่เพียงใด 

    2.4.3  ตรวจสอบการปฏิบติังานทางคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบว่า

สถาบนัการศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม  และมีการปฏิบติังานทางคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นไป

ตามระบบดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่168 

  กล่าวโดยสรุป  การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  การปฏิบติังานขององค์กรท่ี

เก่ียวกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบภายในองค์กร  ทาํหน้าท่ีให้บริการในการ

ตรวจสอบควบคุมการบริหาร  การดาํเนินงาน  กิจกรรม  การใชท้รัพยากรต่างๆ ในองคก์ร  มีอิสระ

ในการดาํเนินงาน  มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน  และมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานท่ีชดัเจนเป็นไปได ้

 

หลกัการจัดทาํงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

การจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน มีหลกัการสาํคญัดงัน้ี 

1. ลดการควบคุมจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่งเสริมใหเ้กิดการบริหารท่ีคล่องตวั ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของหน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณ 

2. ลดขั้นตอนในการขออนุมติัเบิกจ่าย 

3. ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

4. กระตุน้เร่ืองประสิทธิผลของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามผลลพัธ์ท่ีกาํหนดไว ้

5. กระตุน้เร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยงานบรรลุผลลพัธ์ โดยเสียค่าใช ้

จ่ายนอ้ยสุด หรือ ปรับปรุงผลลพัธ์ใหสู้งข้ึนโดยเสียค่าใชจ่้ายเท่าเดิม 

6. ปรับเปล่ียนงบประมาณจากแผนงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ไปสู่แผนงานท่ีก่อใหเ้กิด

ผลลพัธ์ 

7. เนน้ผลผลิตมากกวา่ทรัพยากรท่ีใชไ้ป8. ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเป็น

ตวัช้ีนาํเป้าหมายของนโยบายของหน่วยงาน 
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 ประวติร  นิลสุวรรณากลุ, เอกสารประกอบการประชุมฝึกอบรม คณะทาํงานปรับปรุง

ระบบงบประมาณของสถาบนัราชภฏั, 9-11. 
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8. กาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์มากกวา่ 1 ปีงบประมาณ โดยทัว่ไปนิยมใช ้3 ปีงบประมาณ 

9. เลือกและระบุผลผลิตท่ีทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 

10. เนน้ผลผลิต ผลลพัธ์ของการดาํเนินงาน ความพอใจของผูรั้บบริการ การเสร็จทนัเวลา 

ตน้ทุนต่อหน่วย และประสิทธิผล 

11. การจาํกดัรายจ่ายภายในวงเงินท่ีจาํกดั 

12. การเปล่ียนแปลงการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ 

13. เปล่ียนวฒันธรรมจากการทาํงานตามขอ้บงัคบัเป็นทาํตามพนัธกิจของหน่วยงาน 

14. ลดกระบวนการทาํงานเพื่อใหค้ล่องตวัในการบริหารงบประมาณ แต่เพิ่มความ

รับผดิชอบต่อผลผลิตและผลลพัธ์169
 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจัิยในประเทศ 

ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู  ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสตรีท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ  พบว่า  1)  พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสตรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า  การควบคุมการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  การ

กาํหนดเป้าหมาย  การจูงใจ  การเป็นผูน้ํา  และการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

ฝึกอบรมอยู่ในระดบัปานกลาง  2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูท่ีมีต่อพฤติกรรม การ

บริหารของผูบ้ริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือแยกพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า  ดา้นความรับผิดชอบและดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งการงานอยู่ในระดบัมาก  

ส่วนดา้นความสําเร็จของงาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ  และดา้นลกัษณะของงานอยู่ใน

ระดับปานกลาง  3) พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสตรีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ไดแ้ก่  การกาํหนด

มาตรฐานการปฏิบติังานและการฝึกอบรม  เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น  พบว่า  ดา้นการเป็นผูน้าํ

และดา้นการกาํหนดเป้าหมายส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูดา้นลกัษณะของงาน

ด้าน  ด้านการจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจในปฏิบติังานของครูด้านลกัษณะของงาน  ในทาง

กลบักนั  ส่วนดา้นการตดัสินใจส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูดา้นความกา้วหนา้
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ในตาํแหน่งการงาน  และดา้นการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและการฝึกอบรมส่งผลต่อความ

พึงพอใจในปฏิบติังานของครูทุกดา้น  ยกเวน้ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน170 

ดวงตา  สุวรรณวฒัน์  ไดศึ้กษา  “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

การจดักิจกรรมอนามยัโรงเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา   สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 1”  

พบว่า  1) พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก  2)  ระดบัการจดักิจกรรมอนามยัโรงเรียน  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดับมาก  3)  พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการจัดกิจกรรมอนามัย

โรงเรียนโดยภาพรวม  คือ  ดา้นการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและการฝึกอบรม  และในแต่ละ

ดา้น  คือ  การเป็นผูน้าํส่งผลต่อการส่งเสริมสุขศึกษาในเชิงผกผนั  การติดต่อส่ือสารส่งผลต่อการ

ส่งเสริมสุขศึกษา  การควบคุมการปฏิบติังานส่งผลต่อโภชนาการในโรงเรียน  และการจดัโรงเรียน

ให้ถูกสุขลกัษณะ  การกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและการฝึกอบรมส่งผลต่อการตรวจสุขภาพ

นักเรียน  นักเรียนท่ีเจ็บป่วยไดรั้บการรักษาและติดตามผลการรักษา  และการจดัโรงเรียนให้ถูก

สุขลกัษณะ171 

 ผนั  หอมเกตุ  ได้ทาํการวิจัยเก่ียวกับลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึง

ประสงคข์องครูอาจารย ์ สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา  จงัหวดันครศรีธรรมราชทั้งหกดา้น  คือ  

ลกัษณะทางกาย  ภูมิหลงัทางสังคม  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและลกัษณะ

ทางกาย  ภูมิหลงัทางสังคม  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและลกัษณะทาง

สังคม  ผลการวิจยัพบว่า  1) คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงคข์อง

ครูอาจารยส์ังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช  ทั้ง  6  ดา้น  ไดแ้ก่  ลกัษณะ

ทางกาย  ภูมิหลงัทางสังคม  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและลกัษณะทาง

สังคมอยู่ในระดบัมาก  2) อนัดบัความสาํคญัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี

                                                        
170 ฐิดาภรณ์  เพง็หนู,  “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสตรีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2543),บทคดัยอ่.   
171 ดวงตา  สุวรรณรัตน์,  “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการจดั

กิจกรรมอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1”  

(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2543),บทคดัยอ่. 
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พึงประสงค์ของครูอาจารย ์ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวดันครศรีธรรมราช  โดย

เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นสติปัญญา  ดา้นลกัษณะท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานลกัษณะทางสังคม  ดา้นลกัษณะทางกายและภูมิหลงัทางสังคม  ตามลาํดบั  3) ผล

การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงคข์องครูอาจารย ์ 

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีมีเพศ  อาย ุ และวฒิุต่างกนั  ปรากฏว่า  

คุณลกัษณะของผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงคข์องครูอาจารย ์ ท่ีเป็นเพศชาย

กบัหญิง  ครูอาจารยท่ี์มีอายตุ ํ่ากว่า  35  กบัตั้งแต่  35  ปีข้ึนไป  และครูอาจารยท่ี์มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญา

ตรีข้ึนไป  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ172 

 ธวชัชยั  ปุณฑริกกุล  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลนครราชสีมา  ตามทศันะของครูในดา้นความรู้  ดา้นความสามารถ  

ดา้นการเป็นผูน้าํ  ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ดา้นการปกครอง  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ดา้นการ

บริการสงัคม  และดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ผลการวิจยัพบวา่  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลนครราชสีมา  ตามทศันะของครูเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  และ

เม่ือเฉล่ียรวมทุกด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากเช่นกัน  โดยเรียงลาํดับความสําคญัได้ดังน้ี  ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ดา้นการปกครอง  ดา้นการเป็นผูน้าํ  ดา้นความรู้  

ดา้นความสามารถ  ดา้นมนุษยสมัพนัธ์  และดา้นการบริการสงัคม173 

 นพนิตย ์ ชั้นบุญใส  ไดท้าํการวิจยั  เร่ือง  การศึกษาคุณลกัษณะและแนวทางการพฒันา

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ  เขตการศึกษา  12  พบว่า  1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งดา้นวิชาชีพและดา้น

ส่วนตวัตามความคิดเห็นของครูอาจารยอ์ยู่ในระดบัมาก  2) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของครูอาจารยท่ี์ปฏิบติังานในประเภทของโรงเรียนต่างกนั  มีวุฒิการศึกษาต่างกนัและ

มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั  3) แนวทางสาํคญัของการพฒันาคุณลกัษณะ

ดา้นวิชาชีพ  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของผูบ้ริหารและการหาโอกาสศึกษาดูงาน

                                                        
172 ผนั  หอมเกตุ,  “การศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค์

ของครูอาจารย ์ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จงัหวดันครศรีธรรมราช”  (ปริญญานิพนธ์

การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลา,  2543), บทคดัยอ่. 
173 ธวชัชยั  ปุณฑิกกุล,  “การศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน

คาทอลิกสัฆมลนครราชสีมา  ตามทศันะของครู”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  สถาบนัราชภฏันครราชสีมา,  2544),161-164. 
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จากโรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จในการบริหารงาน  4)  แนวทางสาํคญัของการพฒันาคุณลกัษณะ

ดา้นส่วนตวั  ไดแ้ก่  การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรการพฒันาบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร  การเป็น

วิทยากรใหค้วามรู้แก่ครูอาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไป  และการร่วมปฏิบติังานเป็นคณะหรือทีมงาน174 

 ศราวุฒิ  สิทธิราช  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ตามทศันะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ

นํ้ าอูน  จงัหวดัสกลนคร  ผลการวิจยัพบว่า  กรรมการสถานศึกษาโดยส่วนรวม  และจาํแนกตาม

สถานภาพกรรมการสถานศึกษา  ได้แก่  ครูผูส้อนและตวัแทนชุมชน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง  4  ดา้นอยู่

ในระดบัมาก  โดยเร่ิมจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นความรู้

ความสามารถในการบริหาร  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตามลาํดับ  รวมทั้งครูผูส้อนมีความ

คิดเห็นว่าคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียน  โดยรวมและรายดา้นเหมาะสมมากกว่า

ตวัแทนชุมชน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05175 

 กาญจนา  ชนะโชค  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรม

สามญัศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  ผลการวิจยัพบว่า  1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  จาํแนกตามเพศและขนาดโรงเรียน  โดยรวมดา้นความเป็น

ผูน้าํ  ดา้นวิชาการ  ดา้นบุคลิกภาพและดา้นความสามารถในการบริหารงาน  อยู่ในระดบัมาก  2) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  ระหว่าง

ความคิดเห็นของครูชายและครูหญิงไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นวิชาการ  ซ่ึงครูชายมีความคิดเห็นสูง

กว่าครูหญิง  3) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามญัศึกษา  จงัหวดั

                                                        
174

  นพนิตย ์ ชั้นบุญใส, “การศึกษาคุณลกัษณะและแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของผู ้

บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เขตการ 

ศึกษา 12” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2544),13. 
175 ศราวุฒิ  สิทธิราช,  “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม

ทศันะของกรรมการสถานศึกาโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอนํ้ าอูน  

จงัหวดัสกลนคร”  (วิทยานิพนธ์  การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม,  2544),53-57. 
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สระแกว้  ระหว่างความคิดเห็นของครูซ่ึงปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาด

ใหญ่ไม่แตกต่างกนั176 

ณภทัร  ชินวงศ ์ ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคใ์น

ทศันะของครูอาจารยโ์รงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า  1) ครูอาจารยโ์รงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

โรงเรียนท่ีเป็นจริง  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  บุคลิกภาพ  

คุณธรรม  มนุษยสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก  และความรู้ความสามารถ  ความเป็นผูน้าํ  เทคนิคการ

ประชุมอยู่ในระดบัมาก  2) ครูอาจารยโ์รงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีพึงประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า  คุณธรรม  

มนุษยสัมพนัธ์  ความเป็นผูน้าํอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และบุคลิกภาพ  ความรู้ความสามารถ  และ

เทคนิคการประชุมอยู่ในระดบัมาก  3) ครูอาจารยโ์รงเรียนประถมศึกษาท่ีมีเพศและประสบการณ์

ต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค ์ โดยรวมมี

ความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  ส่วนคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นจริง  

จาํแนกตามเพศ  โดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาราย

ดา้น  พบวา่  ดา้นคุณธรรม  ดา้นมนุษยสมัพนัธ์  ดา้นความเป็นผูน้าํ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ177   

สมพร  ทีหอคาํ  (2545 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ความพร้อมในการดาํเนินงานเพื่อ

รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษาในจงัหวดัหนองคาย  ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.  ความพร้อมในการดาํเนินงานเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ของ

สถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

สถานศึกษาในจงัหวดัหนองคายมีความพร้อมในการดาํเนินงานเพ่ือรองรับระบบงบประมาณแบบ

                                                        
176 กาญจนา  ชนะโชค,  “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยม  สงักดักรมสามญัศึกษา  

จงัหวดัสระแกว้”  (ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา,  

2545),62-63. 
177 ณภทัร  ชินวงศ,์  “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคใ์น

ทศันะของครู  อาจารยโ์รงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยับูรพา, 2545),74-75. 
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มุ่งเนน้ผลงาน  ดา้นการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมและผลผลิตอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มี

ความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก 

 2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความพร้อมในการดาํเนินงานเพื่อรองรับระบบงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงาน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  เจา้หน้าท่ีการเงินและเจา้หน้าท่ีพสัดุ/หัวหน้า

งานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ  สถานศึกษาในจงัหวดัหนองคาย  มีความพร้อมในการ

ดาํเนินงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือ

จดัจา้ง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  โดยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ/หัวหนา้งานวางแผน

การศึกษาและงบประมาณ  มีความพร้อมมากกว่าผูบ้ริหาร  แต่เจา้หนา้ท่ีพสัดุ/หัวหนา้งานวางแผน

การศึกษาและงบประมาณ  และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัเจา้หนา้ท่ีการเงินของสถานศึกษาในจงัหวดั

หนองคาย  มีความพร้อมในการดาํเนินงานไม่แตกต่างกนั 

3.  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมในการดาํเนินงานเพ่ือรองรับระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน  ของสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  และสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในจงัหวดัหนองคาย  สถานศึกษาแต่ละสังกดัมีความพร้อม

ในการดาํเนินงาน  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่  ดา้นการบริหารและการควบคุมงบประมาณดา้นการบริหารสินทรัพย ์ ดา้นการจดัทาํ

รายงานการเงินและผลการดาํเนินงาน  และดา้นการตรวจสอบภายในสถานศึกษาแต่ละสงักดัมีความ

พร้อมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  สาํหรับดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง  

สถานศึกษาแต่ละสังกดัมีความพร้อมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ในขณะท่ี

ดา้นการวางแผนงบประมาณ  การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมและผลผลิต  สถานศึกษาแต่ละสังกดัมี

ความพร้อมไม่แตกต่างกนั178 

กลุกาญจน์  มลิเกตุ  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรี  โรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรม

สามญัศึกษา  จงัหวดัปราจีนบุรี  พบวา่  คุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรี  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการ
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 สมพร  ทีหอคาํ, “ความพร้อมในการดาํเนินงานเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงานของสถานศึกษาในจงัหวดัหนองคาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา สถาบนัราชภฎัสกลนคร,2545),109-114.     
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ครูและครูอตัราจา้ง  อยูใ่นระดบัมากและเม่ือจาํแนกคุณลกัษณะเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นบุคลิกภาพ  

ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ  ดา้นทกัษะการบริหาร  และดา้นภาวะผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั179 

ขนิษฐา  จินดากุล  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการ

บริหารโรงเรียนทางเลือก  พบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนทางเลือกมีคุณลกัษณะผูน้าํท่ีมีคะแนนสูงสุดใน

ดา้นต่างๆ 6  ดา้น ดงัน้ี  1. คุณลกัษณะผูน้าํดา้นกายภาพ  ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการเลือกเคร่ือง

แต่งกายไดเ้หมาะสม  2. คุณลกัษณะผูน้าํดา้นภูมิหลงัส่วนบุคคล  ผูบ้ริหารแสดงลกัษณะของผูมี้

ครอบครัวท่ีเห็นความสาํคญัและสนบัสนุนใหทุ่้มเทกบัการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  3. คุณลกัษณะผูน้าํ

ด้านสติปัญญาและความสามารถ  ผูบ้ริหารมีความสามารถให้คาํปรึกษาแนะนํา  สอนงานด้าน

การศึกษาอยา่งเป็นกลัยาณมิตร  4. คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพ  ผูบ้ริหารมีความกลา้คิดกลา้พูด

และกลา้ทาํในส่ิงท่ีเห็นว่าถูกตอ้งดีงาม  5. คุณลกัษณะผูน้าํดา้นลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน  ผูบ้ริหาร

เสียสละเวลาและประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลสําเร็จขององค์การ  6. คุณลักษณะผูน้ําด้านสังคม  

ผูบ้ริหารไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองท่ีเขา้พบและปรึกษา  และพบว่าคุณลกัษณะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนทางเลือก  ไดแ้ก่  คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

และคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ180 

จนัทร์เพญ็  สวสัดิวงศ ์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ความพร้อมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.  สภาพความพร้อมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงาน  โดยภาพรวม  มีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก   
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  กลุกาญจน์  มลิเกตุ, “คุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรี  โรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญั

ศึกษา  จงัหวดัปราจีนบุรี” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2546),บทคดัยอ่. 

180 ขนิษฐา  จินดากุล,  “คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหาร

โรงเรียนทางเลือก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546),104-105. 
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 2.  แนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้างความพร้อมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  คือ  การจดัอบรมบุคลากร  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  

การนิเทศดูแลกาํกบัติดตาม  การเสริมแรงใหก้บัโรงเรียนต่อไป181 

 นิรุตต ์ เข็มเงิน  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การบริหารจดัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

หน่วยงานปฏิบติัในส่วนภูมิภาค  กรณีศึกษาจงัหวดันครนายก  ผลการวิจยัพบว่า  กรณีศึกษามีการ

บริหารจดัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ตามมาตรฐานการจดัการทางการเงิน  7  ดา้น  แต่การ

ดาํเนินการยงัไม่ครบ  7  ดา้น  กล่าวคือ   

 1.  การวางแผนงบประมาณ  กรณีศึกษาไดมี้การวางแผนกลยุทธ์  มีการจดัทาํแผนปฏิบติั

การ  ส่วนการวางแผนงบประมาณระยะกลางนั้น  มีเพียงโรงเรียนเดียวท่ีจดัทาํ  โดยมีแนวทางปฏิบติั

ท่ีเหมาะสม  คือจะตอ้งเห็นความสําคญัของการใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร  การวางแผน

ตอ้งไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพจริงของโรงเรียน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนและ

พิจารณา  มีการกาํกบัติดตามประเมินผลการปฏิบติั 

 2.  การกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน  กรณีศึกษาไดด้าํเนินการเฉพาะการกาํหนด

ผลผลิตเท่านั้นยงัไม่มีการคาํนวณตน้ทุน  โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม  คือ  ตอ้งกาํหนดผลผลิต

ใหค้รอบคลุมการจดัการศึกษาของโรงเรียนพร้อมทั้งระบุตวัช้ีวดั 

 3.  การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง  กรณีศึกษายงัไม่มีการเปล่ียนแปลง  โดยยงัจดัซ้ือจดัจา้ง

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  และแกไ้ขเพิ่มเติม  โดยมีแนวทาง

ปฏิบติัท่ีเหมาะสม  คือ  จะตอ้งมีการสาํรวจความตอ้งการ  จดัลาํดบัความสาํคญัตามความจาํเป็นให้

เหมาะสมกบังบประมาณ  มีการตรวจรับและจดัทาํเอกสารใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

 4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  กรณีศึกษายงัไม่มีการเปล่ียนแปลง  

โดยการจดัสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวมในบางหมวดเท่านั้น  ส่วนระบบบญัชียงัไม่มีแบบพึงรับ

พึงจ่าย  โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม  คือ  นาํขอ้มูลทางการเงินปีท่ีผา่นมาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน  

จดัสรรงบประมาณตามแผนโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จดัทาํเอกสารหลกัฐานให้ถูกตอ้งตาม

ระเบียบ  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหาร  รับรู้และตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณอยา่ง

โปร่งใส 
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 จนัทร์เพญ็  สวสัดิวงศ,์ “ความพร้อมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,2546),66-69.  
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 5.  การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  กรณีศึกษาได้จัดทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน  ส่วนการรายงานทางดา้นการเงิน ยงัขาดรูปแบบการรายงานท่ีชดัเจน  โดย

มีแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม  คือ  ตอ้งมีการรายงานให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและหน่วยงานตน้

สงักดัตอ้งทาํปฏิทินกาํกบัติดตามรายงาน 

 6.  การบริหารสินทรัพย ์ กรณีศึกษาไดด้าํเนินการเฉพาะการตีราคาสินทรัพยเ์ท่านั้น  โดยมี

แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม  คือ  ตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจและความร่วมมือของบุคลากร  ตอ้งตี

ราคาสินทรัพยต์ามแนวปฏิบติัในการตีราคาสินทรัพย ์

 7.  การตรวจสอบภายใน  กรณีศึกษาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  และ

กาํหนดกรอบในการตรวจสอบภายใน  แต่ยงัไม่มีการดาํเนินการตรวจสอบภายใน  โดยมีแนวทาง

ปฏิบติัท่ีเหมาะสม  คือ  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งเป็นความสําคญัของการตรวจสอบภายใน  กาํหนด

แผนในการตรวจสอบภายในใหช้ดัเจนและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน182 

บงัอร  อินทรามี  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กับการดาํเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  เขตการศึกษา  5  พบว่า

คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดบัจาก

มากไปหาน้อย  คือ  คุณลกัษณะทางกาย  คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน  คุณลกัษณะทางสังคม  

คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพคุณลกัษณะภูมิหลงัทางสังคม  และคุณลกัษณะทางสติปัญญา  ส่วน

ความสมัพนัธ์ของคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มีค่าสหสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง183 

มนตรี  สุวรรณเนตร  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวางแผนกลยทุธ์เพื่อจดัระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  

ผลการวิจยัพบวา่คะแนนสูงสุดของการวางแผนกลยทุธ์แบบมุ่งเนน้ผลงานแต่ละดา้น  มีดงัน้ี 

                                                        
182

  นิรุตต ์ เขม็เงิน, “การบริหารจดัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของหน่วยงานปฏิบติั

ในส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาจงัหวดันครนายก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,2546),259-268. 
183 บงัอร  อินทรามี, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัเทศบาล  เขตการศึกษา 5”  (วทิยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  สถาบนัราชภฏันครปฐม, 2546), 

72-76. 
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 1.  ดา้นการวิเคราะห์การจดับริการการศึกษาให้แก่นักเรียน  ใชว้ิธีการประชุม  วางแผน  

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจสถานศึกษา 

 2.  ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  วิเคราะห์ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

 3.  ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  วิเคราะห์ดา้นโครงสร้างและนโยบาย 

 4.  ดา้นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน  ใช้วิธีการมีส่วนร่วม

เสนอผลการวิเคราะห์ 

 5.  ดา้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษา  ใชก้ารระดมสมอง

ของคณะกรรมการวางแผนกลยทุธ์ 

 6.  ด้านการนําขอ้มูลจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในมาประเมินสถานภาพ

สถานศึกษา  ใชข้อ้มูลจากกระบวนการกลุ่มตดัสินใจ 

 7.  ดา้นการกาํหนดวิสัยทศัน์โดยวาดฝันอนาคต  ซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลยอ้นอดีตและมอง

ปัจจุบนัทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 

 8.  ดา้นการกาํหนดพนัธกิจ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนักาํหนดพนัธกิจ 

 9.  ดา้นการกาํหนดเป้าประสงค ์ นาํพนัธกิจไปกาํหนดเป้าประสงค ์

 10.  ดา้นการกาํหนดเป้าหมายการจดับริการการศึกษา  กาํหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ  เชิง

คุณภาพและระยะเวลาแห่งความสาํเร็จ 

 11.  ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์สถานศึกษา  ใชว้ิธีจดัทาํตารางสมัพนัธ์ 

 12.  ดา้นระดบัการกาํหนดกลยทุธ์  กาํหนดกลยทุธ์  3  ดา้น 

 13.  ดา้นการกาํหนดตวัช้ีวดั  ผลลพัธ์และผลผลิตหลกั  กาํหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์และผลผลิต

หลกัดา้นคุณภาพ 

14.  ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์  พบวา่ทุกปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง184 

สมหวงั ขอเอ้ือนกลาง ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางในการจดัทาํงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัด

สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.  ผลการศึกษาเก่ียวกบัสภาพในการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  โรงเรียนได้

ดาํเนินการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยดาํเนินการ

                                                        
184

  มนตรี สุวรรณเนตร,“การวางแผนกลยทุธ์เพ่ือจดัระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหา 

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,2546),67-68. 
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ในดา้นการบริหารจดัการอยู่ในระดบัมาก  ส่วนดา้นศกัยภาพบุคคล  ดา้นทรัพยากรหรือปัจจยัการ

ผลิตอ่ืนและดา้นงบประมาณสนบัสนุนอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอย่างปรากฏว่ามีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .001  เฉพาะดา้น

ตาํแหน่ง  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ได้แก่  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประสบการณ์การปฏิบติังาน  และขนาด

โรงเรียนท่ีตนเองปฏิบติังานอยู่  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานเป็นส่วน

ใหญ่ 

 2.  ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาในการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  โรงเรียน

ประสบปัญหาในการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น  ซ่ึงไดแ้ก่  

ดา้นศกัยภาพบุคคล  ดา้นงบประมาณสนับสนุน  ดา้นการบริหารจดัการและดา้นทรัพยากรหรือ

ปัจจยัการผลิตอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็น  ปรากฏ

วา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมธัยมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั  0.05  ทั้งในดา้นตาํแหน่ง  ดา้นประสบการณ์การปฏิบติังาน  ดา้นวุฒิการศึกษาสูงสุดและ

ขนาดโรงเรียนท่ีตนเองปฏิบติังานอยูซ่ึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 3.  แนวทางในการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกัดกรมสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ มีความคิดเห็นว่าการจดัทาํงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงานควรจะดีข้ึนเม่ือใชแ้นวทางในการปฏิบติัตามท่ีเสนออยูใ่นระดบัมาก  เช่น  การใหทุ้ก

ฝ่ายมีส่วนร่วม  การไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีอ่ืน  การมอบหมายงาน  การติดตามงานอยา่งเป็นระบบ ฯลฯ  

และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นปรากฏว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน

มธัยมศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวทุ้กประการ185 

สุภาภรณ์  จนัทร์พฒันะ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ความรู้ความเขา้ใจของขา้ราชการท่ีมีต่อระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  การทดสอบสมมติฐานพบว่า  

ขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการฝึกอบรมแตกต่างกนั  มีความรู้ความเขา้ใจต่อ

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ส่วน

                                                        
185 สมหวงั  ขอเอ้ือนกลาง,  “ศึกษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและแนวทางในการจดัทาํ

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สังกดัสาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย”์  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัวงษเ์ชาวลิตกลุ,2546), บทคดัยอ่. 
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ขา้ราชการท่ีมีเพศ  อาย ุ หน่วยงานท่ีสงักดัและระยะเวลาท่ีปฏิบติัราชการแตกต่างกนั  มีความรู้ความ

เขา้ใจต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานไม่แตกต่างกนั186 

ประสงค ์ หอมร่ืน  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สาํนกังานเขตบางขนุเทียน  สังกดักรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  

1) ครูโรงเรียนประถมศึกษา  สาํนักงานเขตบางขุนเทียน  สังกดักรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานโดยรวมและรายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ผูน้าํทางวิชาการ  ผูน้าํทางจริยธรรม  และผูน้าํดา้นชุมชนอยูใ่นระดบัมาก  2)  

ครูโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกดักรุงเทพมหานคร  ท่ีมีวุฒิการศึกษา

ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  3) ครูโรงเรียนประถมศึกษา  สาํนกังานเขตบางขนุเทียน  สังกดั

กรุงเทพมหานคร  ท่ีสอนในระดับชั้นต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  

.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าดา้นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ผูน้าํทางวิชาการ  ผูน้าํทางจริยธรรม  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ส่วนดา้นผูน้าํชุมชน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดับ  .05  4) ครูโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สังกัด

กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  5) ครู

โรงเรียนประถมศึกษา  สาํนกังานเขตบางขนุเทียน  สังกดักรุงเทพมหานคร  ท่ีสอนอยูใ่นโรงเรียนท่ี

มีขนาดต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั187 

ภักดี  พรหมเกิด  ได้ทาํการวิจัยเร่ือง  “คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา”  จากผลจากศึกษา

                                                        
186

 สุภาภรณ์  จนัทร์พฒันะ, “ความรู้ความเขา้ใจของขา้ราชการท่ีมีต่อระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2546),122-123. 
187 ประสงค ์ หอมร่ืน,  “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

โรงเรียนประถมศึกษา  สาํนกังานเขตบางขนุเทียน  สังกดักรุงเทพมหานคร”  (สารนิพนธ์การศึกษา

มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร,2547), บทคดัยอ่. 
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พบว่า  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก  และความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษามีความสัมพนัธ์กนัโดยภาพรวมใน

ระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01188 

ศศิธร  สุวรรณดี  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  “คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การปฏิบติังานดา้นความ 

สัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน”  จากผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในโรงเรียน

เทศบาล  เขตการศึกษา  1  อยูใ่นระดบัมาก  การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั

ชุมชนในโรงเรียนเทศบาล  เขตการศึกษา  1  อยู่ในระดบัมาก  และคุณลกัษณะของผูบ้ริหารส่งผล

ต่อการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในภาพรวมและเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่าส่งผล  6  งาน  คือ  งานการให้บริการชุมชน  งานการรับความช่วยเหลือสนบัสนุนจาก

ชุมชน  งานเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  งานเก่ียวกบักรรมการโรงเรียน  

งานการจดัตั้งกลุ่ม  ชมรม  สมาคม หรือมูลนิธิ  ฯลฯ  และงานการประชาสมัพนัธ์189 

อนนท ์ คุตกาล ศึกษาเก่ียวกบัความพร้อมในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า โดย

ภาพรวมโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลมีความพร้อมมาก ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัทาํ

และเสนอของบประมาณ โรงเรียนสามารถกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์เพื่อการ

จดัทาํและเสนอของบประมาณของโรงเรียนได ้ 2) ดา้นการจดัสรรงบประมาณ โรงเรียนสามารถ

ตรวจสอบรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรได ้ 3) ดา้นการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และ

การรายงานการใชเ้งินและผลการดาํเนินการ โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินทั้ง

งบประมาณและเงินนอกประมาณได ้ 4) ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา

โรงเรียนสามารถวางแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนัภายในโรงเรียนได ้ 5) ดา้นบริหารการเงิน 

โรงเรียนสามารถเกบ็รักษาเงินสดใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัได ้6) ดา้นการบริหารการ

                                                        
188 ภกัดี  พรหมเกิด, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการดาํเนินการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา”  (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2547),107-108. 
189 ศศิธร  สุวรรณดี,  “คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การปฏิบติังานดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนกบัชุมชน”  (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัศิลปากร,2547),บทคดัยอ่. 
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บญัชี โรงเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีต่างๆ ได ้และ 7) ดา้นการบริหารพสัดุ และ

สินทรัพย ์โรงเรียนสามารถตรวจสอบวสัดุประจาํปีได้190 

 กมลรัตน์  จรูญชัย  ได้ศึกษาการศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ใน

ทัศนะของครูผูส้อน  ช่วงชั้นท่ี  3  ถึง  4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี  เขต 1  

ผลการวิจยัพบวา่  1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)ในทศันะของครูผูส้อนช่วงชั้นท่ี 3 ถึง 4  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  2) 

เปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ในทศันะของครูผูส้อน ช่วงชั้นท่ี 3 ถึง 4  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  จาํแนกตามเพศพบว่า  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความมุ่งมัน่ อุทิศตนในการ

ทาํงานและเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ไม่แตกต่างกนั  ส่วนอีก 3 ดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั  .01  3) เปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ในทศันะของครูผูส้อน ช่วงชั้นท่ี  

3 ถึง 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1  จาํแนกตามระดับการศึกษาพบว่า  

โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  4) เปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ใน

ทศันะของครูผูส้อน  ช่วงชั้นท่ี 3 ถึง 4 สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1  จาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารคนปัจจุบนั  พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั  .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

จาํนวน 3 ดา้น และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จาํนวน 3 ดา้น 5) คุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) ในทศันะของครูผูส้อน ช่วงชั้นท่ี 3 ถึง 4  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั  .05  จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นความสามารถเป็นผูน้าํทางวิชาการ  ดา้นความมุ่งมัน่อุทิศตนใน

                                                        
190 อนนท ์ คุตกาล, “ความพร้อมในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาท่ี

เป็นนิติบุคคล สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547),85-86. 
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การทาํงานและเป็นแบบอย่างท่ีดี  และดา้นการบริหารท่ีมีประสิทธิผลและผูเ้ก่ียวขอ้งพอใจในการ

บริหาร  ส่วนอีก 3 ด้านไม่แตกต่างกันคือ ด้านความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทศัน์ ด้านความรู้ความ 

สามารถในการบริหาร  และดา้นความเป็นประชาธิปไตย191 

สุภาวดี  คาํเกล้ียง  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล  ผลการวิจยัพบว่า  คุณลกัษณะผูบ้ริหารทั้ง 6 ดา้น คือ ลกัษณะทาง

กายภูมิหลงัทางสังคม  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  ความเก่ียวขอ้งในงาน  และลกัษณะทางสังคมของ

ผูบ้ริหารมหิดล  เม่ือจาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล  เม่ือจาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ทั้งโดย

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ยกเวน้ดา้นตวังานอยูใ่นระดบัมาก  บุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม

สาขาวิชามีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั  และมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรไม่แตกต่างกนั192 

 

งานวจัิยในต่างประเทศ 

 ซตดัท ์ และคนอ่ืน ๆ (Stadt and others) ไดส้รุปว่า ลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดี คือ ผูบ้ริหาร

จะตอ้งคาํนึงถึงมาตรฐานในการทาํงานเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนได้  มีความกลา้ท่ีจะคิดกลา้ท่ีจะเส่ียง 

และกลา้ท่ีจะทาํ  มีความรับผดิชอบ  มีความสามารถท่ีจะแบ่งงานใหผู้อ่ื้นช่วยปฏิบติั มีวินยัในตนเอง 

มีมโนภาพ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสามารถในการส่ือความคิด แขง็แรงและมีสุขภาพดี มี

สติปัญญา มีความสามารถในการจดัรูปงาน และมีความสามารถในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะดา้นความรู้ 

ความสามารถในการ193 

                                                        
191 กมลรัตน์  จรูญชยั,  “การศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน

ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  ในทศันะของครู 

ผูส้อน ช่วงชั้นท่ี 3 ถึง 4  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี  เขต 1” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี, 2548), บทคดัยอ่. 
192 สุภาวดี  คาํเกล้ียง,  “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550),84. 
193 Stadt W. Ronald and others., Managing Career Education Programs. (New Jersey: 

Prentice-Hill, Inc., 1973), 49-53. 
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 แมค็คี (McKee, J.G.) ท่ีศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาและ

ความพึงพอใจในงานของอาจารยไ์ด้พบว่า ผูน้ําท่ีใช้พฤติกรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจจะทาํให้ทีมอาจารยมี์ความพึงพอใจในงานของคณะวิชา และผูน้ําท่ีคอยอาํนวยความ

สะดวก มอบหมายงานใหรั้บผดิชอบ และมีการส่ือสารสองทางจะสร้างความพึงพอใจใหที้มอาจารย์

มากข้ึน194  

แมกนูสัน (Magnuson) ไดท้าํการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้นประกอบดว้ยคุณลกัษณะทั้งดา้นส่วนตวัและวิชาชีพดงัน้ีคือ 

1. คุณลกัษณะส่วนตวั ไดแ้ก่ มีความยติุธรรม มีความรอบรู้ มีอารมณ์มัน่คง เปิด เผยเขา้ใจง่าย มี

ความมัน่คงคือ คงเส้นคงวา มีความเห็นใจผูอ่ื้น 2. คุณลกัษณะดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่ มีความรู้ในการ

บริหารดี รู้จกัมอบหมายงาน มี การวางแผนและจดัหน่วยงานดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มี

ความสามารถตดัสินใจดี มีความ สามารถในการติดต่อผูอ่ื้นได ้รู้จกัใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสม195 

 โรเบิร์ต (Roberts, Brian E.)  ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงานในสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจยัพบว่า  กฎหมายบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมในแต่ละรัฐซ่ึง

จะใหค้วามสาํคญักบัสงัคมท่ีดี  การปฏิบติัของหน่วยงานท่ีดีและใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  ทั้งหมดน้ี

นาํมาใชใ้นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ผลการวิจยัยงัพบอีกว่าในแต่ละรัฐมีกฎหมายท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีนาํมาใชใ้นงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานและสุดทา้ยจากขอ้มูลบ่งช้ีว่าในแต่ละรัฐ

เร่ิมใชร้ะบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานแต่รูปแบบยงัไม่ชดัเจน196 

 บุคเคอร์  (Brooker, Timothy Douglas)  ไดท้าํการวิเคราะห์นโยบายงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงานในการศึกษาระดบัสูงของอคานซอล  ผลการวิจยัพบว่า  จากการศึกษาในเชิงลึกจากขอ้มูลท่ี

ไดแ้สดงถึงว่าคณะกรรมการเห็นดว้ยกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในการศึกษาระดบัสูง

ของอคานซอล  อยา่งไรก็ตามในรายงานไดพ้บขอ้บกพร่องในระบบ  เป็นขอ้บกพร่องท่ีมองเห็นใน

รอบ ๆ ระบบท่ีซบัซอ้นและบุคลากรขาดความรู้สึกร่วมในพนัธกิจขององคก์ร  ขอ้มูลยงับ่งช้ีอีกว่า

                                                        
194 McKee, J.G. “Leadership styles of community college presidents and faculty job 

satisfaction,” Community/Junior College Quarterly of Research and Practice. 15,1 (1991):33-46.  
195 Magnuson G. Walter, The Characteristics of Successful School Business Managers. 

(Los Angeles : University of Southern California, 1991), 133-A. 
196Brain E. Roberts, “A comparative analysis of legislative budget oversight:Performance- 

based budgeting in the American states” (Ph.d. dissertation, The University of Texas at Austin, 

1998), n.pag. 
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ในส่วนของนโยบายลม้เหลวมากท่ีสุด  มองเห็นขอ้บกพร่องมากท่ีสุดในระบบ  การเพิ่มขนาดความ

ไม่แน่นอนในการปฏิบติัในเงินกองทุน บนพ้ืนฐานของทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษา  การวิเคราะห์

นโยบายสนบัสนุนระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับในการศึกษาระดบัสูงของอ

คานซอลประกอบไปด้วยการนําขอ้ปรับปรุงแก้ไขมาเป็นขอ้มูลในการวางระบบเร่ิมแรก  ใน

ประการต่อมาควรมีการกําหนดการวัดผลการดําเนินการในจํานวนน้อยข้อและบุคลากรใน

หน่วยงานแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของพนัธกิจของหน่วยงาน197  

พอ้ยเซล  (Poisel, Mark Allen)  ไดท้าํการประเมินระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน

ของวิทยาลยัชุมชนในฟลอริดา  ผลการวิจยัพบว่า  จากขอ้มูลท่ีไดรั้บการยนืยนัจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

กบันโยบายตามรูปแบบการทดสอบท่ีกาํหนดตามท่ีเป็นจริงในสภาพปัจจุบนัและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน

ในกระบวนการทดสอบและจากการสัมภาษณ์  4  ผูบ้ริหารวิทยาลัยชุมชนพบว่า  ได้มีการ

เปล่ียนแปลงวิธีการใหม่ตามกฎหมาย โดยใชง้บประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  พบความเปล่ียนแปลง

ประกอบไปดว้ย  การเพิ่มข้ึนของตาํแหน่งอาจารยใ์นคณะ  วิชาการและโครงการท่ีสนบัสนุนเพิ่มข้ึน

และการปรับปรุงระบบการบริการนกัเรียน 

 ผลการวิจยัยงับ่งช้ีอีกว่าตอ้งส่งเสริมให้มีการระดมทุนให้เป็นรูปธรรมดาตามเจตนาของ

กฎหมาย  อย่างไรก็ตามในโครงการน้ีข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจและจุดมุ่งหมายในผลลพัธ์ของการ

ระดมทุน  การวิจยัน้ีจะช่วยจุดประกายให้คณะกรรมการการศึกษาระดบัสูงและสภานิติบญัญติั  ได้

พิจารณาเจตนาของกฎหมายต่อไปในอนาคต198 

 ฟาวเวอร์ (Flowers, Geraldo Emmanuel) ไดศึ้กษาการประเมินหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการใชร้ะบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในฟลอริดา  ผลการวิจยัพบว่า  นโยบายและภาวะ

ผูน้าํของหน่วยงานท่ีดีจะทาํให้หน่วยงานประสบความสําเร็จบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีหรือการ

ตดัสินใจบนฐานแห่งความจริงเป็นสภาพเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับหน่วยงานท่ีประสบ

ความสําเร็จ  นอกจากนั้นผูน้าํของหน่วยงานจะตอ้งมีความชัดเจนใน  3  ปัจจยัของการบริหาร

งบประมาณใหป้ระสบความสาํเร็จ  คือ 

 1.  ตอ้งมีความชดัเจนในผลสาํเร็จ  โดยประสานระหว่างความพึงพอใจของชุมชนกบัพนัธ

กิจของหน่วยงาน 

                                                        
197Timothy Douglas Brooker, “A Policy analysis of performance-based budgeting in 

Arkanasas higher education” (Ed.D. dissertation, University of Arkansas, 1998), n.pag. 
198Mark Allen Poisel, “An evaluation of performance-based budgeting in Florida 

community college system” (Ed.D. dissertation, The Florida state university, 1998), n.pag. 
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 2.  ตอ้งมีการจดัการกบัปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญั ๆ ต่างๆ และนโยบาย 

 3.  ตอ้งมีการจดัการกบัปัจจยัภายในให้ดีข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมในการบริหารและ

อาํนาจในการรับรู้เนน้การตดัสินใจบนฐานแห่งความสาํเร็จ199 

เอดมอนสันและคนอ่ืน ๆ (Edmonson and others) ไดว้ิจยัเร่ืองคุณลกัษณะ ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาควรมีคุณลกัษณะ ท่ีดี คือเป็นผู ้

มีวฒันธรรม มีความคิดและมองการณ์ไกล มีความสามารถในเชิงบริหาร มีความ สามารถในการ

กระตุน้บุคคลอ่ืน มีความเป็นนกัวิชาการมีความรู้ ในวิชาชีพและมีอุดมการณ์ใน อาชีพและการ

ปฏิบติังาน200 

 

สรุป 

 

การบริหารงานในสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีความรู้  ความสามารถในการ

บริหารจดัการ จึงจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ในการท่ี

จะนาํพาให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  ซ่ึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารนั้นประกอบไปดว้ย

ลกัษณะการเป็นผูน้าํ การจูงใจ การติดต่อส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ์ การตดัสินใจ การกาํหนดเป้าหมาย   

การควบคุมบงัคบับญัชา และเป้าหมายของผลการปฏิบติังานการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

ลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารดงักล่าวจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทุกๆดา้น

ของสถานศึกษา และในดา้นการบริหารงบประมาณ ซ่ึงเป็นเสมือนหวัใจสาํคญัในการจดัการศึกษา 

ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัและดาํเนินการอย่างเป็นระบบใน 7 ด้านด้วยกัน คือ  การวางแผน

งบประมาณ  การกาํหนดผลผลิตและคาํนวณตน้ทุน  การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง  การบริหารทาง

การเงินและควบคุมงบประมาณ  การบริหารสินทรัพย ์การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  

และการตรวจสอบภายใน    ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีดียอ่มตอ้งสามารถบริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า เกิดความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ ส่งผลให้การดาํเนินงานของ

สถานศึกษาสาํเร็จลุลวงและสามารถผลิตนกัเรียนใหมี้คุณภาพและไดรั้บการยอมรับต่อไป 

                                                        
199 Geroldo Emmanuel Flowers, “A evaluation of the effect of agency conditions on the 

implementation of Florida’s Performance-based Program Budgeting” (Ph.D. dissertation, the 

Florida state University, 1999, n.pag. 
200 Edmonson J.B. and others., The Administration of the Modern Secondary School.  

4th ed. (New York :Macmillan Company, 1953), 79-81. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
136 

 

 
บทที� 3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

  การวิจยัเรื� องคุณลักษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื�อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  โดย
การศึกษาในครั? งนี? ใชส้ถานศึกษาสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกเป็นหน่วยวิเคราะห์และเพื�อให้
การดาํเนินการวิจยัเป็นไปอยา่งมีระบบ และบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัที�กาํหนดไว ้  ผูว้ิจยัจึง
กาํหนดขั?นตอนการดาํเนินการวจิยั และระเบียบวธีิการวจิยัไวด้งันี?  
 

ขั�นตอนการดําเนินการวจัิย 
 

  เพื�อเป็นแนวทางสาํหรับดาํเนินการวจิยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัที�กาํหนด
ไว ้ ผูว้จิยัจึงกาํหนดรายละเอียดเกี�ยวกบัวธีิการศึกษาวจิยัเป็น 3 ขั?นตอนดงัต่อไปนี?  
  ขั?นตอนที� 1  การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นขั?นตอนการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
เอกสาร ตาํรา วรรณกรรม รวมถึงงานวิจยัหรือรายงานของหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง  แลว้นาํผลที�
ไดม้าจดัทาํโครงร่างงานวิจยัตามคาํแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษา  นาํเสนอโครงร่างงานวิจยัต่อภาค
วิชาการบริหารการศึกษา เพื�อขอความเห็นชอบและอนุมติัโครงร่างงานวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  ขั?นตอนที� 2    ดาํเนินการวิจยัตามโครงการวิจยั  เป็นขั?นตอนที�ผูว้ิจยัจดัสร้างเครื�องมือ
สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล  (โดยเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั? งนี? จะมีทั?งแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์) ทดลอง และปรับปรุงเครื�องมือ แลว้นาํเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั  ซึ� งไดรั้บการตรวจสอบ
คุณภาพโดยวธีิการหาความเชื�อมั�นแลว้  นาํไปเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งที�กาํหนด  แลว้นาํ
ขอ้มูลที�เก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์  วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
  ขั?นตอนที� 3 รายงานผลการวิจยั โดยการรายงานผลการวิจยัเสนอคณะกรรมการ 
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามที�คณะกรรมการ 
ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เสนอแนะ  พิมพแ์ละเสนอรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั
มหาวทิยาลยัศิลปากร  เพื�อขออนุมติัจบการศึกษา 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 

  เพื�อให้การวิจยัครั? งนี? เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดรายละเอียด
ต่างๆเกี�ยวกบัระเบียบวธีิการวจิยั  ซึ� งประกอบดว้ย  แผนแบบการวจิยั  ประชากร  ตวัอยา่งและขนาด
ของตวัอย่าง  ตวัแปรที�ศึกษา  เครื�องมือและการสร้างเครื�องมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
วเิคราะห์ขอ้มูล  และสถิติที�ใชใ้นการวจิยั  ดงัรายละเอียดต่อไปนี?  
 

แผนแบบการวจัิย 
 

  การวจิยัครั? งนี? เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา(descriptive  research) ใชแ้ผนแบบการวจิยักลุ่ม
ตวัอยา่งเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study) ซึ� ง
แสดงเป็นแผนแบบไดด้งันี?  
 

 O 
 

   

                            R    X 
 
 
เมื�อ R หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งที�ไดจ้ากการสุ่ม 
 X หมายถึง  ตวัแปรที�ศึกษา 
 O หมายถึง  ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษา 
 

ประชากร 
 

 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั? งนี?ประกอบดว้ย สถานศึกษาในสังกดักอง/สํานกัการศึกษา 
เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  8 จงัหวดั มีสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลซึ� งเป็นสถานศึกษาที�จดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั?นพื?นฐานจาํนวน  67  โรง  
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กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั? งนี? ได้จากการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช ้
ตารางการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 58 โรง โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) 
ดงันี?   
 ขั?นที� 1  จาํแนกประชากรสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกในแต่ละจงัหวดั 
ดงันี?  จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน  5  โรง  นครปฐม จาํนวน 5  โรง  ประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 10 โรง  
เพชรบุรี จาํนวน 13 โรง ราชบุรี จาํนวน 10  โรง  สมุทรสงคราม จาํนวน 8 โรง  สมุทรสาคร จาํนวน 
8 โรง  และสุพรรณบุรี จาํนวน 8  โรง 
 ขั?นที� 2  สุ่มสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเทศบาลภูมิภาคตะวนัตก ในแต่ละจงัหวดัตาม
สัดส่วน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ทั?งสิ?น  58 โรง  
 ผู ้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ซึ� งประกอบด้วย  ผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา  รอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน  หวัหนา้งานงบประมาณ  หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและ
สารสนเทศ  หวัหนา้ฝ่ายงานพสัดุ  และครูปฏิบติัการสอน รวมทั?งสิ?น 348  คน  ดงัมีรายละเอียดใน
ตารางที� 2 
 

ตารางที� 2  แสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาสงักดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 

จงัหวดั 

 
 

ประชากร 

 
 

ตวัอย่าง 

 

ผู้ให้ข้อมูล 
 

 

รวม 
ผอ.  รองฯ 

(ธุรการและ

การเงิน) 

หัวหน้า 

งานงบฯ 

หัวหน้า 

ฝ่ายแผนฯ 

หัวหน้า 

ฝ่ายพสัดุ 

       ครู 

ปฏิบัติการ

สอน 
 

กาญจนบุรี 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

30 

นครปฐม 5 5 5 5 5 5 5 5 30 
ประจวบคีรีขนัธ์ 10 8 8 8 8 8 8 8 48 
เพชรบุรี 13 11 11 11 11 11 11 11 66 
ราชบุรี 10 8 8 8 8 8 8 8 48 
สมุทรสงคราม 8 7 7 7 7 7 7 7 42 
สมุทรสาคร 8 7 7 7 7 7 7 7 42 
สุพรรณบุรี 8 7 7 7 7 7 7 7 42 
  รวม 67 58 58 58 58 58 58 58 348 
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 ส่วนผู ้ให้ข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู ้อ ํานวยการสํานักการศึกษา  
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั  และสมาชิกสภาเทศบาล ตาํแหน่งละ 1 คน 

ตัวแปรที�ศึกษา  

ตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยัครั? งนี?ประกอบดว้ย 
1. ตวัแปรพื?นฐาน เป็นตวัแปรที�เกี�ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที�ในสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน 
 2. ตวัแปรตน้ เป็นตวัแปรที�เกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลใน
ภูมิภาคตะวนัตก ตามแนวความคิดของลิเคิร์ท (Likert)  ซึ� งจาํแนกออกเป็น 8 ดา้น ดงันี?  

2.1 ภาวะผูน้าํ (X1) หมายถึง คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารวา่เป็นไปในทาง 
ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 

2.2 การจูงใจ (X2) คือ ลกัษณะการใชสิ้�งจูงใจหรือ วธีิการกระตุน้แบบต่างๆเพื�อ 

ใหผู้อื้�นปฏิบติัในสิ�งที�ตนเองประสงค ์
2.3 การสื�อสาร (X3) หมายถึง การติดต่อดว้ยเทคนิคและวธีิการต่างๆเพื�อให้

บรรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
2.4 การปฏิสัมพนัธ์ (X4) หมายถึง ความสัมพนัธ์และการร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติั  

งานของบุคลากรทั?งในและนอกองคก์าร 
2.5 การตดัสินใจ (X5) หมายถึง การที�ผูบ้ริหารเลือกใชข้อ้มูลที�มีความน่าเชื�อถือมา

ประกอบการตดัสินใจอย่างเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและสภาวการณ์  ซึ� งทีทั?งการรวมอาํนาจใน
การตดัสินใจและกระจายอาํนาจในการตดัสินใจไปสู่บุคคลอื�นในระดบัต่างๆกนั 

2.6 การกาํหนดเป้าหมาย (X6) หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดทิศทางและ
ระยะเวลาการทาํงาน รวมทั?งความสําเร็จในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

2.7 การควบคุมการปฏิบติังาน (X7) หมายถึง ความสามารถในการกาํกบัดูแล
ติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผน รวมถึงการประเมินและการปรับปรุงแผนการปฏิบติังาน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด  
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2.8 เป้าหมายการปฏิบติังานและฝึกอบรม (X8)  หมายถึง ระดบัความตอ้งการใน

การบรรลุเป้าหมายของการปฏิบติังาน การให้โอกาสเพื�อพฒันาความสามารถของครูและการ

สนบัสนุนทรัพยากรในการดาํเนินการ 
 3. ตวัแปรตาม   เป็นตวัแปรเกี�ยวกบั การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา ขอบข่าย
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ไดแ้ก่ 
  3.1 การวางแผนงบประมาณ (Y1) หมายถึง  การจดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้น
งบประมาณที�เกิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง  
เพื�อใหก้ารปฏิบติัมีความรอบคอบ  รัดกุมและครบถว้น  สอดคลอ้งกบัแผนงานที�ไดต้ั?งไว ้

  3.2 การกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน (Y2)   หมายถึง  การวิเคราะห์
สภาพการณ์และการดาํเนินงานรวมทั?งแผนงานในปีที�ผ่านมาแล้วนาํมาใช้ในการกาํหนดกิจกรรม
และผลผลิตที�จะเกิดขึ? น  โดยการกาํหนดเกณฑ์จาํแนกต้นทุนและค่าใช้จ่าย  เชื�อมโยงต้นทุนสู่
ผลผลิต  ระบบติดตามตรวจสอบ  และการบริหารตน้ทุน   
  3.3 การจดัระบบจดัซื?อจดัจา้ง (Y3)   หมายถึง  กระบวนการหรือการจดัแผนในการ
จดัซื?อจดัจา้งที�จะบ่งบอกว่า  จดัซื?อหรือจา้งทาํพสัดุชนิดไหน  จาํนวนเท่าใด  ในเวลาใด  และจะ
จดัซื?อจดัจา้งอย่างไร  เพื�อให้ได้มาซึ� งทรัพยากรที�ใช้ในการดาํเนินงานได้ทนัเวลา  มีปริมาณ   
คุณภาพ  และประโยชน์ในการใชง้านเหมาะสมกบัราคา 
  3.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Y4)   หมายถึง  การ
จดัระบบการบริหารทางการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    โดยส่วนราชการแต่ละระดบั
ตอ้งจดัให้มีมาตรฐานในการควบคุมทางการเงินและการจดัวางระบบการบญัชีและการเงิน ที�มีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะโครงสร้างการดาํเนินงาน  เป็นระบบที�โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

  3.5 การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน (Y5) หมายถึง การนาํเสนอขอ้มูล
ทางการเงินเพื�อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานขององค์กร  ให้แก่บุคคลภายนอกที�
เกี�ยวข้องกบัองค์กรทราบถึงผลการดาํเนินงานว่าบรรลุวตัถุประสงค์หรือมีความสามารถในการ
บริหารทางการเงินใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร   

  3.6 การบริหารสินทรัพย ์(Y6) หมายถึง กระบวนการในการจดัหาและใชป้ระโยชน์ 
จากสินทรัพยอ์ยา่งคุม้ค่า รวมทั?งป้องกนัมิใหสู้ญหาย เสียหาย ลา้สมยัหมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์  
หรือขาดการบาํรุงรักษาที�เหมาะสม 
  3.7 การตรวจสอบภายใน (Y7) หมายถึง กลไกในการควบคุมไม่ให้มีการใช้จ่าย
งบประมาณในทางที�ไม่ถูกตอ้ง ซึ� งจะถูกตรวจสอบไดโ้ดยระบบการตรวจสอบภายในขององคก์ร ซึ� ง
ประกอบดว้ยการดาํเนินการตรวจสอบทางการเงินและการประเมินผลการใชง้บประมาณ 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั? งนี?  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี?  

 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 5 
ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที�ปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงานโดยที�
แบบสอบถามตอนนี? เป็นแบบตวัเลือก ที�กาํหนดคาํตอบไวใ้ห ้ 
      ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
ในภูมิภาคตะวนัตก สร้างเครื�องมือขึ?นตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert)  
      ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ทางการเงิน ( 7 Hurdles ) และแบบสัมภาษณ์เพิ�มเติมในเรื�องของการปฏิบติังาน การกาํหนดผลผลิต
และการคาํนวณตน้ทุนและการจดัระบบจดัซื?อจดัจา้ง 

 แบบสอบถามในตอนที� 2 และตอนที� 3  เป็นแบบสอบถามชนิดจดัลาํดบัคุณภาพ 5 ระดบั
ของ ลิเคิร์ท  (Likert, s  five  rating  scale) 1  ซึ� งมีความหมายดงันี?  
 ระดบั 1 หมายถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 

อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด ใหมี้นํ?าหนกั 1 คะแนน 
ระดบั 2 หมายถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 

อยูใ่นระดบันอ้ย ใหมี้นํ?าหนกั 2 คะแนน 
ระดบั 3 หมายถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ใหมี้นํ?าหนกั 3 คะแนน 
ระดบั 4 หมายถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 

อยูใ่นระดบัมาก ใหมี้นํ?าหนกั 4 คะแนน 
ระดบั 5 หมายถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 

   อยูใ่นระดบัมากที�สุด ใหมี้นํ?าหนกั 5 คะแนน 
 2. แบบสัมภาษณ์  เป็นการถามคาํถามแบบปลายเปิดเพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถบรรยายหลักการและวิธีในการปฏิบัติงาน รวมทั? งสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 
 

                                                        
1
 Rensis  Likert, New  Pattern of  Management  (New  York : Mc  Graw-Hill Book 

Company, 1961) , 74. 
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การสร้างเครื�องมือในการวจัิย 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเครื�องมือสาํหรับการวจิยั  เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั?นตอนดงันี?  
 ขั?นที� 1 ศึกษาวรรณกรรม  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  ที�เกี�ยวขอ้งจากตาํรา  เอกสารและ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 ขั?นที�  2 นําข้อมูลที�ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประมวลกําหนดโครงสร้างตามความ
เหมาะสม เพื�อกาํหนดขอบเขตเนื?อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ดําเนินการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตเนื?อหาที�กาํหนด 
 ขั?นที� 3 นาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที�สร้างเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน 5 ท่าน  เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื?อหา (Content validity)  และภาษา
ที�ใชข้องแบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of item Objective Congruence) 
 ขั?นที� 4 นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช ้(try out)  เพื�อหาความ
เชื�อมั�นของแบบสอบถามในโรงเรียนที�มิใช่กลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 5 โรงโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลโรงละ 6 
คน  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน  หวัหน้า
งานงบประมาณ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  หัวหน้าฝ่ายงานพสัดุ  และครูปฏิบติัการ
สอน  ไดผู้ใ้หข้อ้มูลทั?งสิ?น 30 คน 
 ขั?นที�  5 นําแบบสอบถามกลับคืนมาคํานวณหาความเชื�อมั�น (reliability)  ตามวิธีการ

ของครอนบคั (Cronbach) 2 โดยใชค้่าสัมประสิทธิ} อลัฟา ( α - coefficient ) ซึ� งไดค้่าเท่ากบั 0.985  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทาํหนงัสือบนัทึกถึงบณัฑิตวิทยาลยัผา่นอาจารย์
ที�ปรึกษาและภาควชิาการบริหารการศึกษา เพื�อทาํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัสถานศึกษาเพื�อเก็บ
ขอ้มูลกบัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน  หวัหนา้งาน
งบประมาณ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  หัวหน้าฝ่ายงานพสัดุ  และครูปฏิบติัการสอน    
และในส่วนของแบบสัมภาษณ์ไดท้าํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัสมาชิกสภาเทศบาล ผูอ้าํนวยการ
สํานักการศึกษา  ผูอ้าํนวยการสํานักการคลัง  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาและผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาเพื�อขอเขา้ทาํการ
สัมภาษณ์ 

                                                        
2 Lee J. Cronbach,Essentials of Psychological Testing,3rd ed.(New York : Haper & Row 

Publisher, 1974),161. 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การจดักระทาํขอ้มูลเมื�อไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ 
จดักระทาํขอ้มูล โดยมีขั?นตอนดงันี?  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. จดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสั 
3. นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํนวณหาค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป      
4. นาํแบบสัมภาษณ์มาวเิคราะห์เนื?อหาและสรุปเชิงพรรณนา 
 

สถิติที�ใช้ในการวจัิย 

              การวจิยัครั? งนี?ผูว้จิยัใชส้ถิติดงันี?  
 1. การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าความถี�(f) และค่าร้อยละ(%)  
 2. การวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณ ในโรงเรียน
เทศบาลภูมิภาคตะวนัตก ใชค่้าเฉลี�ย (X)  และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 3.  การวิ เคราะห์ค่า เฉลี� ยของคะแนนที�ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู ้ตอบ
แบบสอบถามอยูใ่นช่วงใด ก็แสดงว่าพฤติกรรมการบริหารและการบริหารงบประมาณ เป็นแบบ
นั?น ทั?งนี?ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์3   มีรายละเอียดดงันี?  
 

ค่าเฉลี�ย  1.00  ถึง  1.49  แสดงวา่  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
     ในสถานศึกษา   อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
ค่าเฉลี�ย  1.50  ถึง  2.49  แสดงวา่  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
     ในสถานศึกษา   อยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉลี�ย  2.50  ถึง  3.49  แสดงวา่  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
     ในสถานศึกษา   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี�ย  3.50  ถึง  4.49  แสดงวา่  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
     ในสถานศึกษา   อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉลี�ย  4.50  ถึง  5.00  แสดงวา่  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
     ในสถานศึกษา   อยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 

                                                        
3
 John  W.  Best, Research  in  Education  ( New  York  :  Prentice, Ine.,1970),87. 
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5. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณ 
ในโรงเรียนใชว้ิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ} สหสัมพนัธ์ rxy ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) 
 

 

สรุป 

 
 การวิจยัครั? งนี? เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้ริหารกับการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาเทศบาลภูมิภาคตะวนัตก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อทราบ 1) ระดบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  2) ระดบัการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก และ  3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert)   ที�กล่าวถึงคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารและการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา  ในขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณ
ตามมาตรฐานทางการเงิน ( 7 Hurdles )   กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั คือ สถานศึกษาสังกดัเทศบาล
ในภูมิภาคตะวนัตก จํานวน 58 โรง ซึ� งมีผู ้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน  หวัหนา้
ฝ่ายงานงบประมาณ  หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  หวัหนา้ฝ่ายงานพสัดุ  และครูปฏิบติัการ
สอน  รวมทั?งสิ?น 348  คน  และผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ ทั?งสิ?น 5 คน ประกอบดว้ย สมาชิกสภา
เทศบาล ผูอ้าํนวยการสํานักการศึกษา  ผูอ้าํนวยการสํานกัการคลงั  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดั
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ตาํแหน่งละ 1 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ การวิเคราะห์ความถี� (f)   ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย ( X ) 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  และค่าสัมประสิทธิ} สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s product – 
moment correlation coefficient)   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

บทที�  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ผูว้ิจยัได้ส่ง
แบบสอบถามไปยงัประชากรที�ใช้ในการวิจยั คือ สถานศึกษาสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
จาํนวน 58 โรง   ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่าย
ธุรการและการเงิน หวัหนา้ฝ่ายงานงบประมาณ  หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  หวัหนา้ฝ่าย
งานพสัดุ และครูปฏิบติัการสอน  รวมผูใ้ห้ขอ้มูล รวมทั6งสิ6น 348 คน โดยไดส่้งแบบสอบถามไป 
348 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 348 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100.00  และไดน้าํมา
วิเคราะห์และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอน และผูว้ิจยัไดเ้พิ�มแบบสัมภาษณ์ใน
เรื�องของการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน และ
ดา้นการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้ง  ซึ� งสามารถแสดงขอ้มูลไดด้งันี6  
 ตอนที� 1 สถานภาพและขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที� 2 คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 ตอนที� 3 การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 ตอนที� 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กบัการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 

ตอนที� 1  สถานภาพและข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ� งประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน หวัหน้างานงบประมาณ  หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและ
สารสนเทศ  หวัหนา้ฝ่ายงานพสัดุ และครูปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก จาํนวน 58 โรง รวม 348 คน  จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที�
ปัจจุบนัและประสบการณ์ในการทาํงาน  ซึ� งวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถี� (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) ตามตารางที� 3 
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ตารางที� 3 สถานภาพและข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับ   
การศึกษา ตาํแหน่งหนา้ที�ปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 96 27.60 
 หญิง 252 72.40 

รวม 348 100.00 
อาย ุ   
 ต ํ�ากวา่ 26 ปี 5 01.40 
 26-35 ปี 76 21.80 
 36-45 ปี 78 22.40 
 46 ปีขึ6นไป 189 54.30 

รวม 348 100.00 
ระดบัการศึกษา   
 ปริญญาตรี 244 70.10 
 ปริญญาโท 102 29.30 
 ปริญญาเอก 2 00.60 

รวม 348 100.00 
ตาํแหน่งหนา้ที�ปัจจุบนั   
 ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 58 16.70 
 รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน 58 16.70 
 หวัหนา้งานงบประมาณ   58 16.70 
 หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   58 16.70 
 หวัหนา้ฝ่ายงานพสัดุ 58 16.70 
 ครูปฏิบติัการสอน 58 16.70 

รวม 348 100.00 
ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา   
 ต ํ�ากวา่ 11 ปี 136 39.10 
 11-20 ปี 94 27.00 
 21-30 ปี 57 16.40 
 31 ปีขึ6นไป 61 17.50 

รวม 348 100.00 
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 จากตารางที� 3 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ  
27.60  เพศหญิง จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 72.40  มีอายุต ํ�ากวา่ 26 ปี  จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.40  อายุระหวา่ง 26-35 ปี  จาํนวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.80  อายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 
78 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.40 และอายุ 46 ปีขึ6นไป  จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10  ระดบัปริญญาโท จาํนวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.30  และระดับปริญญาเอก จาํนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  
ฝ่ายธุรการและการเงิน จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายงานงบประมาณ 
จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ จาํนวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.70  ตาํแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานพสัดุ จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และ
ตาํแหน่งครูปฏิบติัการสอน จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ประสบการณ์การทาํงานใน
ตาํแหน่งตํ�ากว่า 11 ปี  จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อย 39.10  ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่ง
ระหวา่ง 11-20 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00  ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งระหวา่ง 
21-30 ปี จาํนวน 57  คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งตั6งแต่ 31 ปี
ขึ6นไป จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50  
 สถานภาพของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ซึ� งประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการสํานักการศึกษา  
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั  และสมาชิกสภาเทศบาล ตาํแหน่งละ 1 คน  รวม
ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทั6งสิ6น 5 คนซึ�งเป็นชายทั6งหมด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 4 คน  
ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 คน ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน 2 คน ผูอ้าํนวยการ
สํานกัการศึกษา จาํนวน 1 คน  ผูอ้าํนวยการสํานกัการคลงั จาํนวน 1 คน  และสมาชิกสภาเทศบาล 
จาํนวน 1 คน  ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่ง 11-20 ปี จาํนวน 3 คน และประสบการณ์การ
ทาํงานในตาํแหน่ง 31 ปีขึ6นไป จาํนวน 2 คน 
 
ตอนที� 2  คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก
ทั6ง 8 ดา้น อนัไดแ้ก่  ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นการจูงใจ ดา้นการติดต่อสื�อสาร ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ดา้น
การตดัสินใจ ด้านการกาํหนดเป้าหมาย ด้านการควบคุมการปฏิบติังาน และด้านเป้าหมายการ
ปฏิบติังานและการฝึกอบรม  ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี�ย ( Χ ) และส่วนเบี�ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบตามเกณฑ์แนวคิดของเบสต ์(Best) ดงัรายละเอียดใน
ตารางที� 4-12 ดงัต่อไปนี6   
 
ตารางที� 4   ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกโดยภาพรวม 
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
1.  ดา้นภาวะผูน้าํ  (X1)  4.21 0.59 มาก 
2.  ดา้นการจูงใจ (X2) 4.11 0.63 มาก 
3.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร (X3) 4.10 0.60 มาก 
4.  ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ (X4) 4.10 0.62 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจ (X5) 4.10 0.59 มาก 
6.  ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย (X6) 4.11 0.61 มาก 
7.  ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน (X7) 4.08 0.64 มาก 
8.  ดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรม (X8) 3.99 0.67 มาก 

รวม (Xtot) 4.07 0.61 มาก 

  
 จากตารางที� 4 พบวา่ และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลใน
ภูมิภาคตะวนัตกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.07, S.D. = 0.61) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี6  ดา้นภาวะผูน้าํ (Χ = 
4.21, S.D. = 0.59) ดา้นการจูงใจ (Χ = 4.11, S.D. = 0.63) ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย (Χ = 4.11, 
S.D. = 0.61) ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ (Χ = 4.10, S.D. = 0.62) ดา้นการติดต่อสื�อสาร (Χ = 4.10, S.D. 
= 0.60) ดา้นการตดัสินใจ (Χ = 4.10, S.D. = 0.59) ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน (Χ = 4.08, S.D. 
= 0.64) และดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรม (Χ = 3.99, S.D. = 0.67) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 5  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นภาวะผูน้าํ   
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นภาวะผูน้าํ    
1. ผู ้บริหารเป็นผู ้นําในการกําหนดนโยบายเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องงาน 

4.16 0.63 มาก 

2.  ผูบ้ริหารมีความไวว้างใจและเชื�อมั�นในตวัครูและบุคลากร
โดยใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน 

4.14 0.74 มาก 

3.  ผูบ้ริหารมีการประชุมชี6 แจงให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆที�เป็น
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

4.25 0.67 มาก 

4.  ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดี ทั6 งการครองตน 
ครองคนและครองงาน 

4.27 0.73 มาก 

รวม 4.21 0.59 มาก 
 
 จากตารางที� 5  พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นภาวะผูน้าํ  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.21, S.D. = 0.59) เมื�อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้   โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย   ดงันี6  ผูบ้ริหาร
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดี ทั6งการครองตน ครองคนและครองงาน (Χ = 4.27, S.D. = 0.73) 
ผูบ้ริหารมีการประชุมชี6 แจงให้ทราบถึงขอ้มูลต่างๆที�เป็นประโยชน์ในการจดัการศึกษาและแนว
ทางการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอ (Χ = 4.25, S.D. = 0.67) ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการกาํหนด
นโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน (Χ = 4.16, S.D. = 0.63)  และผูบ้ริหารมีความไวว้างใจ
และเชื�อมั�นในตวัครูและบุคลากรโดยให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน (Χ =  
4.14, S.D. = 0.74) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 6  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการจูงใจ   
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการจูงใจ    
1.  ผูบ้ริหารใช้เทคนิควิธีการต่างๆในการสร้างเจตคติที�ดีต่อ
อาชีพและจูงใจให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที�ได้บรรลุ
เป้าหมาย 

4.08 0.69 มาก 

2.  ผูบ้ริหารทาํให้ครูและบุคลากรมีความเชื�อมั�นและไวว้างใจ
ในหน่วยงาน 

4.09 0.67 มาก 

3.  ผูบ้ริหารแสดงเจตคติต่อเป้าหมายของโรงเรียนด้วยการ
สนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมาย 

4.31 0.63 มาก 

4.  ผูบ้ริหารกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที�โดยการ
มอบหมายงานใหท้าํตามความเหมาะสม 

4.21 0.67 มาก 

5.  ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อครูและบุคลากรทุกคนดว้ยความยติุธรรม 4.14 0.70 มาก 
รวม 4.11 0.63 มาก 

 
 จากตารางที� 6  พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นการจูงใจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.11, S.D. = 0.63) เมื�อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย   ดงันี6  ผูบ้ริหารแสดง
เจตคติต่อเป้าหมายของโรงเรียนดว้ยการสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย (Χ = 
4.31, S.D. = 0.63) ผูบ้ริหารกระตุน้ให้เกิดความรับผิดชอบต่อหนา้ที�โดยการมอบหมายงานให้ทาํ
ตามความเหมาะสม (Χ = 4.21, S.D. = 0.67) ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อครูและบุคลากรทุกคนดว้ยความ
ยุติธรรม (Χ = 4.14, S.D. = 0.70)  ผูบ้ริหารทาํให้ครูและบุคลากรมีความเชื�อมั�นและไวว้างใจใน
หน่วยงาน (Χ =  4.09, S.D. = 0.67) และผูบ้ริหารใชเ้ทคนิควิธีการต่างๆในการสร้างเจตคติที�ดีต่อ
อาชีพและจูงใจให้ครูและบุคลากรปฏิบติัหน้าที�ได้บรรลุเป้าหมาย (Χ = 4.08, S.D. = 0.69) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 7  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการติดต่อสื�อสาร 
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการติดต่อสื�อสาร    
1. ผูบ้ริหารใช้การติดต่อสื�อสารสองทางคือจากผูบ้ริหารสู่ครู
และบุคลากรและจากครูและบุคลากรสู่ผูบ้ริหารในการบริหาร
โรงเรียน 

4.11 0.67 มาก 

2. ผูบ้ริหารจดัระบบการสื�อสารข่าวสารภายในโรงเรียนให้มี
ความรวดเร็วและทั�วถึง 

3.91 0.72 มาก 

3. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ใช้สื�อ เทคโนโลยีต่างๆ เพื�ออาํนวย
ความสะดวกในการติดต่อสื�อสารในการปฏิบติังาน 

4.09 0.75 มาก 

4. ผู ้บริหารมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน ชุมชน และบุคคลในทอ้งถิ�น 

4.09 0.74 มาก 

รวม 4.10 0.60 มาก 
 
 จากตารางที� 7  พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นการติดต่อสื�อสาร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.10, S.D. = 0.60) เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้   โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย   ดงันี6  
ผูบ้ริหารใช้การติดต่อสื�อสารสองทางคือจากผูบ้ริหารสู่ครูและบุคลากรและจากครูและบุคลากรสู่
ผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียน (Χ = 4.11, S.D. = 0.67) ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ใชสื้�อ เทคโนโลยี
ต่างๆ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการติดต่อสื�อสารในการปฏิบติังาน (Χ = 4.09, S.D. = 0.75) 
ผูบ้ริหารมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน ชุมชน และบุคคลในทอ้งถิ�น (Χ = 
4.09, S.D. = 0.74)  และผูบ้ริหารจดัระบบการสื�อสารข่าวสารภายในโรงเรียนให้มีความรวดเร็วและ
ทั�วถึง (Χ =  3.91, S.D. = 0.72) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 8  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์    
1. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมือในการ
ทาํงานและทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

4.14 0.66 มาก 

2 .  ผู ้บ ริหาร ค รูและบุคลากรในโรง เ รียนมีลักษณะการ
ปฏิสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร(บนพื6นฐานของความไวว้างใจซึ� ง
กนัและกนั) 

4.04 0.73 มาก 

3. ผูบ้ริหารรับรู้ เขา้ใจปัญหาและให้ความช่วยเหลือครูในการ
ปฏิบติังาน 

4.11 0.70 มาก 

4. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัชุมชน
เป็นผลทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ 

4.06 0.69 มาก 

รวม 4.10 0.62 มาก 
 
 จากตารางที� 8  พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.10, S.D. = 0.62) เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้   โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย   ดงันี6  
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมือในการทาํงานและทาํงานร่วมกนัเป็นทีม (Χ = 
4.14, S.D. = 0.66) ผูบ้ริหารรับรู้ เขา้ใจปัญหาและให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบติังาน (Χ = 
4.11, S.D. = 0.70) ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัชุมชนเป็นผลทาํให้การ
ดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ (Χ = 4.06, S.D. = 0.69)  และผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร(บนพื6นฐานของความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั) (Χ =  4.04, 
S.D. = 0.73) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 9  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการตดัสินใจ 
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการตดัสินใจ  
1.ผู ้บ ริหารรวบรวมข้อมูลที� เ ป็นประโยชน์และนํามาใช้
ประกอบการตดัสินใจ 

4.15 0.68 มาก 

2 .  ผู ้บ ริหา รนํา ข้อมูล ที� ผ่า นกระ บวนก ารก ลั�นก รอง ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเพื�อมุ่ง สู่ เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.07 0.69 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบติังานภายใตข้อ้มูลที�ถูกตอ้ง
ชดัเจน 

4.14 0.69 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

4.16 0.64 มาก 

5. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องเกี�ยวกบั
งานที�ตนปฏิบติั 

4.05 0.66 มาก 

รวม 4.10 0.59 มาก 
 
 จากตารางที� 9  พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นการตัดสินใจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.10, S.D. = 0.59) เมื�อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย   ดงันี6  ผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ (Χ = 4.16, S.D. = 
0.64) ผูบ้ริหารรวบรวมขอ้มูลที�เป็นประโยชน์และนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ (Χ = 4.15, S.D. = 
0.68) ผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบติังานภายใตข้อ้มูลที�ถูกตอ้งชดัเจน (Χ = 4.14, S.D. = 0.69)  
และผู ้บริหารนําข้อมูลที�ผ่านกระบวนการกลั�นกรองไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเพื�อมุ่งสู่
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Χ =  4.07, S.D. = 0.69) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 10 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย 
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย  
1. ผูบ้ริหารใช้ความรู้ทางวิชาการและนโยบายการบริหารงาน
เป็นตวักาํหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

4.11 0.65 มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถผสมผสานและหล่อหลอมความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรเพื� อกําหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.00 0.70 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการประชาสัมพนัธ์ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ทราบถึงความคาดหวงัและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

4.14 0.66 มาก 

4. ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูและบุคลากรยอมรับและปฏิบติัตาม
เป้าหมายที�ไดว้างไว ้

4.11 0.69 มาก 

รวม 4.11 0.61 มาก 
 
 จากตารางที� 10 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.11, S.D. = 0.61) เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย   ดงันี6  
ผูบ้ริหารมีการประชาสัมพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนทราบถึงความคาดหวงัและแนวทางใน
การปฏิบติังานของโรงเรียน (Χ = 4.14, S.D. = 0.66) ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูและบุคลากรยอมรับ
และปฏิบติัตามเป้าหมายที�ไดว้างไว ้(Χ = 4.11, S.D. = 0.69) ผูบ้ริหารใชค้วามรู้ทางวิชาการและ
นโยบายการบริหารงานเป็นตวักาํหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Χ = 4.11, S.D. = 0.65)  และ
ผูบ้ริหารสามารถผสมผสานและหล่อหลอมความคิดเห็นของครูและบุคลากรเพื�อกาํหนดเป้าหมาย
และแนวทางการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Χ =  4.00, S.D. = 0.70) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 11 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน 
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน  
1. ผูบ้ริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานของครู
และบุคลากรโดยวธีิการที�ถูกตอ้ง เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.09 0.71 มาก 

2. ผูบ้ริหารใชข้อ้มูล(เช่นขอ้มูลดา้นบญัชี ผลการสอนฯ)ในการ
ควบคุมหรือตรวจสอบงานเพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน 

3.99 0.71 มาก 

3. ผูบ้ริหารกาํหนดให้มีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเนื�อง 

4.07 0.67 มาก 

รวม 4.08 0.64 มาก 
 
 จากตารางที� 11 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.08, S.D. = 0.64) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย   
ดงันี6  ผูบ้ริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานของครูและบุคลากรโดยวิธีการที�ถูกตอ้ง 
เหมาะสมและเป็นธรรม (Χ = 4.09, S.D. = 0.71) ผูบ้ริหารกาํหนดให้มีการวดัและประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง (Χ = 4.07, S.D. = 0.67) และผูบ้ริหารใช้ขอ้มูล(เช่นขอ้มูลดา้นบญัชี ผล
การสอนฯ)ในการควบคุมหรือตรวจสอบงานเพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาของ
โรงเรียน (Χ = 3.99, S.D. = 0.71)  ตามลาํดบั 
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ตารางที� 12 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและฝึกอบรม 
            (n = 58) 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและฝึกอบรม  
1. ผู ้บริหารรวบรวมข้อมูลความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชน แล้วนํามาวิเคราะห์เพื�อกําหนดมาตรฐานและแนว
ทางการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

3.99 0.68 มาก 

2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรไดรั้บการฝึกฝนและ
อบรมในด้านต่างๆตามความสามารถ ความสนใจ และความ
ถนดั 

4.27 0.72 มาก 

3. ผูบ้ริหารจดัให้มีการฝึกอบรมโดยจดัหาวิทยากรที�มีความรู้ 
ความสามารถและใช้วิธีการที�หลากหลาย เพื�อพัฒนาการ
ปฏิบติังานในปัจจุบนัและการดาํเนินงานในอนาคต 

3.99 0.84 มาก 

รวม 3.99 0.67 มาก 
 
 จากตารางที� 12 พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและฝึกอบรม โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.99, S.D. 
= 0.67) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหา
นอ้ย   ดงันี6  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรไดรั้บการฝึกฝนและอบรมในดา้นต่างๆตาม
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดั (Χ = 4.27, S.D. = 0.72) ผูบ้ริหารจดัให้มีการฝึกอบรม
โดยจดัหาวทิยากรที�มีความรู้ ความสามารถและใชว้ธีิการที�หลากหลาย เพื�อพฒันาการปฏิบติังานใน
ปัจจุบนัและการดาํเนินงานในอนาคต (Χ = 3.99, S.D. = 0.84) และผูบ้ริหารรวบรวมขอ้มูลความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชน แล้วนํามาวิเคราะห์เพื�อกําหนดมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ (Χ = 3.99, S.D. = 0.68)  ตามลาํดบั 
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ตอนที� 3  การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  

 จากการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ทั6ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนงบประมาณ  ดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณ
ตน้ทุน  ดา้นการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้ง  ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  ด้านการบริหารสินทรัพย ์  และด้านการ
ตรวจสอบภายใน ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้ครื�องมือที�เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
ซึ� งในส่วนของแบบสอบถามผูว้ิจ ัยได้ทาํการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี�ย ( Χ ) และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบตามเกณฑ์แนวคิดของเบสต ์(Best) ดงัรายละเอียดใน
ส่วนที� 1 และแบบสัมภาษณ์ไดว้ิเคราะห์เนื6อหา  และบรรยายในเชิงพรรณนาเพิ�มเติมในส่วนที� 2  
ดงัต่อไปนี6  
 ส่วนที� 1 ตารางวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย ( Χ ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบตามเกณฑแ์นวคิดของเบสต ์(Best) ซึ� งแสดงรายละเอียดในตารางที� 13-20   
 
ตารางที� 13 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวม   
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
1. ดา้นการวางแผนงบประมาณ  (Y1) 4.05 0.62 มาก 
2. ดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน  (Y2) 4.12 0.63 มาก 
3. ดา้นการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้ง  (Y3) 4.08 0.64 มาก 
4. ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Y4) 4.29 0.61 มาก 
5. ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  (Y5) 4.08 0.61 มาก 
6. ดา้นการบริหารสินทรัพย ์  (Y6) 4.25 0.59 มาก 
7. ดา้นการตรวจสอบภายใน  (Y7) 4.02 0.68 มาก 

รวม )( totY  4.04 0.62 มาก 
 
 จากตารางที� 13 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.04, S.D. = 0.62) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากในทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี6  ด้านการบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณ (Χ = 4.29, S.D.  = 0.61) ดา้นการบริหารสินทรัพย ์(Χ = 4.25, 
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S.D. = 0.59) ดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน (Χ = 4.12, S.D. = 0.63) ดา้นการ
จดัระบบการจดัซื6อจดัจา้ง (Χ = 4.08, S.D. = 0.64) ด้านการรายงานทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน (Χ = 4.08, S.D. = 0.61)  ดา้นการวางแผนงบประมาณ (Χ = 4.05, S.D. = 0.62) และ
ดา้นการตรวจสอบภายใน (Χ = 4.02, S.D. = 0.68) ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 14 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  ในดา้นการวางแผนงบประมาณ   
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการวางแผนงบประมาณ    
1. ผูบ้ริหารมีการวางแผนกลยทุธ์ โดยวเิคราะห์สภาพการณ์ 
ทั6งภายในและภายนอกของโรงเรียน 

4.01 0.67 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนการใช้จ่ายเงินสอดคล้องกบั
แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี และแผนพฒันา
การศึกษาของโรงเรียน 

4.11 0.68 มาก 

3.  ผู ้บริหารมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพื6นฐาน  
ปัญหา และอุปสรรคที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัแผนงาน เพื�อใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการขอตั6งงบประมาณของโรงเรียน 

4.06 0.66 มาก 

4.  ผูบ้ริหารมีการวางแผนดา้นการติดตามตรวจสอบการ
จดัเตรียมงบประมาณ 

4.08 0.68 มาก 

รวม 4.05 0.62 มาก 
 
 จากตารางที� 14 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก  ในดา้นการวางแผนงบประมาณ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.05, S.D. = 0.62) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย   
ดงันี6  ผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนการใชจ่้ายเงินสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 
และแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน (Χ = 4.11, S.D. = 0.68) ผูบ้ริหารมีการวางแผนดา้นการ
ติดตามตรวจสอบการจดัเตรียมงบประมาณ (Χ = 4.08, S.D. = 0.68) ผูบ้ริหารมีการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลพื6นฐาน  ปัญหา และอุปสรรคที� เกี�ยวข้องกับการจัดแผนงาน เพื�อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการขอตั6งงบประมาณของโรงเรียน (Χ = 4.06, S.D. = 0.66) และผูบ้ริหารมีการวางแผนกล
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ยุทธ์ โดยวิเคราะห์สภาพการณ์ทั6งภายในและภายนอกของโรงเรียน (Χ = 4.01, S.D. = 0.67) 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 15  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
       สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  ในดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน 
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน  
1. ผูบ้ริหารมีการสํารวจและรวบรวมขอ้มูลพื6นฐาน เช่น 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัโรงเรียน,บุคลากรและชุมชน เพื�อใชใ้นการ
กาํหนดงบประมาณ 

4.12 0.67 มาก 

2 .  ผู ้บ ริหารมี การ ศึกษ าวิ เค ราะ ห์รา ยละ เ อีย ดของ
งบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการทั6งปีที�ผ่านมาและปี
ปัจจุบนั 

4.10 0.71 มาก 

3.  ผู ้บริหารมีการจัดทํา เอกสารงบประมาณที�แสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และวงเงิน
งบประมาณของแผนงาน/โครงการไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.09 0.72 มาก 

4.  ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงการกาํหนดงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบันโยบายที�กาํหนดไว ้

4.12 0.70 มาก 

รวม 4.12 0.63 มาก 
 
 จากตารางที� 15 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ในด้านการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ = 
4.12, S.D. = 0.63) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจาก
มากไปหาน้อย ดงันี6  ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงการกาํหนดงบประมาณให้สอดคล้องกบันโยบายที�
กาํหนดไว ้ (Χ = 4.12, S.D. = 0.70) ผูบ้ริหารมีการสํารวจและรวบรวมขอ้มูลพื6นฐาน เช่น ขอ้มูล
เกี�ยวกบัโรงเรียน,บุคลากรและชุมชน เพื�อใชใ้นการกาํหนดงบประมาณ (Χ = 4.12, S.D. = 0.67) 
ผูบ้ริหารมีการศึกษาวเิคราะห์รายละเอียดของงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการทั6งปีที�ผา่นมาและ
ปีปัจจุบนั (Χ = 4.10, S.D. = 0.71) และผูบ้ริหารมีการจดัทาํเอกสารงบประมาณที�แสดง
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงค/์เป้าหมาย และวงเงินงบประมาณของแผนงาน/โครงการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน (Χ = 4.09, S.D. = 0.72) ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 16  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  ในดา้นการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้ง 
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้ง  
1. ผูบ้ริหารจัดบุคลากรที�มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ
ระเบียบวา่ดว้ยงานพสัดุเป็นผูป้ฏิบติังาน 

4.00 0.72 มาก 

2.  ผูบ้ริหารมีแผนการจดัซื6อจดัจา้งเป็นไปตามแผนงานที�
วางไว ้

4.13 0.64 มาก 

3.  ผูบ้ริหารกาํหนดให้มีการจดัทาํบญัชีวสัดุ และทะเบียน
ครุภณัฑถู์กตอ้งตามระเบียบและเป็นปัจจุบนั 

4.16 0.68 มาก 

รวม 4.08 0.64 มาก 
 
 จากตารางที� 16 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก  ในดา้นการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้ง  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.08, S.D. = 
0.64) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหา
นอ้ย   ดงันี6  ผูบ้ริหารกาํหนดให้มีการจดัทาํบญัชีวสัดุ และทะเบียนครุภณัฑ์ถูกตอ้งตามระเบียบและ
เป็นปัจจุบนั (Χ = 4.16, S.D. = 0.68) ผูบ้ริหารมีแผนการจดัซื6อจดัจา้งเป็นไปตามแผนงานที�วางไว ้ 
(Χ = 4.13, S.D. = 0.64) และผูบ้ริหารจดับุคลากรที�มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระเบียบวา่ดว้ยงาน
พสัดุเป็นผูป้ฏิบติังาน (Χ = 4.00, S.D. = 0.72) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 17 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  ในดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุม 

 งบประมาณ 
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
1. ผูบ้ริหารแต่งตั6งคณะกรรมการดาํเนินการในเรื�องการ
บญัชีและการเงิน และกาํหนดความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน 

4.30 0.64 มาก 

2.  ผูบ้ริหารให้จดัทาํเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
เงิน  การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินครบถว้นเป็น
ปัจจุบนั 

4.33 0.68 มาก 

3.  ผูบ้ริหารไดจ้ดัสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
อยา่งเหมาะสม 

4.19 0.68 มาก 

4.  ผูบ้ริหารกาํหนดให้จดัทาํทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ เ งิ น ร า ย ไ ด้ส ถ า น ศึ ก ษ า 
ครอบคลุม ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

4.28 0.66 มาก 

รวม 4.29 0.61 มาก 
 
 จากตารางที� 17 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก  ในดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(Χ = 4.29, S.D. = 0.61) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย   ดงันี6  ผูบ้ริหารให้จดัทาํเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกเงิน  การรับ-
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินครบถว้นเป็นปัจจุบนั (Χ = 4.33, S.D. = 0.68) ผูบ้ริหารแต่งตั6ง
คณะกรรมการดาํเนินการในเรื�องการบญัชีและการเงิน และกาํหนดความรับผิดชอบอย่างชดัเจน 
(Χ = 4.30, S.D. = 0.64) ผูบ้ริหารกาํหนดให้จดัทาํทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
และเงินรายไดส้ถานศึกษา ครอบคลุม ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั (Χ = 4.28, S.D. = 0.66) และ
ผูบ้ริหารไดจ้ดัสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการอย่างเหมาะสม(Χ = 4.19, S.D. = 0.68) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 18 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  ในดา้นการรายงานทางการเงินและ 

 ผลการดาํเนินงาน 
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  
1. ผูบ้ริหารกาํหนดดัชนีชี6 วดั กรอบและโครงสร้างการ
ประเมินและการรายงานผลที�ชดัเจน 

4.01 0.65 มาก 

2. ผูบ้ริหารได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดาํเนินงาน 
เพื�อเป็นขอ้มูลในการวางแผนงาน/โครงการต่อไป 

4.00 0.68 มาก 

3. ผู ้บริหารให้จัดทํารายงานทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

4.16 0.67 มาก 

รวม 4.08 0.61 มาก 
 
 จากตารางที� 18 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ในดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 
4.08, S.D. = 0.61) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจาก
มากไปหาน้อย   ดังนี6  ผูบ้ริหารให้จัดทาํรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั (Χ = 4.16, S.D. = 0.67) ผูบ้ริหารกาํหนดดชันีชี6 วดั กรอบและโครงสร้างการ
ประเมินและการรายงานผลที�ชดัเจน (Χ = 4.01, S.D. = 0.65) และผูบ้ริหารไดว้ิเคราะห์ความคุม้ค่า
ของการดาํเนินงาน เพื�อเป็นขอ้มูลในการวางแผนงาน/โครงการต่อไป (Χ = 4.00, S.D. = 0.68) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 19 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  ในดา้นการบริหารสินทรัพย ์
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการบริหารสินทรัพย ์  
1. ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั6งเจา้หนา้ที�พสัดุและหวัหนา้เจา้หนา้ที�
พสัดุของโรงเรียน 

4.39 0.67 มาก 

2.  ผู ้บริหารได้จัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
โรงเรียน 

4.06 0.69 มาก 

3.  ผู ้บริหารกําหนดให้มีการจัดเก็บ บํา รุงรักษาและ
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

4.03 0.70 มาก 

4.  ผู ้บ ริหารดํา เนินการจัดหาและใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ของโรงเรียนที� มีอยู่   ตามระเบียบและแนว
ปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง 

4.09 0.69 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบพสัดุประจาํปีแลว้รายงานตน้
สังกดัและผูเ้กี�ยวขอ้งทนัตามระยะเวลาที�กาํหนด 

4.12 0.70 มาก 

รวม 4.25 0.59 มาก 
 
 จากตารางที� 19 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ในดา้นการบริหารสินทรัพย ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.25, S.D. = 0.59) เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย   ดงันี6  
ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั6งเจา้หนา้ที�พสัดุและหวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุของโรงเรียน (Χ = 4.39, S.D. = 0.67) 
ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบพสัดุประจาํปีแล้วรายงานตน้สังกดัและผูเ้กี�ยวขอ้งทนัตามระยะเวลาที�
กาํหนด (Χ = 4.12, S.D. = 0.70) ผูบ้ริหารดาํเนินการจดัหาและใช้ประโยชน์จากสินทรัพยข์อง
โรงเรียนที�มีอยู ่ ตามระเบียบและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง (Χ = 4.09, S.D. = 0.69) ผูบ้ริหารไดจ้ดัทาํ
ระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องโรงเรียน (Χ = 4.06, S.D. = 0.69) และผูบ้ริหารกาํหนดให้มีการ
จดัเก็บ บาํรุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน (Χ = 4.03, S.D. = 0.70) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 20 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
 สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  ในดา้นการตรวจสอบภายใน 
            (n = 58) 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (Χ ) (S.D.) ระดบั 
ดา้นการตรวจสอบภายใน  
1. ผูบ้ริหารแต่งตั6งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณ
ของโรงเรียนเมื�อสิ6นปีงบประมาณ 

3.96 0.74 มาก 

2. ผูบ้ริหารจดัทาํแผนการตรวจสอบการดาํเนินงานและ
การใชจ่้ายเงินของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

4.04 0.72 มาก 

3. ผูบ้ริหารจดัให้มีการกาํกบั ติดตาม การใช้จ่ายเงินของ
โรงเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบอยา่งสมํ�าเสมอ 

4.16 0.70 มาก 

4. ผูบ้ริหารได้จดัทาํสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

4.15 0.70 มาก 

5. ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาการใช้
จ่ายงบประมาณและการประเมินผลการใชง้บประมาณ 

4.08 0.70 มาก 

รวม 4.02 0.68 มาก 
 
 จากตารางที� 20 พบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก ในดา้นการตรวจสอบภายใน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.02, S.D. = 0.68) เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย   ดงันี6  
ผูบ้ริหารจดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม การใชจ่้ายเงินของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบอยา่งสมํ�าเสมอ 
(Χ = 4.16, S.D. = 0.70) ผูบ้ริหารไดจ้ดัทาํสรุปและรายงานผลการตรวจสอบงบประมาณเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั (Χ = 4.15, S.D. = 0.70) ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาการใช้
จ่ายงบประมาณและการประเมินผลการใช้งบประมาณ (Χ = 4.08, S.D. = 0.70) ผูบ้ริหารจดัทาํ
แผนการตรวจสอบการดาํเนินงานและการใชจ้่ายเงินของโรงเรียนอยา่งชดัเจน (Χ = 4.04, S.D. = 
0.72) และผูบ้ริหารแต่งตั6งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณของโรงเรียนเมื�อสิ6นปีงบประมาณ 
(Χ = 3.96, S.D. = 0.74) ตามลาํดบั 
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 ส่วนที� 2  การวิเคราะห์เนื6อหาจากแบบสัมภาษณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน ได้แก่ 
ผูอ้าํนวยการสํานกัการศึกษา  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  ผูอ้าํนวยการสํานกัการคลงั  สมาชิกสภา
เทศบาล  มีผลสรุปดงันี6   
  1. ด้านการกาํหนดผลผลติและการคํานวณต้นทุน 

 สถานศึกษา มีการดาํเนินการตามขั6นตอน  โดยให้ฝ่ายบริหารแต่งตั6งบุคคลจาก
ผูรั้บผิดชอบโครงการตามแผนงาน  เจ้าหน้าที�การเงินของโรงเรียน และเจ้าหน้าที�พสัดุ ร่วม
รับผิดชอบในการกาํหนดผลผลิต และงบประมาณในการดาํเนินการต่าง ๆ  และใชว้ตัถุประสงค์
และผลที�คาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานโรงเรียนและจากความตอ้งการของผูมี้
ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยยึดหลกัการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานเป็นหลกัในการกาํหนดผลผลิต
และการคาํนวณต้นทุน  ซึ� งปัญหาและอุปสรรคคือความคลาดเคลื�อนของปัจจยันําเข้า  ทั6 งตัว
นกัเรียนและบุคคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง แต่สามารถป้องกนัและแกไ้ขไดด้ว้ยการใชว้ิธีการประสานงาน  
เตรียมความพร้อม  นิเทศติดตามเป็นระยะ  จุดอ่อนในดา้นนี6 คือ โรงเรียนมีบุคลากรนอ้ย ปฏิบติังาน
ในหลายหนา้ที� และไม่ตรงตามความสามารถ  นอกจากนี6ผลผลิตบางอยา่งไม่สามารถคาํนวณตน้ทุน
ที�แน่นอนได ้ ส่วนจุดแขง็ คือบุคลากรทุกฝ่ายมีความพยายาม และร่วมมือ ร่วมใจที�จะทาํให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพ  ส่วนสํานกังานเทศบาลนครนครปฐม  มีการปฏิบติัในดา้นการกาํหนดผลผลิตและการ
คาํนวณตน้ทุนโดยกอง/สาํนกั/สถานศึกษาในสังกดัที�เสนอของบประมาณเป็นผูก้าํหนดผลผลิตและ
คาํนวณตน้ทุนในโครงการ/แผนงานนั6น ๆ  และสํานักคลงัมีหน้าที�ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ   
   2. ด้านการจัดระบบการจัดซื5อจัดจ้าง   
   สถานศึกษามีการคดัเลือกบุคลากรทาํงานตามความรู้ความสามารถ  และความ
สมคัรใจและมีการขออตัรากาํลงัในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื�อเขา้มาดาํเนินการตามขั6นตอนของการ
จดัซื6อจดัจา้ง โดยเริ�มจากการสํารวจความตอ้งการของการใช้พสัดุ/ครุภณัฑ์  ฝ่ายบริหารรวบรวม 
จัดทําแผน เพื�อใช้งบประมาณตามระเบียบของการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยฝ่ายบริหารและ
ผูรั้บผิดชอบโครงการเป็นผูก้าํหนดคุณสมบติัของพสัดุตามคุณภาพ  ความคุม้ค่า  ความจาํเป็น และ
บริการ  จากนั6นดาํเนินการจดัซื6อ/จา้ง อนุมติังบประมาณ  และดาํเนินการตามแผน/โครงการ  ซึ� ง
กระบวนการที�สาํคญัที�สุดในการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้งของสถานศึกษา  คือการนิเทศ ติดตามผล
การใชพ้สัดุ ครุภณัฑ์เหล่านั6นวา่มีความคุม้ค่า และบรรลุเป้าหมายตามแผนที�วางไวห้รือไม่และตอ้ง
มีการควบคุมอย่างดีพอ  โดยเฉพาะวสัดุสิ6นเปลืองต่างๆ  ส่วนสํานกังานเทศบาลนครนครปฐม  มี
การปฏิบัติในการจัดระบบการจัดซื6 อจัดจ้างโดยใช้ระเบียบการจัดซื6 อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2535  และฉบบัแกไ้ข
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เพิ�มเติมจนถึงปัจจุบนั (ฉบบัที�9 พ.ศ.2553) โดยคดัเลือกคณะทาํงานจากลกัษณะหน้าที�และความ
รับผิดชอบของผูที้�ไดรั้บแต่งตั6งเป็นสําคญัหรือเจา้หน้าที�พสัดุเสนอชื�อต่อคณะกรรมการจดัซื6อจดั
จา้ง กระบวนการที�สาํคญัที�สุดในการจดัระบบการจดัซื6อจดัจา้งของสาํนกังานเทศบาลนครนครปฐม
คือขั6นตอนการจดัทาํประกาศ  การลงนามในสัญญาและการกาํหนดคุณลกัษณะ/คุณสมบติัของพสัดุ  
ซึ� งใชเ้กณฑก์ารพิจารณาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานกังบประมาณ  กรณีไม่มีให้ใชก้าํหนด
ตามทอ้งถิ�น/ทอ้งตลาดและหลกัความมีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง  และใชว้สัดุที�ผลิตในประเทศ
ไทย  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2553  ส่วนการควบคุมการดาํเนินการ
จดัซื6อจดัจา้งสามารถกระทาํได้ในระดบัหนึ� ง  ซึ� งบางครั6 งมีการกาํกบัสั�งการแนวทางปฏิบติัจาก
ส่วนกลาง  ทาํใหก้ารปฏิบติัการจดัหาพสัดุไม่สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นเร่งด่วน   
   ขอ้เสนอแนะของสถานศึกษาและสาํนกังานเทศบาลนครนครปฐมสามารถสรุปได้
ดงันี6   ควรมีการใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ที�ที�ดาํเนินการจดัซื6อจดัจา้ง  เพื�อให้เกิดการดาํเนินการที�ถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ  ให้มีการตั6งคณะกรรมการนิเทศการใช ้จดัเก็บ และการแจกจ่าย เพื�อเกิดความ
ประหยดั คุม้ค่า และเกิดประสิทธิผล  ควรกระจายอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีอิสระใน
การดาํเนินการ งานพสัดุ เพื�อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น 
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(n = 58) 

ตอนที� 4   ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและการบริหารงบประมาณ 

 สถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา  ในสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิl
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product –moment correlation coefficient) ซึ� งสามารถแสดง
รายละเอียดดงัตารางที� 21 
 
ตารางที� 21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวมและรายดา้น 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05     
  
 

            
                การบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
  คุณลกัษณะของผู้บริหาร 
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1.  ดา้นภาวะผูน้าํ  (X1) 0.663* 0.588* 0.485* 0.553* 0.548* 0.552* 0.506* 0.607* 

2.  ดา้นการจูงใจ (X2)  0.608* 0.633* 0.537* 0.541* 0.584* 0.602* 0.594* 0.643* 
3.  ดา้นการติดต่อสื�อสาร (X3)  0.633* 0.648* 0.564* 0.573* 0.601* 0.601* 0.580* 0.669* 
4.  ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ (X4)  0.595* 0.582* 0.501* 0.575* 0.590* 0.542* 0.557* 0.625* 
5.  ดา้นการตดัสินใจ (X5)  0.690* 0.645* 0.575* 0.573* 0.589* 0.573* 0.599* 0.688* 
6.  ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย (X6)  0.734* 0.659* 0.561* 0.591* 0.644* 0.597* 0.586* 0.711* 
7.  ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน 
(X7) 

0.691* 0.686* 0.558* 0.562* 0.628* 0.554* 0.616* 0.694* 

8.  ดา้นเป้าหมายการปฏิบติังาน
และการฝึกอบรม (X8) 

0.711* 0.680* 0.580* 0.524* 0.614* 0.546* 0.627* 0.709* 

รวม(Xtot)  0.666* 0.620* 0.525* 0.489* 0.574* 0.532* 0.560* 0.643* 
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 จากตารางที� 21  พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษา )( totΧ  และ
การบริหารงบประมาณสถานศึกษา )( totΥ  สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.643*) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  เมื�อพิจารณาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา )( totΧ  กบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ( )Υ  
แต่ละด้าน พบว่า ภาพรวมของคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษา )( totΧ  กับการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา ด้านการวางแผนงบประมาณ (Y1) มีความสัมพนัธ์กนัมากที�สุด (r = 
0.666*) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 และภาพรวมของคุณลักษณะของผู ้บริหาร
สถานศึกษา )( totΧ สัมพนัธ์กบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาดา้นการบริหารทางการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ (Y4) มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยที�สุด (r = 0.489*) อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05  ส่วนภาพรวมของการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา )( totΥ กบัคุณลกัษณะของ
ผู ้บ ริห า ร ส ถ า นศึ ก ษ า ( )Χ  แ ต่ล ะ ด้า น  พ บ ว่ า ภ า พ ร วม ข อ ง ก า รบ ริห า รง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
สถานศึกษา )( totΥ กบัคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการกาํหนดเป้าหมาย (X6) มี
ความสัมพนัธ์กนัมากที�สุด (r = 0.711*)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  และภาพรวมของการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา )( totΥ กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นภาวะผูน้าํ 
(X1) มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยที�สุด ( r = 0.607*)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05   
 ผลการวิ เคราะห์คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาที�สัมพันธ์กับการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก กบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
ในภูมิภาคตะวนัตก  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยมีค่าความสัมพนัธ์
กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะที�คลอ้ยตามกนั 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

บทที�  5 

 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อทราบ 1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั
เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก  2) การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก  และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กบัการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใชส้ถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูลจาก 58 
โรง ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน 
หัวหน้างานงบประมาณ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  หัวหน้าฝ่ายงานพสัดุ และครู
ปฏิบติัการสอน  รวมผูใ้หข้อ้มูลทั�งสิ�น 348 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม เกี�ยวกบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Rensis Likert) และการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา ของชยัสิทธิ   เฉลิมมีประเสริฐ   สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือการวิเคราะห์
ความถี� (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี�ย (Χ ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า
สัมประสิทธิX สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) และ
ในส่วนแบบสัมภาษณ์เกี�ยวกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก  ดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน และดา้นการจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง มี
ผูใ้ห้ขอ้มูลทั�งสิ�น 5 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสํานกัการศึกษา  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดั
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที�จดัการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั  และสมาชิกสภาเทศบาล  โดยใชก้ารวเิคราะห์เนื�อหาและบรรยายในเชิง
พรรณนา 
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สรุปผลการวจัิย 

 
 ผลจากการวิจยัครั� งนี�   มีประเด็นที�ควรนํามาพิจารณาเพื�อให้ทราบถึงสภาพที�แทจ้ริง  
และสามารถนาํไปใชพ้ฒันาให้เกิดประโยชน์กบัการบริหาร  โดยผูว้ิจยัขอเสนอผลของการวิจยัซึ� ง
สามารถสรุปไดด้งันี�  
 1.  คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นภาวะผูน้าํมี
ค่าเฉลี�ยสูงสุด และดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรมมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด 
 2.  การปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมีค่าเฉลี�ยสูงสุดและดา้นการตรวจสอบภายในมี
ค่าเฉลี�ยตํ�าสุด 
 3.  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดั
เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  โดยมีค่า
สัมประสิทธิX สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.643  และเมื�อแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  กบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น   
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 
 ผลจากการวจิยัครั� งนี� มีประเด็นสาํคญัที�น่าสนใจ ซึ� งผูว้จิยัสามารถนาํมาอภิปรายผลได้
ดงันี�  
 1. จากผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลในภูมิภาค
ตะวนัตก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึ� งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัที�ตั�งไว ้ ผลการวิจยั
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งในสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกให้
ความสําคญักับคุณลักษณะของผูบ้ริหาร ซึ� งสามารถสังเกตได้จากสถานศึกษาต่างๆในปัจจุบนั
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา และการเขา้สู่
ตาํแหน่งของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลือก  การทาํผลงาน และการอบรม
ตามหลักสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื�อเพิ�มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ จึงทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใชอ้งคค์วามรู้ต่างๆมาประกอบการบริหารงาน 
ตลอดจนใชเ้ทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ตามกระบวนการบริหาร ซึ� งเป็นการแสดงถึงการมีภาวะผูน้าํ    
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นอกจากนี�ผูบ้ริหารยงัสามารถใชเ้ทคนิควิธีการจูงใจ  เพื�อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเป็นอนัหนึ�ง
อนัเดียวกนั และพร้อมที�จะทาํงานเพื�อองค์กรอย่างแทจ้ริง  ผ่านช่องทางการสื�อสารที�หลากหลาย
รูปแบบ  แต่ละช่องทางมีความเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์  ซึ� งทาํให้ผูบ้ริหารสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  รวมถึงสามารถควบคุมดูแลการปฏิบติังานไดอ้ย่างทั�วถึง  
และสิ� งเหล่านี� เองที�ผูบ้ริหารจะสามารถใช้เป็นเครื� องมือประกอบในการตดัสินใจ การกาํหนด
เป้าหมาย และการวางแผนเพื�อพฒันาบุคลากรที�อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน 

หากพิจารณาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั 
โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย ไดด้งันี�    ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นการจูงใจ  ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย  
ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์  ดา้นการติดต่อสื�อสาร  ดา้นการตดัสินใจ  ด้านการควบคุมการปฏิบติังาน  
และดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรม ตามลาํดบั  ทั�งนี� ที�ดา้นภาวะผูน้าํมีค่าเฉลี�ยมาก
ที�สุดเป็นเพราะผูบ้ริหารในปัจจุบนัไดมี้การเรียนรู้ที�จะเป็นผูน้าํที�ดี  โดยการประพฤติเป็นแบบอยา่ง
ที�ดี  เขา้ใจหลกัการและวิธีการในการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพื�อนาํไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมาย  ซึ� งเป็นเป้าหมายที�ผูบ้ริหารให้ความเชื�อมั�นในตวัผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการมีส่วนร่วม
กาํหนดขึ�น ผา่นกระบวนการสั�งการ  การมีอิทธิพลต่อผูอื้�น และการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยผูบ้ริหารที�ดี
จะสามารถถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบัติและส่งผลให้เกิดความสําเร็จต่อองค์กรในที�สุด  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกริฟฟิธ (Griffith) ที�ไดศึ้กษาเรื�องพฤติกรรมภาวะผูน้าํและพบวา่ผูน้าํที�มี
ประสิทธิภาพควรมีพฤติกรรมในการเป็นผูผ้ลักดัน คือให้โอกาสผูมี้ส่วนร่วมพฒันางานที�
รับผิดชอบและสนบัสนุนให้ทาํงานไดดี้ขึ�น  ดา้นการจูงใจซึ� งอยู่ในระดบัมากรองลงมา แสดงให้
เห็นวา่ผูบ้ริหารเห็นความสาํคญัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  จึงใชเ้ทคนิควิธีการจูงใจในการสร้างเจตคติที�
ดีต่องานและต่อเป้าหมายขององค์กร  โดยการมอบหมายงานที�เหมาะสมเพื�อกระตุน้ให้เกิดความ
รับผิดชอบและปฏิบติัหนา้ที�และงานที�ไดรั้บมอบหมายไดส้ําเร็จลุล่วง และเพื�อเป็นการสร้างความ
เชื�อมั�นในองคก์รให้เกิดขึ�น  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปราณี  อธิคมานนทที์�วา่ผูบ้ริหารตอ้งใช้
ความสามารถในการจูงใจ โนม้นา้วจิตใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดต้ระหนกัและเกิดความกระตือรือร้น
ที�จะปฏิบติังานต่างๆที�ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที�วางไว ้โดยทาํให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการเปลี�ยนแปลงความสนใจในการกระทาํเพื�อตนเองไปสู่การกระทาํเพื�อ
ประโยชน์ของส่วนรวม  ลาํดบัต่อมาคือดา้นการกาํหนดเป้าหมาย  ซึ� งผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกท่านมี
ความรู้ทางดา้นวิชาการและนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษาเป็นอย่างดีจึงสามารถใช้เป็น
ตวักาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัชาญชยั  อาจินสมาจาร ที�กล่าว
วา่การวางแผนกาํหนดเป้าหมายช่วยให้การบริหารงานของสถานศึกษาดาํเนินไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มี
การประชุมปรึกษาร่วมกนัทั�งฝ่ายบริหารและครูอาจารย ์ เพื�อสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนั  ซึ� งจะช่วย
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ให้การปฏิบติัหนา้ที�การงานไม่ผิดพลาด  ประหยดัทั�งเวลาและทรัพยากร  ทาํให้การบริหารเป็นไป
อยา่งราบรื�นและเจริญกา้วหนา้ ในทางเดียวกนัผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัก็
ไม่ไดม้องขา้มความคิดเห็นของครูและบุคลากร  แต่ยงัไดน้าํความคิดเห็นเหล่านั�นหลอมรวมไวใ้น
เป้าหมายของสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  ซึ� งเป็นการสร้างการยอมรับใหเ้กิดขึ�น  และเมื�อไดเ้ป้าหมาย
สมบูรณ์แลว้ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ในเรื�องแนวทางการปฏิบติัร่วมกนั  เพื�อให้ทุกคน
มองเห็นภาพของความสําเร็จและเดินไปในทิศทางที�ถูกต้องร่วมกัน     ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์  
ผูบ้ริหารเนน้ความร่วมมือในการทาํงาน โดยใหท้าํงานเป็นทีมแบบกลัยาณมิตร  ทุกคนมีความเขา้ใจ
และไวว้างใจซึ� งกนัและกนั  ผูบ้ริหารพร้อมให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรในสถานศึกษา  หรือ
แมแ้ต่ชุมชนผูบ้ริหารก็ให้ความสําคญัเช่นกนั  กล่าวคือผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  เพื�อให้การจดัการศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการของชุมชน
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน  ทาํให้สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุน
เป็นอย่างดีจากชุมชนส่งผลให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งและมีความพร้อมในการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายที�ไดว้างไว ้ ซึ� งมีขอ้มูลสนบัสนุนจากการศึกษาของ ลดัดา เสนาะพิน เรื�อง 
“ประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ในการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน”  พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนที�ประสบความสําเร็จสามารถสร้างศรัทธาไดอ้ยา่ง
แรงกลา้  ผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดี บริการและช่วยเหลือชุมชน เป็นนกัพฒันา เป็นผู ้
เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม ไปร่วมงานและพลประชุมชนดว้ยตนเอง ให้เกียรติและยกยอ่งผูน้าํ
ชุมชนและปฏิบติัตนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย  ดา้นการติดต่อสื�อสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดมี้การ
จดัระบบการสื�อสารภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีความรวดเร็วและทั�วถึง  โดยมีการจดัหา
สื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมเพื�อรองรับการทาํงานในหลากหลายรูปแบบ เพราะผูบ้ริหารตระหนกั
ดีว่าช่องทางการติดต่อสื�อสารที�รวดเร็ว ชดัเจน และทั�วถึงเป็นอีกหนึ� งช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 
หรือติดต่อประสานงานระหว่างครูและบุคลากรในสถานศึกษา และกับหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอก  เพื�อการดาํเนินการบริหารสถานศึกษาไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ  ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของนพพงษ ์บุญจิตรากุล ที�กล่าววา่ การสื�อสารเป็นกระบวนการบริหารที�สําคญัที�ส่งข่าวและความ
เขา้ใจ เพื�อให้บุคคลทาํงานไดต้ามวตัถุประสงคข์ององคก์าร ช่วยให้การประสานงานดีขึ�นและช่วย
ให้ทุกคนในหน่วยงานไดเ้ขา้ใจความเคลื�อนไหวของการทาํงานได้ทั�วถึง สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของสเตียร์ (Steers)ที�พบวา่ การติดต่อสื�อสารมีบทบาทสาํคญัต่อกระบวนการอื�นๆ ขององคก์าร เช่น 
การใชภ้าวะผูน้าํ การตดัสินใจ และการปรับตวัขององคก์ร จึงควรใชช่้องทางการติดต่อสื�อสารหลาย
ทาง เพื�อเพิ�มโอกาสที�ข่าวสารจะไดรั้บอย่างถูกตอ้ง  แต่เนื�องดว้ยการจดัหาสื�อและเทคโนโลยีที�
ทนัสมยัตอ้งอาศยังบประมาณและผูรั้บผิดชอบที�มีความรู้  จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้ดา้นการ
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ติดต่อสื�อสาร ถูกจดัอยู่เป็นลาํดบัที� 5 จากทั�งหมด 8 ดา้น  ลาํดบัรองลงมาคือดา้นการตดัสินใจ  
ขอ้มูลมีความสําคญัเป็นอย่างมากในการใช้เพื�อประกอบการตดัสินใจ  ซึ� งผูบ้ริหารที�ดีจะตอ้งมี
ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์  โดยใชข้อ้มูลที�ได้
จากการรวบรวมขอ้มูล  กลั�นกรองขอ้มูล และนาํขอ้มูลนั�นๆไปประกอบการตดัสินใจบริหารงาน
ของสถานศึกษา  โดยให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเช่นเดียวกับงานวิจัย
ของมลัฟอร์ด,เคนเดลและเคนเดล (Mulford, Kendell, and Kendell)ที�ทาํการวิจยัเกี�ยวกบัการ
ปฏิบติังานดา้นการบริหารและการรับรู้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษากบัการสังเกตของโรงเรียน
และการกระทาํของครู  พบวา่การให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยการทาํงานเป็นกลุ่ม  จะมีผล
ต่อการรับรู้และเกิดความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งผูเ้รียนต่อโรงเรียนและครูในเชิงบวก  นั�นหมายความ
วา่การตดัสินใจนั�นไม่ไดขึ้�นอยูก่บัผูบ้ริหารเพียงคนเดียว  หากแต่ตอ้งคาํนึงถึงครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และในบางครั� งนกัเรียนเองก็ตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องต่างๆเช่นเดียวกนั  จาก
ผลการวจิยัในครั� งนี�แมว้า่ดา้นการตดัสินใจจะอยูใ่นลาํดบัเกือบทา้ยแต่ก็ไดเ้ปอร์เซ็นอยูใ่นระดบัมาก  
ก็แสดงว่าทุกฝ่ายให้ความสําคญักบัการตดัสินใจ  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารที�อยู่ในระดบัมากเป็น
อนัดบัรองสุดทา้ยคือดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารจะตอ้งใชว้ิธีการกาํกบัติดตาม ดูแล
และตรวจสอบการทาํงานของครูและบุคลากรอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรม  มีการวดัและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�อง  และนาํขอ้มูลที�ได้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของ
โรงเรียน  แต่เนื�องด้วยภาระงานในหน้าที�ของผูบ้ริหารซึ� งนอกจากจะต้องบริหารงานภายใน
สถานศึกษาแลว้ยงัตอ้งคอยรับคาํสั�งการปฏิบติังานจากหน่วยงานระดบัสูงขึ�นไป ทาํให้ไม่มีเวลาใน
การติดตามการปฏิบติังานของครูและบุคลากรเท่าที�ควร หรือบางครั� งการควบคุมอาจขาดการ
วางแผนที�ดีทาํใหค้รูและบุคลากรรู้สึกวา่ตนเองถูกควบคุมความประพฤติมากกวา่การติดตามเพื�อให้
ความช่วยเหลือ  ซึ� งสอดคลอ้งกบั จิราภรณ์ อิ�มวิทยาที�ไดเ้สนอว่า ผูบ้ริหารควรมีพฤติกรรมที�
เหมาะสมในการควบคุมการปฏิบติังานซึ� งตอ้งระวงัเป็นพิเศษต่อท่าทีของตนเอง เพื�อมิให้เกิด
ความรู้สึกในลักษณะการถูกจ้องจบัผิดหรือถูกควบคุมกับผูป้ฏิบติังาน  และด้านเป้าหมายการ
ปฏิบติังานและฝึกอบรม พบวา่อยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย เนื�องจากผูบ้ริหารให้ความสําคญั
กบัครูและบุคลากรว่าเป็นส่วนหนึ� งในการสร้างความสําเร็จของงาน มีความตอ้งการพฒันาและ
สร้างมาตรฐานแก่บุคลากร  และเพื�อช่วยแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการ
ของบุคลากร   แต่จากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารยงัขาดการเก็บและรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของ
โรงเรียนและชุมชน  หรือสอบถามความตอ้งการพฒันาตนเองของครูและบุคลากรอยา่งเป็นระบบ  
ทาํให้ไม่สามารถกาํหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรได้อย่างชัดเจนและการวางแผนการพฒันา
บุคลากรอาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู  บุคลากร และชุมชนเท่าที�ควร  สิ�งเหล่านี� เองทาํ
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ใหด้า้นเป้าหมายการปฏิบติังานและฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัสุดทา้ยของคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. จากผลการวจิยัพบวา่การปฏิบติังานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลใน
ภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากผู ้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาเป็นอยา่งดี  
ทั�งในเรื�องของการวางแผนจดัทาํงบประมาณโดยอาศยัขอ้มูลที�เก็บรวบรวมและวิเคราะห์อยา่งถูกวิธี  
เขา้ใจเรื�องระเบียบต่างๆ มีการควบคุมและบริหารทรัพยสิ์นอย่างถูกตอ้ง รวมทั�งมีการตรวจสอบ
ภายในเพื�อความโปร่งใสและดาํเนินการจดัทาํรายงานเสนอตน้สังกดัอยา่งครบถว้น 

ถา้พิจารณาเป็นรายดา้น  การปฏิบติังานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาล
ในภูมิภาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั โดยสามารถเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย ไดด้งันี�   
ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ ดา้นการกาํหนด
ผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน  ดา้นการจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง  ดา้นการรายงานทางการเงินและ
ผลการดาํเนินงาน  ดา้นการวางแผนงบประมาณ และดา้นการตรวจสอบภายใน ตามลาํดบั  โดยใน
ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณอยู่ในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก  กล่าวคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานได้อย่างเหมาะสม  มีการแต่งตั� ง
คณะกรรมการในการดาํเนินงานและกาํหนดหน้าที�ความรับผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน  ทุกคนมีความ
เขา้ใจตรงกนัทาํให้สามารถทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั  รวมทั�งมีการจดัทาํเอกสารหลกัฐานไว้
อยา่งครบถว้นเป็นปัจจุบนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมหวงั  ขอเอื�อนกลาง ที�ในดา้นการบริหาร

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรกเช่นเดียวกนั ซึ� งในงานวิจยั
กล่าววา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ มีความ
คิดเห็นวา่การจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานควรจะดีขึ�นเมื�อใช้แนวทางในการปฏิบติัตามที�
เสนอ เช่น การใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม  การไดไ้ปศึกษาดูงานที�อื�น  การมอบหมายงาน  การติดตามงาน
อย่างเป็นระบบ ฯลฯ  และเมื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นปรากฏว่าผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูโรงเรียนมธัยมศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั�งไว้
ทุกประการ  ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัการ
บริหารสินทรัพย ์มีความเขา้ใจรายละเอียดการวางแผนการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งคุม้ค่า  โดยการแต่งตั�ง
บุคลากรผูรั้บผิดชอบอย่างเหมาะสม วางระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย ์ จดัหาและใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย ์รวมถึงการบาํรุงรักษาที�ถูกตอ้งตามระเบียบปฏิบติั  ทาํให้การบริหารทรัพยสิ์นเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและสามารถใชท้รัพยสิ์นที�มีอยูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่า  ดา้นการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณ
ตน้ทุนอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั  แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
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สาํรวจและวเิคราะห์รายละเอียดของงบประมาณในแต่ละแผนงาน/โครงการและสามารถนาํขอ้มูลที�
ได้มาใช้กาํหนดรายละเอียดการดาํเนินการเกี�ยวกบังบประมาณนั�นๆ  และสามารถนาํมาใช้เพื�อ
ปรับปรุงการกาํหนดงบประมาณเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�จะตอ้งกาํหนดในคราวต่อๆไป  
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาดา้นที�มากรองลงมาคือ ดา้นการจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง ซึ� ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื� อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว ชัดเจนและ
โปร่งใส  มีการดาํเนินการตามแผนการจดัซื�อจดัจา้งที�ได้วางไว ้ และมีการจดัวางตวับุคลากรที�มี
ความรู้ในการจดัทาํบญัชีวสัดุและทะเบียนครุภณัฑ์เพื�อให้มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  ทาํให้
สถานศึกษาสามารถจดัหาสิ�งที�ดีมีคุณภาพ ไดร้วดเร็วทนัเวลา ในราคาที�เหมาะสม   ส่งผลให้การ
บริหารงานในด้านต่างๆของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื�น  ในด้านต่อมาคือด้านการ
รายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  ซึ� งอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  เป็นการยืนยนัวา่การบริหาร
จดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  กล่าวคือมีการกาํหนด
โครงสร้างฐานขอ้มูลทางบญัชีที�สอดคลอ้งกนัเพื�อรองรับโครงสร้างผลผลิตหลกั  ระบบบญัชีแบบ
เกณฑค์งคา้งและระบบรายงานผลการดาํเนินงาน  รวมถึงมีการวางและพฒันาระบบการรายงานผล
การดาํเนินงาน(school performance report)ที�สะทอ้นผลการปฏิบติังานตามแผนงานอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อเสนอให้หน่วยงานตน้สังกดัทราบ  ด้านที�มากเป็นอนัดบัรองสุดทา้ยได้แก่ ด้านการวางแผน
งบประมาณ  ซึ� งประกอบดว้ยการกาํหนดวิสัยทศัน์ (vision) พนัธกิจ(mission) และจดัทาํแผนกล
ยุทธ์ (strategic plan) และแผนการปฏิบติังาน  รวมถึงกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้  ซึ� งจาก
ผลการวจิยัพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  แสดงวา่ผูบ้ริหารมีการดาํเนินการอยา่งครบถว้น  ซึ� งการวางแผน
จดัการดา้นงบประมาณที�ดียอ่มทาํให้การดาํเนินงานสําเร็จบรรลุถึงเป้าหมายไดดี้เช่นเดียวกนั  ตรง
กบัของวาทินี  ตนัสิวีระวงศ ์ที�วา่สภาพการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าทั�งดา้นการวางแผนกล
ยทุธ์ระดบัสถานศึกษา  ดา้นการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง  และดา้นการจดัทาํแผนปฏิบติั
การประจาํปี  อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั  และการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการ
วางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามขนาดโรงเรียนพบว่าทั�งโดยภาพรวมและรายด้าน  
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที�มีขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  มีการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการ
วางแผนแบบมุ่งเน้นผลงานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั  0.05  ส่วนด้านการ
ตรวจสอบภายใน ซึ� งอยู่ในระดับมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย  อาจเนื�องมาจากการดาํเนินการจดัวาง
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในเพื�อให้มีความเหมะสมกบัขนาดของสถานศึกษาและเป็นอิสระ
จากระบบบริหารนั�นดาํเนินการไดย้าก  เพราะขอ้จาํกดัในเรื�องของบุคลากร  และเนื�องดว้ยการขาด
บุคลากรนี� เองส่งผลให้การจดัทาํทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นปัจจุบนัเท่าที�ควร  แต่
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จากการวิจยัพบว่ายงัอยู่ในระดบัมาก  ซึ� งก็แสดงว่าผูบ้ริหารมีการควบคุมดูแลการดาํเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบไดอ้ยา่งเรียบร้อย ครอบคลุมและครบถว้นไดใ้นที�สุด 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เนื�องมาจากการ
ปฏิบติัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาจะบรรลุผลสําเร็จตามแผนงาน/โครงการที�ไดว้างไว้
หรือไม่  ส่วนผลกัดนัสําคญัก็คือคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ ในทางกลบักนัคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารก็สามารถสะทอ้นให้เห็นได้จากการปฏิบติัการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
เช่นเดียวกนั 

เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในภูมิภาคตะวนัตกทุกดา้นและมีความสัมพนัธ์
ระดบัมากในทุกด้านด้วย  แสดงให้เห็นว่าการปฏิบติัการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใด  ปัจจัยสําคัญตัวหนึ� งก็คือคุณลักษณะของผู ้บริหาร
สถานศึกษา  โดยสังเกตจากระดบัความสัมพนัธ์จะพบวา่การบริหารงบประมาณในดา้นการวางแผน
งบประมาณนั�นมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกาํหนดเป้าหมายใน
ระดบัมากที�สุด  ย่อมแสดงว่าการวางแผนงบประมาณตอ้งอาศยัผูบ้ริหารที�มีความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาการและนโยบายการบริหารของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  สามารถกาํหนดเป้าหมาย
ความสําเร็จและได้รับการยอมรับและปฏิบติัตามจากบุคลากรทุกฝ่าย  นอกจากนี� การบริหาร
งบประมาณในด้านการวางแผนงบประมาณนั�นยงัมีความสัมพนัธ์กบัคุณลักษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรม  ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน  ดา้น
การตดัสินใจ ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ในระดบัมากรองลงมาตามลาํดบั  ซึ� งเป็นการ
ยนืยนัวา่การวางแผนงบประมาณเป็นเรื�องที�ทุกฝ่ายให้ความสําคญั  กล่าวคือจะวางแผนงบประมาณ
ไดต้รงตามแผน/โครงการที�วางไวห้รือไม่นั�นผูบ้ริหารจะตอ้งเห็นความสําคญัของครูและบุคลากร  
มีความเชื�อมั�นและพร้อมส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งเหมาะสมดว้ยวิธีการ
ที�หลากหลายเช่นการจดัอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานหรือดว้ยวิธีการอื�นๆตามความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  แต่ทั�งนี�ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร  ซึ� ง
ผูบ้ริหารเองต้องมีวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานและมีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานที�
เหมาะสมกบัครูและบุคลากรแต่ละคน  มีความหลากหลายและจะตอ้งเป็นวิธีการที�ไม่สร้างความ
กดดนัให้เกิดขึ�นในตวัครูและบุคลากรจนเหมือนกบัเป็นการจบัผิดการทาํงาน และใชข้อ้มูลที�ไดม้า
ประกอบการตดัสินใจเพื�อการดาํเนินงานในดา้นต่างๆหรือสามารถใชเ้พื�อแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นใน
สถานศึกษา  เป็นการแสดงถึงความมีภาวะผูน้าํในตวัผูบ้ริหารสถานศึกษาในอนัที�จะสร้างความ
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เชื�อมั�นใหเ้กิดขึ�นในตวัครูและบุคลากร  และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสร้างบรรยากาศที�
ดีใหเ้กิดขึ�น  ซึ� งสิ�งต่างๆเหล่านี�จะส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษารวมทั�งเป็นการสร้างความมั�นใจ
ใหแ้ก่ชุมชนที�จะสนบัสนุนสถานศึกษาในดา้นต่างๆต่อไป   

ส่วนความสัมพนัธ์ของการบริหารงบประมาณในด้านการจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้งกบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นภาวะผูน้าํ ทั�งสองด้านนี� มีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบั
มากเป็นอนัดบัสุดทา้ย  อาจเนื�องมาจากการจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้งเป็นเรื�องของความรู้ความ
เขา้ใจในระเบียบงานพสัดุ  การทาํบญัชีวสัดุและทะเบียนพสัดุ  ซึ� งมีความเกี�ยวขอ้งกบัดา้นภาวะผูน้าํ
โดยทางอ้อม  จึงมีความเป็นไปได้ที�ว่าผูใ้ห้ข้อมูลต้องการสื� อความหมายดังกล่าวออกมาใน
ผลการวจิยัซึ� งตรงกบัความเป็นจริง 

นอกจากนี�ความสัมพนัธ์ของการบริหารงบประมาณในดา้นการจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง
กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกาํหนดเป้าหมาย  ดา้นการติดต่อสื�อสาร ดา้นการ
จูงใจและดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ก็อยู่ในระดบัมากเป็นลาํดบัทา้ยตามลาํดบั  ซึ� งสาเหตุที�ผลการวิจยั
ออกมาเช่นนี�ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การบริหารงบประมาณในดา้นการจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้งนั�นมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นต่างๆที�ไดก้ล่าวไปแลว้ในระดบัมาก ไม่
ว่าจะเป็นการร่วมมือกนัในการกาํหนดเป้าหมายของการทาํงานดา้นการจดัซื�อจดัจา้ง  การใช้การ
ติดต่อสื�อสารในสถานศึกษาในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที�ดีเพื�อจูงใจในการทาํงานจดัซื�อจดัจ้างให้
ประสบผลสาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน/โครงการและเสร็จทนัตามกาํหนดเวลาที�ได้
มีการวางไวต้ามแผนงาน/โครงการนั�น  

จากผลการวิจยัยงัสามารถสังเกตได้อีกว่าการบริหารงบประมาณในด้านการบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการ
ตดัสินใจและดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัทา้ย และการ
บริหารงบประมาณในด้านการบริหารสินทรัพย์มีความสัมพนัธ์กับคุณลักษณะของผู ้บริหาร
สถานศึกษาด้านการตดัสินใจและดา้นการควบคุมการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัทา้ย 
เช่นกนั  โดยสามารถกล่าวแยกเป็นรายกรณีไดด้งันี�   ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการตดัสินใจและดา้นเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรม
ในระดบัมากเป็นอนัดบัทา้ย อาจเป็นเพราะว่าการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบหลกัเกณฑ์ที�มีการวางไวอ้ย่างเป็นระบบอยูแ่ลว้  ซึ� งการ
ปฏิบติัเรื�องเหล่านั�นจะตอ้งอาศยัการตดัสินใจ การรวบรวมขอ้มูลและการพฒันาบุคลากรเพียงแต่
อาจจะน้อยกว่าในดา้นอื�นๆเท่านั�น  ส่วนดา้นการบริหารสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการตดัสินใจและดา้นการควบคุมการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากเป็น
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อนัดบัทา้ยเช่นกนันั�น ก็อาจกล่าวไดว้่าดา้นการบริหารสินทรัพยเ์ป็นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัเก็บ 
บาํรุงรักษาและซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์  รวมทั�งการจดัหาและใช้สินทรัพยที์�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  จึงตอ้งใช้การตดัสินใจในการดาํเนินงานแต่ไม่มากเท่ากบัดา้นอื�นๆ หรือแมแ้ต่กบัดา้นการ
ควบคุมการปฏิบติังาน  การบริหารสินทรัพยก์็ตอ้งมีการกาํกบัติดตามเพื�อให้งานนั�นดาํเนินไปได้
อยา่งราบรื�น และบรรลุตามวตัถุประสงคที์�ไดต้ั�งไว ้ แต่การดาํเนินงานที�มีความสัมพนัธ์ดงักล่าวยงั
น้อยกว่าความสัมพนัธ์กบัด้านที�เหลือจึงส่งผลให้ผลการวิจยัมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมากเป็น
อนัดบัทา้ยของตาราง  ซึ� งสามารถสรุปไดว้า่ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัเพียงแต่วา่มีบางดา้นที�ระดบั
ความมากนั�นอาจมีระดบัที�นอ้ยกวา่ดา้นอื�นเท่านั�น 

 
ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1) ควรจดัให้มีการส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะดงักล่าวในกลุ่มผูบ้ริหาร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงประโยชน์ของเป้าหมายการปฏิบติังานและการฝึกอบรมให้มากขึ�นและให้ทาง
สํานกัการศึกษาฯไดจ้ดัดาํเนินการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารเป็นประจาํอย่างต่อเนื�อง  ซึ� งอาจ
กระทาํไดห้ลายวธีิ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน เป็นตน้ และผูบ้ริหารเองควร
ใหค้วามสนใจในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 
 2) ควรมีนโยบายสนบัสนุนใหผู้ที้�จะมาดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารตอ้งผา่นการฝึกอบรม 
หรือพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํทั�งทางด้านกายและสังคม บุคลิกภาพ และคุณลกัษณะเชิงทกัษะ 
รวมทั�งความสามารถและทกัษะในกระบวนการบริหารจดัการมาอยา่งเพียงพอ  เพื�อให้การบริหาร
เป็นไปอยา่งต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ 
 3) ควรจดัสรรบุคลากรที�มีความเหมาะสมและเพียงพอในการดาํเนินการในเรื�องของการ
ตรวจสอบภายใน  โดยใหส้ามารถใชอ้าํนาจตามหนา้ที�ไดอ้ยา่งแทจ้ริงเพื�อให้การปฏิบติังานดา้นการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษามีความเป็นปัจจุบนัและมีความโปร่งใสมากยิ�งขึ�น 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั งต่อไป 

 เพื�อเป็นประโยชน์สําหรับการวิจยัในอนาคต  ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนวทางในการวิจยัครั� ง
ต่อไปดงันี�  
 1.   ควรมีการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัเทศบาลใน
ภูมิภาคตะวนัตก 
 2.   ควรมีการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการปฏิบติัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  สังกดั
เทศบาลในภูมิภาคตะวนัตก 

3.  ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการปฏิบติัการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา   โดยให้มีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ระดบัลึก หรือการจดั
กลุ่มสนทนา  ซึ� งจะไดข้อ้มูลที�ตรงกบัความเป็นจริงมากกวา่การใชแ้บบสอบถามเพียงอยา่งเดียว 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื�องมือ 
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รายชื�อผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบเครื�องมือ 
 
1.   ผศ.ดร.ศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์   
 วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร
 สถานที*ทาํงาน ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
2.   ดร.ประทีป   มากมิตร     
 วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร
 สถานที*ทาํงาน อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์และรัฐศาสตร์      
   มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
3.   นายโสภณ  นาคศิริ      
 วฒิุการศึกษา       ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช            
สถานที*ทาํงาน ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษา 

   สาํนกัการศึกษา  เทศบาลนครนครปฐม 
4.   นายวชัระ ม่วงชู        
 วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยันเรศวร    

สถานที*ทาํงาน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา(สมคัรพลผดุง) 
   โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
5.   นางสาวสุวรรณา   ตั@งไชยคีรี     
 วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย   มหาวิทยาลยัศิลปากร
 สถานที*ทาํงาน    รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 1  วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
   โรงเรียนเทศบาล 1  วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเครื�องมือ 
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รายชื�อโรงเรียนทดลองเครื�องมือวจัิย 
 

1. โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอาํ            อ.ชะอาํ         จ.เพชรบุรี 

2. โรงเรียนเทศบาล 3 วดัเนรัญชรา        อ.ชะอาํ          จ.เพชรบุรี 

3. โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา        อ.บา้นโป่ง    จ.ราชบุรี 

4. โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายนิดี           อ.บา้นโป่ง    จ.ราชบุรี 

5. โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง    อ.เมือง          จ.สุพรรณบุรี 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล
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รายชื�อโรงเรียนที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จงัหวดันครปฐม 

เทศบาลนครนครปฐม  จาํนวน  5 โรงเรียน 

1. โรงเรียนเทศบาล  1 วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 

2. โรงเรียนเทศบาล  2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 

3. โรงเรียนเทศบาล  3 สระกระเทียม 

4. โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 

5. โรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดีย ์

จงัหวดักาญจนบุรี 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จาํนวน  5 โรงเรียน 

6. โรงเรียนเทศบาล 1  วดัเทวสังฆาราม 

7. โรงเรียนเทศบาล  2  ประชาภิบาล 

8. โรงเรียนเทศบาล  3  บา้นบ่อ 

9. โรงเรียนเทศบาล 4  บา้นชุกกุ่ม 

10. โรงเรียนเทศบาล  5  กระดาษไทยอนุเคราะห์ 

จงัหวดัราชบุรี 

เทศบาลเมืองราชบุรี  จาํนวน  5 โรงเรียน 

11. โรงเรียนเทศบาล  1  วดัสัตตนารถ 

12. โรงเรียนเทศบาล  2   วดัช่องลม 

13. โรงเรียนเทศบาล  3  วดัเทพอาวาส 

14. โรงเรียนเทศบาล  4   วดัมหาธาตุวรวหิาร 

15. โรงเรียนเทศบาล  5   พหลโยธินรามอินทรภกัดี 

เทศบาลเมืองบา้นโป่ง  จาํนวน 1 โรงเรียน 

16. โรงเรียนเทศบาล 2 วดับา้นโป่ง  

เทศบาลเมืองโพธาราม  จาํนวน  2 โรงเรียน 

17. โรงเรียนเทศบาลไทรอารี 

18. โรงเรียนเทศบาลวดัโชค 
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จงัหวดัสุพรรณบุรี 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จาํนวน 2 โรงเรียน 

19. โรงเรียนเทศบาล  1  วดัประตูสาร 

20. โรงเรียนเทศบาล  3 วดัไชนาวาส 

เทศบาลตาํบลสองพีBนอ้ง  จาํนวน  5 โรงเรียน 

21. โรงเรียนเทศบาล  1 ตลาดบางลีB(พานิชอุทิศ) 

22. โรงเรียนเทศบาล  2  อาํนวยวิทย ์

23. โรงเรียนเทศบาล  3  วดัใหม่อมัพวนั 

24. โรงเรียนเทศบาล  4  วดัโพธิD อน้ 

25. โรงเรียนเทศบาล   5  วดัศรีสาํราญ 

จงัหวดัสมุทรสาคร 

เทศบาลเมืองสมุทรสาคร  จาํนวน  6 โรงเรียน 

26. โรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชยั 

27. โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม 

28. โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม 

29. โรงเรียนเทศบาลวดัโกรกกราก 

30. โรงเรียนเทศบาลวดัเจษฎาราม 

31. โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม 

เทศบาลตาํบลกระทุ่มแบน  จาํนวน 1 โรงเรียน 

32. โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรณ์ 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  จาํนวน  5  โรงเรียน 

33. โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ 

34. โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถมัภ ์

35. โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมนิมิต (พอ่คา้อุทิศ) 

36. โรงเรียนเทศบาลวดัปทุมคณาวาส (หิรัญนิสูตร์) 

37. โรงเรียนเทศบาลวดัป้อมแกว้ (อคัรพงศช์นูปถมัภ)์ 
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เทศบาลตาํบลอมัพวา  จาํนวน  2 โรงเรียน 

38. โรงเรียนเทศบาล  1  วดันางวงั 

39. โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเกษมสรณาราม 

จงัหวดัเพชรบุรี 

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

40. โรงเรียนเทศบาล  1  วดัแก่นเหล็ก (รัตนกะลสัอนุสรณ์) 

41. โรงเรียนเทศบาล  2  วดัพระทรง (สุทธิวเิทศอุปถมัภ)์ 

42. โรงเรียนเทศบาล   3  วดัจนัทราวาส 

43. โรงเรียนเทศบาล   4   วดัไชยสุรินทร์ 

เทศบาลตาํบลชะอาํ  จาํนวน  7 โรงเรียน 

44. โรงเรียนเทศบาล  2  วดัไทรนอ้ย 

45. โรงเรียนเทศบาล  4  บา้นบ่อแขม 

46. โรงเรียนเทศบาล  5  บา้นหว้ยทรายใต ้

47. โรงเรียนเทศบาล  6  บา้นหว้ยทรายเหนือ 

48. โรงเรียนเทศบาล   7 บา้นหนองตาพด 

49. โรงเรียนเทศบาล   8  สวนสนชะอาํ 

50. โรงเรียนเทศบาล   9  บา้นสามพระยา 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์  จาํนวน  3 โรงเรียน 

51. โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม 

52. โรงเรียนเทศบาลบา้นค่าย 

53. โรงเรียนเทศบาลบา้นหนองบวั 

เทศบาลเมืองหวัหิน  จาํนวน  5 โรงเรียน 

54. โรงเรียนเทศบาลบา้นหวัหิน 

55. โรงเรียนเทศบาลวดัหนองแก 

56. โรงเรียนเทศบาลบา้นบ่อฝ้าย 

57. โรงเรียนเทศบาลบา้นเขาเต่า 

58. โรงเรียนเทศบาลบา้นตะเกียบ 
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รายชื�อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  

1.   นายโสภณ  นาคศิริ      

 วฒิุการศึกษา       ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช            

สถานทีBทาํงาน ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษา 

   สาํนกัการศึกษา  เทศบาลนครนครปฐม 

2.   นายสมชาย   เปียถนอม          

 วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

                                         มหาวทิยาลยัศิลปากร 

สถานทีBทาํงาน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

   โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

3.   นายชลิต  ตุม้ทองคาํ         

 วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   

                                         มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 สถานทีBทาํงาน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียน มธัยมศึกษาเมืองทวารวดี   

                                          โรงเรียน มธัยมศึกษาเมืองทวารวดี  

4.   นายสมมาตร บุญวรีะ 

             ตาํแหน่ง            สมาชิกสภาเทศบาล 

 สถานทีBทาํงาน สาํนกังานเทศบาลนครนครปฐม 

5.   นายธนาวธุ    ดอนจนัทร์ทอง     
 ตาํแหน่ง           รักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกัคลงั 
             สถานทีBทาํงาน   สาํนกัการคลงั   เทศบาลนครนครปฐม   
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1.  แบบสอบถามของการวจัิย 

เรื�อง  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลภูมิภาคตะวนัตก 

………………… 

คาํชี+แจง  ในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามของการวจิยันี+  มีวตัถุประสงคเ์พื�อการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

กบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
2. ผูต้อบแบบสอบถามนี+  ไดแ้ก่ 

1. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   
2. รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการและการเงิน  
3. หวัหนา้ฝ่ายงานงบประมาณ  
4. หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
5. หวัหนา้ฝ่ายงานพสัดุ 
6. ครูปฏิบติัการสอน 

3. แบบสอบถามฉบบันี+ มี 3 ตอน ประกอบดว้ย 
  ตอนที� 1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที� 2  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร  ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) 
ตอนที� 3  การบริหารงบประมาณสถานศึกษา ตามมาตรฐานทางการเงิน (7 Hurdles) 

        สาํหรับตอนที� 2 และตอนที� 3  มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ตามเกณฑด์งันี+  
    ระดบั 1  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
                                                          ในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
    ระดบั 2  หมายถึง   คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
       ในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย   
    ระดบั 3  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
           ในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบั 4  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
           ในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก 
   ระดบั 5  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร/การบริหารงบประมาณ 
           ในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากที�สุด   
  ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี      จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี+             

                        นายสุเมธ  จนัทร์เจือจุน 
       นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
           ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
                   บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําชีแจง  โปรดเขียนเครื!องหมาย  � ลงใน �  หนา้ขอ้ความที!ตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้จิยั 

1. เพศ 
      �  ชาย                � หญิง 
2. อาย ุ
      � ต ํ!ากวา่ 26 ปี                            
      � 26 - 35 ปี         
      � 36 - 45 ปี 
      � 46  ปีขึ9นไป 
3. ระดบัการศึกษา 
      � ปริญญาตรี 
      � ปริญญาโท 
      � ปริญญาเอก             
4. ตาํแหน่ง 

  �   ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  
  �  รองผูอ้าํนวยการฯฝ่ายธุรการและการเงิน 

             �   หวัหนา้ฝ่ายงานงบประมาณ  
             �   หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
             �   หวัหนา้ฝ่ายงานพสัดุ 
             �   ครูปฏิบติัการสอน 

5. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งตามขอ้ 4  
     �  ต ํ!ากวา่ 11  ปี                                
     �  11 - 20 ปี                            
     �  21 - 30 ปี 
     �  31  ปีขึ9นไป 

 

 
[  ]  1 

 
[  ]  2 
 
 
 
 
[  ]  3 
 
 
 
[  ]  4 
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ตอนที� 2  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
คําชีแจง โปรดพิจารณาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี9วา่อยูใ่นระดบัใด  
               แลว้ทาํเครื!องหมาย � ใหต้รงสภาพจริงเพียงขอ้ละ 1 คาํตอบ 
 

 

ขอ้ 
 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที!สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ที!สุด 

1 
 

 
1. 

 
2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

 
5. 
 
 

6.  
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 
 

 

ด้านภาวะผู้นํา 
ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการกาํหนดนโยบายเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องงาน................................................... 
ผูบ้ริหารมีความไวว้างใจและเชื!อมั!นในตวัครูและ
บุคลากรโดยใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติังาน………………………………………….... 
ผูบ้ริหารมีการประชุมชี9แจงใหท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆที!
เป็นประโยชนใ์นการจดัการศึกษาและแนวทางการ
ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งสมํ!าเสมอ..…………………. 
ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที!ดี ทั9งการครอง
ตน ครองคนและครองงาน………………………….. 
 

ด้านการจูงใจ 
ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิควธีิการต่างๆในการสร้างเจตคติที!ดี
ต่ออาชีพและจูงใจใหค้รูและบุคลากรปฏิบติัหนา้ที!ได้
บรรลุเป้าหมาย…………………………………..…. 
ผูบ้ริหารทาํใหค้รูและบุคลากรมีความเชื!อมั!นและ
ไวว้างใจในหน่วยงาน..….……………………….… 
ผูบ้ริหารแสดงเจตคติต่อเป้าหมายของโรงเรียนดว้ยการ
สนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมาย..... 
ผูบ้ริหารกระตุน้ใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อหนา้ที!โดย
การมอบหมายงานใหท้าํตามความเหมาะสม.…….... 
ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อครูและบุคลากรทุกคนดว้ยความ
ยติุธรรม…………………………………………….. 
 

 

 
 

…… 
 
 

…… 
 
 

…… 
 

…… 
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…… 
 

…… 
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…… 
 
 

…… 
 
 

…… 
 
…… 

 
 
 
 

…… 
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ขอ้ 
 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 

ระดบัการปฏิบติั  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที!สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ที!สุด 

1 
 

 
10. 

 
 

11. 
 

12. 
 
 

13. 
 
 

 
14. 

 
15. 

 
 

16. 
 

17. 
 

 
 

18. 
 

19. 
 
 

20. 
 

 

ด้านการตดิต่อสื�อสาร 
ผูบ้ริหารใชก้ารติดต่อสื!อสารสองทางคือจากผูบ้ริหาร
สู่ครูและบุคลากรและจากครูและบุคลากรสู่ผูบ้ริหาร
ในการบริหารโรงเรียน…...........................................
ผูบ้ริหารจดัระบบการสื!อสารข่าวสารภายในโรงเรียน
ใหมี้ความรวดเร็วและทั!วถึง ........................……….. 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหใ้ชสื้!อ เทคโนโลยตี่างๆ เพื!อ
อาํนวยความสะดวกในการติดต่อสื!อสารในการ
ปฏิบติังาน...........................................................…… 
ผูบ้ริหารมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงาน ชุมชน และบุคคลในทอ้งถิ!น…………….. 
 

ด้านการมปีฏิสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมือ
ในการทาํงานและทาํงานร่วมกนัเป็นทีม..................... 
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีลกัษณะการ
ปฏิสมัพนัธ์แบบกลัยาณมิตร(บนพื9นฐานของความ
ไวว้างใจซึ!งกนัและกนั)..…………………………..… 
ผูบ้ริหารรับรู้ เขา้ใจปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือครู
ในการปฏิบติังาน........................................................ 
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีปฏิสมัพนัธ์ที!ดีกบั
ชุมชนเป็นผลทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ.. 
 

ด้านการตดัสินใจ 
ผูบ้ริหารรวบรวมขอ้มูลที!เป็นประโยชน์และนาํมาใช้
ประกอบการตดัสินใจ………………………….…… 
ผูบ้ริหารนาํขอ้มูลที!ผา่นกระบวนการกลั!นกรองไป
ประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจเพื!อมุง่สู่เป้าหมายไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ..……………………………...…….. 
ผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบติังานภายใตข้อ้มูลที!
ถูกตอ้งชดัเจน…………………………………….… 
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ผูบ้ริหารมีความสามารถในการตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์.................... 
ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื!อง
เกี!ยวกบังานที!ตนปฏิบติั……………………………... 
 

ด้านการกาํหนดเป้าหมาย 
ผูบ้ริหารใชค้วามรู้ทางวชิาการและนโยบายการ
บริหารงานเป็นตวักาํหนดเป้าหมายของโรงเรียน........ 
ผูบ้ริหารสามารถผสมผสานและหล่อหลอมความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรเพื!อกาํหนดเป้าหมายและ
แนวทางการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ........... 
ผูบ้ริหารมีการประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรใน
โรงเรียนทราบถึงความคาดหวงัและแนวทางในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน............................................... 
ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูและบุคลากรยอมรับและปฏิบติั
ตามเป้าหมายที!ไดว้างไว…้…………………………. 
 

ด้านการควบคุมการปฏบิัตงิาน 
ผูบ้ริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของครูและบุคลากรโดยวธีิการที!ถูกตอ้ง เหมาะสม
และเป็นธรรม………………………………………. 
ผูบ้ริหารใชข้อ้มูล(เช่นขอ้มูลดา้นบญัชี ผลการสอนฯ)
ในการควบคุมหรือตรวจสอบงานเพื!อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน………… 
ผูบ้ริหารกาํหนดใหมี้การวดัและประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเนื!อง…………………………….. 
 

ด้านเป้าหมายการปฏบิัตงิานและฝึกอบรม 
ผูบ้ริหารรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของโรงเรียน
และชุมชน แลว้นาํมาวเิคราะห์เพื!อกาํหนดมาตรฐาน
และแนวทางการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ.............................................................. 
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ฝึกฝนและอบรมในดา้นต่างๆตามความสามารถ  
ความสนใจ และความถนดั………………………… 
ผูบ้ริหารจดัใหมี้การฝึกอบรมโดยจดัหาวทิยากรที!มี
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ตอนที� 3   การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
คาํชีแจง โปรดพิจารณาการปฏิบติัการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี9วา่มีการปฏิบติั อยูใ่น
ระดบัใด แลว้ทาํเครื!องหมาย � ใหต้รงสภาพจริงเพียงขอ้ละ 1 คาํตอบ 
 

 

 

 
ขอ้ 

 

 
การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
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ด้านการวางแผนงบประมาณ 
ผูบ้ริหารมีการวางแผนกลยทุธ์ โดยวเิคราะห์
สภาพการณ์ทั9งภายในและภายนอกของโรงเรียน..…. 
ผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนการใชจ่้ายเงินสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี และ
แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน……………....….. 
ผูบ้ริหารมีการรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลพื9นฐาน  
ปัญหา และอุปสรรคที!เกี!ยวขอ้งกบัการจดัแผนงาน 
เพื!อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการขอตั9งงบประมาณของ
โรงเรียน...................................................................... 
ผูบ้ริหารมีการวางแผนดา้นการติดตามตรวจสอบการ
จดัเตรียมงบประมาณ……………….………………. 
 

การกาํหนดผลผลติและการคาํนวณต้นทุน 
ผูบ้ริหารมีการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลพื9นฐาน เช่น 
ขอ้มูลเกี!ยวกบัโรงเรียน,บุคลากรและชุมชน เพื!อใชใ้น
การกาํหนดงบประมาณ..……………………….…... 
ผูบ้ริหารมีการศึกษาวเิคราะห์รายละเอียดของ
งบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการทั9งปีที!ผา่นมา
และปีปัจจุบนั………………………………………... 
ผูบ้ริหารมีการจดัทาํเอกสารงบประมาณที!แสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงค/์เป้าหมาย และ
วงเงินงบประมาณของแผนงาน/โครงการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน.......................................................................... 
ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงการกาํหนดงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบันโยบายที!กาํหนดไว.้............................. 
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การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
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ด้านการจดัระบบการจดัซือจดัจ้าง 
ผูบ้ริหารจดับุคลากรที!มีความรู้ความเขา้ใจเกี!ยวกบั
ระเบียบวา่ดว้ยงานพสัดุเป็นผูป้ฏิบติังาน…………… 
ผูบ้ริหารมีแผนการจดัซื9อจดัจา้งเป็นไปตามแผนงานที!
วางไว…้……………….…………………………… 
ผูบ้ริหารกาํหนดใหมี้การจดัทาํบญัชีวสัดุ และทะเบียน
ครุภณัฑถู์กตอ้งตามระเบียบและเป็นปัจจุบนั………. 
 

ด้านการบริหารทางการเงนิและการควบคุม

งบประมาณ 
ผูบ้ริหารแต่งตั9งคณะกรรมการดาํเนินการในเรื!องการ
บญัชีและการเงิน และกาํหนดความรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน.……………………………………................. 
ผูบ้ริหารใหจ้ดัทาํเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิก
เงิน  การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินครบถว้น
เป็นปัจจุบนั………….……………………………… 
ผูบ้ริหารไดจ้ดัสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
อยา่งเหมาะสม...............……………..……….……. 
ผูบ้ริหารกาํหนดใหจ้ดัทาํทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณและเงินรายไดส้ถานศึกษา 
ครอบคลุม ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั……………… 
 

ด้านการรายงานทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
ผูบ้ริหารกาํหนดดชันีชี9วดั กรอบและโครงสร้างการ
ประเมินและการรายงานผลที!ชดัเจน…………….…. 
ผูบ้ริหารไดว้เิคราะห์ความคุม้ค่าของการดาํเนินงาน 
เพื!อเป็นขอ้มูลในการวางแผนงาน/โครงการต่อไป…. 
ผูบ้ริหารใหจ้ดัทาํรายงานทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั………..…… 
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ขอ้ 

 

 
การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
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ด้านการบริหารสินทรัพย์ 
ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั9งเจา้หนา้ที!พสัดุและหวัหนา้
เจา้หนา้ที!พสัดุของโรงเรียน...………………………. 
ผูบ้ริหารไดจ้ดัทาํระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์อง
โรงเรียน..................................................................... 
ผูบ้ริหารกาํหนดใหมี้การจดัเก็บ บาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน… 
ผูบ้ริหารดาํเนินการจดัหาและใชป้ระโยชนจ์าก
สินทรัพยข์องโรงเรียนที!มีอยู ่ ตามระเบียบและแนว
ปฏิบติัที!เกี!ยวขอ้ง……………………..……………. 
ผูบ้ริหารมีการตรวจสอบพสัดุประจาํปีแลว้รายงานตน้
สงักดัและผูเ้กี!ยวขอ้งทนัตามระยะเวลาที!กาํหนด…… 
 

ด้านการตรวจสอบภายใน 
ผูบ้ริหารแต่งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณ
ของโรงเรียนเมื!อสิ9นปีงบประมาณ.............................. 
ผูบ้ริหารจดัทาํแผนการตรวจสอบการดาํเนินงานและ
การใชจ่้ายเงินของโรงเรียนอยา่งชดัเจน...................... 
ผูบ้ริหารจดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม การใชจ่้ายเงินของ
โรงเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบอยา่งสมํ!าเสมอ........... 
ผูบ้ริหารไดจ้ดัทาํสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั..................... 
ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาการใช้
จ่ายงบประมาณและการประเมินผลการใชง้บประมาณ. 
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2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  
 

ตอนที� 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
1. เพศ 
2. ระดบัการศึกษา 
3. ตาํแหน่งหนา้ที!ปัจจุบนั 
4. ประสบการณ์การทาํงานตามขอ้ 3 

ตอนที� 2   การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
1. ด้านการกาํหนดผลผลติและการคาํนวณต้นทุน 
 1.1 หน่วยงานของท่านมีขั9นตอนและวธีิการในการคดัเลือกคณะกรรมการดาํเนินการการกาํหนดผลผลิตและ

การคาํนวณตน้ทุนอยา่งไร 
 1.2 หน่วยงานของท่านใชห้ลกัการใดในการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุนเพื!อใหเ้กิด 
       ความคุม้ค่า 
 1.3 หน่วยงานของท่านมีขั9นตอนในการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุนอยา่งไร 
 1.4 อะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน และท่านมีวธีิการป้องกนัและ

แกไ้ขอยา่งไร 
 1.5 ท่านคิดวา่หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที!กรมบญัชีกลางกาํหนดมีความเหมาะสมในการนาํไปปฏิบติัหรือไม่

อยา่งไร  ถา้ไม่ช่วยเสนอแนะแนวทางที!เหมาะสม 
 1.6 หน่วยงานของท่านนาํหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที!กรมบญัชีกลางกาํหนดมาใชค้รบทุกขอ้หรือไม่  
 1.7 เมื!อนาํหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที!กรมบญัชีกลางมาใชแ้ลว้พบปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
     และมีขอ้ดีอยา่งไรบา้ง 
 1.8 จุดอ่อน  จุดแขง็ของหน่วยงานของท่านในการจดัทาํการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุนคือ

อะไรบา้ง 
2. ด้านการจดัระบบการจดัซือจดัจ้าง 

2.1 หน่วยงานของท่านมีขั9นตอนและวธีิการในการคดัเลือกคณะกรรมการดาํเนินการการจดัระบบการจดัซื9อ
จดัจา้งอยา่งไร 

2.2 หน่วยงานของท่านใชห้ลกัการหรือวธีิการใดในการจดัระบบการจดัซื9อจดัจา้ง  และมีขั9นตอนวธีิการ
อยา่งไร อธิบายพอสงัเขป 

2.3 ท่านคิดวา่กระบวนการใดที!มีความสาํคญัที!สุดในการจดัระบบการจดัซื9อจดัจา้งที!ท่านปฏิบติั เพราะอะไร 
2.4 ในหน่วยงานของท่านใครเป็นผูก้าํหนดคุณสมบติัของพสัดุ  และใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการพิจารณาจดัซื9อจดั

จา้ง 
2.5 ท่านคิดวา่กระบวนการจดัซื9อจดัจา้งที!ท่านดาํเนินการอยูมี่การควบคุมเพียงพอหรือไม ่อยา่งไร 
2.6 ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการพฒันากระบวนการและวธีิการดาํเนินการจดัซื9อจดัจา้งเพื!อใหค้วาม

มั!นใจวา่ การจดัซื9อจดัจา้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั และเกิดประสิทธิผล 
ข้อเสนอแนะอื�นๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
การวเิคราะห์ค่าความเชื�อมั�นแบบสอบถาม 
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  การวเิคราะห์ค่าความเชื�อมั�น 
Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excluded(
a) 0 .0 

Total 30 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.985 60 

 
 
 Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

1 250.60 714.524 .559 .985 

2 250.60 707.007 .673 .985 

3 250.33 708.023 .633 .985 

4 250.30 702.493 .796 .984 

5 250.50 708.534 .569 .985 

6 250.47 703.292 .766 .985 

7 250.30 704.493 .735 .985 

8 250.40 707.352 .675 .985 

9 250.40 700.731 .811 .984 

10 250.43 703.082 .755 .985 

11 250.67 704.506 .742 .985 

12 250.37 699.757 .767 .985 

13 250.50 709.845 .646 .985 

14 250.43 711.357 .560 .985 

15 250.53 709.154 .622 .985 

16 250.40 709.903 .594 .985 

17 250.43 710.323 .667 .985 

18 250.40 707.214 .680 .985 

19 250.50 706.741 .678 .985 

20 250.57 701.082 .764 .985 

21 250.33 696.506 .846 .984 

22 250.63 709.689 .614 .985 

23 250.63 704.516 .783 .985 

24 250.70 707.872 .750 .985 

25 250.50 706.603 .758 .985 

26 250.43 704.806 .774 .985 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

27 250.40 702.800 .750 .985 

28 250.47 698.671 .835 .984 

29 250.50 703.914 .702 .985 

30 250.83 706.006 .680 .985 

31 250.40 704.662 .695 .985 

32 250.70 705.459 .628 .985 

1 250.47 707.361 .709 .985 

2 250.30 704.079 .747 .985 

3 250.47 703.568 .837 .984 

4 250.47 699.223 .891 .984 

5 250.43 705.013 .767 .985 

6 250.63 705.482 .752 .985 

7 250.57 708.875 .740 .985 

8 250.47 700.464 .784 .984 

9 250.60 701.421 .675 .985 

10 250.37 701.964 .763 .985 

11 250.33 708.782 .676 .985 

12 250.17 703.454 .757 .985 

13 250.13 705.913 .758 .985 

14 250.37 705.137 .733 .985 

15 250.27 709.306 .644 .985 

16 250.60 701.007 .790 .984 

17 250.63 699.137 .807 .984 

18 250.43 705.289 .758 .985 

19 250.23 712.323 .610 .985 

20 250.50 710.328 .629 .985 

21 250.50 709.983 .641 .985 

22 250.43 702.944 .759 .985 

23 250.37 704.930 .627 .985 

24 250.70 706.769 .592 .985 

25 250.40 699.352 .788 .984 

26 250.27 697.926 .797 .984 

27 250.20 704.855 .787 .984 

28 250.33 705.816 .701 .985 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ชื�อ – สกุล  นายสุเมธ  จนัทร์เจือจุน   
เกดิ                                   29  สิงหาคม 2523 
ที�อยู่   42  ซอยเพชรเกษม 15 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข ้ อ.เมือง นครปฐม 7300 
ที�ทาํงาน   โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา(สมคัรพลผดุง)  สาํนกัการศึกษา  เทศบาล   
                                          นครนครปฐม 
 
ประวตัิการศึกษา 

  พ.ศ. 2541 สาํเร็จการศึกษาชั:นมธัยมศึกษาปีที; 6  โรงเรียนวสุิทธรังษี  จงัหวดั
กาญจนบุรี 

       พ.ศ.  2543                 สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาวทิยาศาสตร์  วชิาเอกเทคโนโลยกีารอาหาร 
จากสถาบนัราชภฎันครปฐม 

 พ.ศ. 2545 สาํเร็จการศึกษาปริญญาคุรุศาสตร์บณัฑิต  วชิาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  
จากสถาบนัราชภฎักาญจนบุรี   

 พ.ศ. 2550  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ประวตัิการทาํงาน 

 พ.ศ. 2545  พนกังานคอมพิวเตอร์  บริษทั หวัหินโฟโต ้
 พ.ศ. 2546  เจา้หนา้ที;คอมพิวเตอร์  กรมทางหลวงชนบท 
 พ.ศ. 2547  พนกังานคอมพิวเตอร์  บริษทั อินทธ์ร จิวเวอรี;  จาํกดั 
 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ครู คศ.1   สอนวชิาคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา       

(สมคัรพลผดุง)  สังกดัเทศบาลนครนครปฐม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



