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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก    2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 219 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
จ านวน  38  คนและครูจ านวน  181  คน  ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่  ร้อย
ละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน   t – test (Independent Samples)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way  ANOVA)    

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก เห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 2)การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย จ าปาสัก พบว่า บุคลากรที่มี เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ  ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านการวางแผนงบประมาณ และด้านการตรวจสอบภายใน  และ 3) 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย จ าปาสัก ได้แก่ ให้ผู้บริหารก าหนดนโยบาย แผนงานโครงการที่สามารถปฏิบัติงานได้   ให้ผู้บริหาร
สามารถกระจายงานให้เท่ากันทุกคน  ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้ครอบคลุมทุก
เรื่อง ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อให้สามารถปฏิ บัติงานได้ทันที  เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงควรวางแผนล่วงหน้าตามแนวปฏิบัตใินการบริหารสนิทรัพย์ของสถานศึกษาโดยมกีารใช้ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ  
ค าส าคัญ: การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   
 

Abstract 
This objective of reaserch were: (1) to study Strategic Performance – Based Budgeting 

Management of Champasak University, Laos PDR  with opinion of teacher and leader (2) to 
compare the opinion of teacher and leader by gender, age, level of education and income (3) to 
study about recommendation of teacher and leader in Strategic Performance –  Based Budgeting 
Management. The sampling size is 219 people and separate in two groups with the teacher is 181 
people and leader 38 people (Simple Random Sampling) The reaearch material were qustionair 
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and data analysis by  statistics with  frequency , mean, standard deviation, t-test (Independent 
Samples)and  One-way  ANOVA.  The results of research found that 1) the opionion fo teacher 
and leader in Strategic Performance –  Based Budgeting Management of Champasak University, 
Lao PDR with high level because the university follow the rule and regulation budget in each 
year. 2) To compare the opinion of teacher and leader by gender, age, level of education and 
income found that, by total aspects  were not different , but by each aspect there were 
significant differences among the samplers with all 4 variable differences at the statistical level of 
.05.   age with level of significant  .05 and 3)The recomendation of teacher and leader in Strategic 
Performance –  Based Budgeting Management of Champasak University, Lao PDR with the policy 
of budget were not cover all issue and the leader were not spread out the work to and consult 
to all staff with budget planning to estimate in asset management of education institute under 
procurement system.  
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บทน า 

การปฏิรูปการศึกษาเป็นการสร้างคุณภาพ สร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาโดย ให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ การเป็นคนดี เก่งและ มีความสุขมีโอกาส  ได้เรียนรู้ด้วย ตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งใน และนอกระบบ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี คุณภาพในทุกระดับ
การศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึง ระดับอุดม ศึกษา ซึ่งต้องอาศัยการ
จัดกระบวนการ เรียนรู้ที่มีคุณภาพ การได้รับการ สนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
คือ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็ม ศักยภาพ ลดขั้นตอนการบริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมือ
อาชีพ มีระบบการบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส และใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้
บรรลุ เป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนน่วม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของ 
สปป. ลาว 

มหาวิทยาลัยจ าปาสัก เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีบทบาทในการปฏิบัตินโยบายของพรรค มีหน้าที่ในการ
สร้างแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม มหาวิทยาลัย จ าปาสัก ก่อตั้งวันที่ 28 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 และ จากปี ค.ศ. 2002-2003 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจ าปาสักได้เปิดการเรียน การสอนใน
ระดับ ปริญญาตรี 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ และ ป่าไม้ มี
นักเรียน ทั้งหมด 390 คน เป็นนักเรียนหญิง 164 คน ในปีการศึกษา ค.ศ. 2012-2113 ได้เปิดการเรียนการสอน 
ทั้งหมด 6 คณะวิชา เช่น คณะครุศาสตร์ คณะเกษตร  และป่าไม้ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รวม 15 สาขาวิชา 

มหาวิทยาลัย จ าปาสัก ได้จัดท างบประมาณในแต่ละปีตามก าหนดเวลาที่ทางภาครัฐ ระบุไว้ใน ตารางเวลา 
ซึ่งได้มีการกระจายงานให้กับแต่ละคณะวิชา ห้องการ และ หน่วยงานท า แต่ก็ยังมีปัญหาหลายอย่างที่ ยังต้อง
ด าเนินการต่อไป เช่น การจัดท าแผนส่งไม่ตรงตามก าหนดเวลา การให้ค าปรึกษายังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องได้มีการ แก้ไข
อย่างเร่งด่วน  จากปัญหาดังกล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
จ าปาสัก มุ่งเน้นตามแผนยุทธศาสตร์  
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1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก    
1.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  
1.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยจ าปาสัก  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัด ระบบการศึกษาเพราะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การ ที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 เชษฐา ชาญพานิชย์ [1] ได้ให้ความเห็นว่าการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ ปฏิบัติภารกิจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษาได้ ก าหนดไว้ 
 นิยม โพธิ์ทอง [2] ให้ความหมายว่าการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ คือ การ บริหารสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ จะยึดเป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยมี งานวิชาการเป็นหลัก งานวิชาการ
เป็นงานท่ีส าคัญ ที่สุดในการที่จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดหมายที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนับสนุน 
และเป็นงานเสริมให้งานวิชาการ ประสบผล ส าเร็จยิ่งข้ึน 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
  งบประมาณ คือ การจัดท างบประมาณการด าเนินงานด้านแผนพัฒนา การศึกษา และค าขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร การใช้จ่าย งบประมาณ และการควบคุม 
งบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องตาม ระเบียบ
ทันเวลา  อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ทั้งผลผลิต และ ผลลัพธ์ตลอดจนติดตาม ราย งานประเมินผล 
และรายงาน [3] นอกจากนี้ยังมีหน่วย งานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักวิชาการหลายท่านได้อธิบาย บริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาดังนี้ 
  กรมสามัญศึกษา [4] ได้ให้แนวทางของการบริหารงาน งบประมาณว่า เป็น ภารกิจงานเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์การจัด และพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา มีการวางแผน กลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร 
จัดท าระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มีการ ก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้งบประมาณ ของสถานศึกษา สาธิต หนูอุ่น [5] ให้ความหมายของงบประมาณว่า เป็นแผนใน การ
จัดสรรงบทรัพยากรเพื่อใช้ใน การด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในช่วงเวลา เวลาหนึ่งใน
อนาคต โดยส่วนมาก จะจัดสรรในลักษณะของเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
 1.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ เก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ถึงผู้บริหารของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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 1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปส่งให้
ผู้บริหารของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งเดินทางไป
ช้ีแจงและแจกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
 1.3 รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์และสรุปผล ดังนี้ 
 ข้อมูลตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก แจงความถี่  
คิดเป็นค่าร้อยละ 
 ข้อมูลตอนที่ 2  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวม  รายด้านและรายข้อ ด าเนินการดังนี้ 
  เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุม่ตัวอย่าง 2 กลุ่ม  ใช้การทดสอบด้วยสถิตคิ่า   (t - test) 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริหาร  และ ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยจ าปาสัก จ านวน 
384 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 219 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูต
การค านวณตามวิธีของทาโร่  ยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่น 95% จ าแนกเป็นผู้บริหาร 38 คน และ ครู  จ านวน 181 คน
  
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้กับพนักงาน และครู
สอน แยกเนื้อหาดั่งน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพนักงาน และครูสอน 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามถึงระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงบประมานของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ (Rating scales) โดยก าหนดคะแนนการวัดช่วงมาตรา (Interval Scale) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้
ท าการค้นคว้าวิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการต่าง ๆ และต าราเรียนที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการศึกษา
ครั้งนี ้

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 219 ตัวอย่าง 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 51.60 เป็นเพศหญิงจ านวน 106คน คิด
เป็นร้อยละ 48.40  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปีจ านวน 110 คนคิดเป็น ร้อยละ 50.23 
รองลงมา อายุระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 24.48 อายุระหว่าง 20-30 จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อย
ละ 14.16 อายุระหว่าง 51-60 จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 7.76 โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1,500,001-2,000,000 
กีบ จ านวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 55.71 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2.001.000  กีบจ านวน 86 คนคิดเป็นร้อยละ 
39.27 และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 1,500,000 กีบจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 5.02 ซึ่งระดับการศึกษา 
ส่วนมากเรียนจบในระดับปริญญาตรีจ านวน 131 คนคิด เป็นร้อยละ 59.82 รองลงมา คือปริญญาโทจ านวน 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.53 อนุปริญญา จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.91  ปริญญาเอกจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 2.74  
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มีจ านวนครูสอนจ านวน 181 คนคิด เป็นร้อยละ 82.65 รองลงมาคือผู้บริหารจ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 17.35 
ส่วนมากประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปีจ านวน 130 คนคิด เป็นร้อยละ 59.36 และผู้ที่มีประสบการ ในการ
ท างานมากกว่า 5 ปีจ านวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 40.64  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต่อการบริหาร 
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เห็น
ว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก  (�̅�= 4.06, S.D. = 0.74) โดยมี
ค่าเฉลี่ยการบริหารงบประมาณสูงสุดคือด้านการบริหารงบประมาณ มีระดับความส าคัญในระดับมาก (�̅�= 4.13, 
S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ด้านต้นทุนการผลิต และด้านการจัดระบบการจัดช้ือจัดจ้าง (�̅� = 4.07, S.D. = 0.76) 
และด้านการตรวจสอบภายใน (�̅� =4.06, S.D. = 0.76) และด้านการจัดระบบการจัดชื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารหาร
เงิน และงบประมาณ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.1, S.D. = 0.70) ตามล าดับ  
 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก  พบว่า  
 1) จ าแนกตามเพศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

2) จ าแนกตาม อายุ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจ าปาสักโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า กลุ่มที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  ด้านการบริหาร
งบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) จ าแนกตามระดับการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า กลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จ าปาสัก ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการรายงานทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) จ าแนกตามรายได้  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย จ าปาสัก  โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  ด้านการ
วางแผนงบประมาณ  และด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
  
3. ผลการการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  เห็นว่าการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ใน มหาวิทยาลัยจ าปาสัก มีปัญหาในแต่ละด้านคือ ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายแผนงาน
โครงการแต่ในการปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกด้าน  ผู้บริหารไม่สามารถกระจายงานให้เท่ากันทุก
คนไม่สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้ครอบคลุมทุกเรื่อง  มหาวิทยาลัยจ าปาสักมีการ
ประเมินผลงานด้านการเงินและการควบคุมงบประมาณแต่ไม่สม่ าเสมอ ระบบการบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษายัง
ไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  ได้แก่ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนควรให้ครูที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบงานมากกว่าครูที่เป็นอัตราจ้างควรพัฒนาองค์ความรู้ใน
ด้านนี้ให้กับครูผู้ปฏิบัติพร้อมกับผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงควรวางแผนล่วงหน้าตามแนวปฏิบัตใินการบริหารสนิทรัพย์ของสถานศึกษาโดยมกีารใช้ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐควรให้มีการมอบหมายงานให้เรียบร้อย 
 

อภิปรายผล 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู   เห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก โดยมีการบริหารงบประมาณสูงสุดคือด้านการบริหารงบประมาณ 
และด้านต้นทุน การผลิต และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากว่า มหาวิทยาลัยจ าปา
สัก  ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดในการจัดท างบประมาณอย่างเคร่งครัดในแต่ละปี พอใกล้จะถึง
ปีงบประมาณ ทางมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานท างบประมาณให้ทันเวลาก าหนด และมีการจัดประชุม
เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ที่พบว่า บุคลากรที่มี เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยรวมแล้ว
บุคลากรทั้ง เพศชาย และเพศหญิง หรือ จ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ  ท้ัง กลุ่มอายุ  กลุ่มระดับการศึกษา  และกลุ่มรายได้  
โดยรวมมีความคิดเห็นสอดคล้องกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ด้านการบริหาร
สินทรัพย์ ด้านการวางแผนงบประมาณ และด้านการตรวจสอบภายใน   ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูต่อการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ใน มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าแม้โดยรวมจะมีความคิดเห็นเหมือนกัน  แต่เมื่อพิจารณาแยกย่อลงไปในรายละเอียดด้านต่าง ๆ แล้ว  ยังมีความ
คิดเห็นในแต่ละด้านแตกต่างกันเป็นธรรมดา 

ปัญหาในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพบว่า ปัญหาที่มีความถี่สูงสุดในแต่ละด้านคอืผู้บรหิารมกีารก าหนดนโยบายแผนงาน
โครงการแต่ในการปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกด้านผู้บริหารไม่สามารถกระจายงานให้เท่ากันทุกคน
ไม่สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้ครอบคลุมทุกเรื่องมหาวิทยาลัยจ าปาสักมีการประเมินผล
งานด้านการเงินและการควบคุมงบประมาณแต่ไม่สม่ าเสมอ ระบบการบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษายังไม่เป็น
ระบบและขาดความต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมหาวิทยาลัยจ าปาสักพบว่าผู้บริหารควรส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนควรให้ครูที่
เป็นข้าราชการรับผิดชอบงานมากกว่าครูที่เป็นอัตราจ้างควรพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ให้กับครูผู้ปฏิบัติพร้อมกับ
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงควรวางแผนล่วงหน้าตาม
แนวปฏิบัติในการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษาโดยมีการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควรให้มีการมอบหมาย
งานให้เรียบร้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ 

จากการวิจัยพบว่า ด้านการบรหิารทางการเงินและการควบคมุงบประมาณ และด้านการบริหารสินทรัพย์ 
มหาวิทยาลยัจ าปาสัก ควรมีการควบคุมเปลีย่นแปลงและการป้องกนัการลบข้อมลู ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึน และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ ของการบริหารทาง
การเงิน 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
     ปีท่ี 5 ฉบับ พิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

172 
 

 

 

ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ยังขาดการประสานความร่วมมือ ภายใน
มหาวิทยาลยั เกี่ยวกับการมีส่วนรว่ม ในการวางแผนนโยบายอย่างแท้จริง อีกทั้งยังขาดผู้ที่มีความ เช่ียวชาญ ช านาญ
การเฉพาะในด้านการบัญชี และการตรวจสอบภายใน ส่งผลให้การบริหารงานงบประมาณขาดความต่อเนื่อง 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบกับหลาย ๆ สถาบันการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จึงจะท าให้เห็นข้อดี และ ข้อเสีย
ของกัน และกันได้ง่ายขึ้น 
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