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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมั ธยมศึ กษา 2) เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 2,361
โรงเรียน จํานวน 87 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้เป็นบุคลากรในโรงเรียน ๆ ละ 3 คน ดังนี้ 1) ผู้อํานวยการโรงเรียน 2)
รองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ 3) ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การวิเคราะห์เอกสาร ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 6 องค์ประกอบ
คือ ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําของผู้บริ หาร 2) ด้านการควบคุมและกํากับติดตาม 3) ด้านคุณ
ธรรมและจริ ย ธรรม 4) ด้ านกลยุท ธ์ ก ารบริ หารงานงบประมาณ 5) ด้ านการมุ่ง ผลสั มฤทธิ์ และ6) ด้า นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ผลการยื นยั นองค์ ป ระกอบสมรรถนะรองผู้ อํ านวยการฝ่ ายงบประมาณของโรงเรี ย นมั ธยมศึ กษา
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
ความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
คําสําคัญ : สมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ

Abstract
The purposes of this research were to determind : 1) the factors of The competencies of
assistant secondary school director for budget, 2) the confirmation of The competencies of assistant
secondary school director for budget. The sample were 87 schools under the Office of the Secondary
Education Service Area who were selected by the table of Taro yamane. The respondents in each
School were administrator, vice administrator, and head division of Finance and budget totally 261
respondents. The data were collected by using semi-structured interview and opinionnaire. The data
were analyzed by content analysis, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and
exploratory factor analysis.
The findings were as follows :
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1. The competencies of assistant secondary school director for budget were 6 factors namely
: 1) the executive vision and leadership 2) the control and monitor 3) the morality and ethics 4) the
Budget strategy management 5) the achievement Motivation 6) the evaluate performance.
2. The experts confirmed those factors which were accuracy, propriety, feasibility and utility
standards.
Keywords : Competencies of Deputy Director for Budget

บทนํา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ การ
ขับเคลื่อนพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษามีปัจจัยหรือตัวแปรที่สําคัญที่สุด คือ “ผู้บริหาร” เนื่องจาก
ผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนและแปลงนโยบายสู่การนําไปปฏิบัติในสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีผู้อํานวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการของสํานักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผน
การปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการไว้
เป็นการเฉพาะการใช้อํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว ให้คํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จึงถือเป็นตัวจักรสําคัญที่
ทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง ผู้บริหารจะต้องเป็น
ผู้ดําเนินการ บริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแผนพั ฒนา
การศึกษาของชาติ ตลอดจนเป็นผู้รับนโยบายโดยตรงและนํานโยบายจากกระทรวงศึก ษาธิการมาปฏิบัติ ผู้
บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบริหาร
โรงเรียนให้ เกิดความเจริ ญ ก้าวหน้าและบรรลุ วัต ถุประสงค์ต ามที่ กํ าหนดไว้ หากผู้บริ หารมี คุณลัก ษณะและ
ความสามารถที่เหมาะสม ย่อมที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน การบริหารงานก็จะประสบผลสําเร็จ แต่การ
ที่จะให้บุคลากรหรือผู้ร่วมงานในสถานศึกษาทํางานประสานความร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการเป็นผู้นําของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีสมรรถนะ (Competency)
ให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความศรัทธาและยอมรับการบริหารงาน สมรรถนะ
จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้บริหาร บริหารและจัดการศึกษา มีผลงานที่สูงกว่ามาตรฐานหรือ
ดีกว่าสถานศึกษาแห่งอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ความรู้และสติปัญญาทักษะการทํางานรวมไปถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ช่วย
สนับสนุนการบริหารงานให้เกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในการปฏิบัติงาน
ปัญหาการวิจัย
การบริหารงบประมาณถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วย
งานฝ่ายรัฐหรือเอกชนทุกหน่วยงานมีความปรารถนาและมีความจําเป็นต้องใช้เพื่อให้สามารถดําเนินงานไปได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งในหน่วยงานจะต้องจัดทํางบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถใช้งบประมาณที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเพิ่มหรือลดในอนาคต
ด้วย เพื่อสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ทันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก หรือก่อให้เกิด
ประเด็นปัญหาการร้องเรียนจากผู้ปกครอง รวมทั้งข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่พบในหลายโรงเรียน
ได้แก่ 1) โรงเรียนเก็บเงินระดมทรัพยากรในโครงการจัดห้องเรียนพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียน แต่โรงเรียนดําเนินการจัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงห้องล่าช้าทําให้นักเรียนได้ใช้
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บริการล่ าช้าไปด้ วย 2) ผู้ปกครองของนัก เรีย นในโครงการพิเศษ ต้องการเข้ าไปมีส่ว นร่ วมในการจั ด การให้
โครงการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ถานศึ ก ษาไม่ เปิด โอกาสให้ 3) โรงเรี ยนไม่ นํ า เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ตามโครงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาไปใช้จ่ายตามที่ระบุวัตถุประสงค์ในโครงการ 4) โรงเรียนบันทึกบัญชีรับเงินที่ได้รับตาม
โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นเงินรายได้สถานศึกษา แต่ไม่ได้ควบคุมยอดเงินแต่ละโครงการทําให้
ผู้ปกครองเข้าใจว่าเงินที่เก็บตามโครงการแต่ละโครงการมีการนําไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นด้วย ซึ่งผู้ปกครองเห็นว่าไม่
เป็นธรรม 5) การส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง เกินกําหนดสัญญา 6) การแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยลดวงเงิน หรือใช้วิธีการ
จัดซื้อ/จัดจ้างเปลี่ย นไปเป็น วิ ธีสําหรั บวงเงินที่ ต่ํากว่า หรือทําให้ อํานาจการสั่ งซื้ อ/สั่ง จ้ างเปลี่ยนไป อันเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้มีอํานาจ/ผู้เกี่ยวข้อง 7) ไม่ได้จัดทําการตรวจสอบพัสดุประจําปี หรือทําช้า เกินกําหนด
ดังนั้น ในการบริ หารงานงบประมาณของโรงเรียนจะต้ องอาศัยบุ คลากรผู้มีค วามรู้ ค วามสามารถ มี
วิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในงานอย่างถ่องแท้ มีสมรรถนะปฏิบัติงานการจัดสรรงบประมาณได้อย่างลงตัว มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ทันต่อเหตุการณ์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและเป็นกัลยาณมิตร ผู้วิจัยมี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณ
ปัจจัยที่สําคัญที่สนับสนุน ส่งเสริมในการจัดการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ในการดําเนินการเรียน
การสอน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพที่ ดี ข องผู้ เ รี ย น และบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะรองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายงบประมาณเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียน
มัธยมศึกษา

วิธีการดําเนินงานวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้
ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปัญหา
การค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ตํารา วารสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ จัดทําข้อมูลที่ศึกษาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบการ
วิจัย นําผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทําโครงร่างการวิจัย นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา สอบ และแก้ไขโครงร่างการ
วิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงร่า งการวิจัยแล้ว จึง ขออนุ มัติ หัวข้ อการทํา วิ จัยต่ อบั ณ ฑิต
วิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
สมรรถนะรองผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยงบประมาณ ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ เ พื่ อให้ เกิ ด
สมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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2. นําข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เกี่ยวกับองค์ความรู้แนวคิด
ทฤษฎีของสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ จากเอกสาร วารสาร ตํารา บทความตลอดจนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ผลที่ได้ คือสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured interview) ที่ได้รับ
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
4. นําข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
มาสรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษา และนําตัวแปรที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยในขั้นต่อไป
ขั้ น ที่ 2 การวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบสมรรถนะรองผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยงบประมาณของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยดําเนินการดังต่อไปนี้
1. นําตัวแปรองค์ประกอบของสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยม
ศึกษา ที่ได้มาจากขั้นที่ 1 มาจัดทําเครื่องมือวิจัยในลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire)
2. นํ าเครื่ องมื อการวิ จัยที่ จัดทํ าขึ้ นไปตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 5 ท่าน
พิจารณาผล และนําผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item –objective Congruence) ซึ่ง
พิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป
3. นําเครื่องมือการวิจัยที่ได้ไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนํา แล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับบุคลากรในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างรวม 10 โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 30 คน วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) แล้วจึงได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 96โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ จํานวน 1 คน และผู้
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ จํานวน 1 คน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้ง สิ้น 288 คน โดยจั ด ทํ าหนั งสื อขอความอนุ เคราะห์ ตอบแบบสอบถามจากบัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร ไปยังโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
เทคนิ คการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง สํ ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้ วยการวิ เคราะห์ องค์
ประกอบหลัก (Principal component analysis : PCA) เพื่อหาองค์ประกอบของสมรรถนะรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขั้นที่ 3 ยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยผู้วิจัยนําองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา นํามาเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่าย
งบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา สรุปดังขั้นตอนต่อไปนี้
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1. กํ าหนดประชากร โดยคั ด เลือกผู้ เชี่ย วชาญที่ มี ค วามเหมาะสมในการให้ ข้ อมูล มากที่ สุ ด
จํานวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการงานฝ่ายงบประมาณ พิจารณาองค์ประกอบสมรรถนะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา แต่ละองค์ประกอบที่ได้จากขั้นที่ 2
2. ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยนําองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มาเป็นประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยัน ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลที่ได้ในลักษณะที่เป็นมุมมอง
เฉพาะของผู้เชี่ยวชาญในด้านสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. นําผลการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญมากําหนดเป็นองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายงบประมาณของโรงเรี ย นมั ธยมศึ ก ษา ผู้ วิจัย ทํ าความเข้ าใจกับ ข้ อมู ลที่ รวบรวมได้ จากการสั มภาษณ์ ม า
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจําแนกเป็นองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยม
ศึกษา
ขั้ น ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิ จั ย ขั้ น ตอนนี้ เป็ น การจั ด ทํ า ร่ า งรายงานผลการวิ จั ย นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้วจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา นําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ ทาง
การศึกษา

ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง องค์ประกอบของสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึ กษา
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ ดังนี้
1. องค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
องค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบไปด้วย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําของผู้บริหาร 2) ด้านการควบคุมและกํากับติดตาม 3)
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านกลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ 5) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 6) ด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแต่ละองค์ประกอบจัดเรียงลําดับความสําคัญตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบดังนี้
1. องค์ ประกอบที่ 1 อธิบ ายด้ว ยตั วแปรสํ าคั ญ จํา นวน 12 ตัว แปรหลั งหมุน แกน มี ค่ าน้ํา หนั ก
องค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .512 - .718 มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 14.652
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 12.210 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 12.210 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ
1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะรองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณในเรื่องของ
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา ผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า “วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นํา
ของผู้บริหาร”
2. องค์ ประกอบที่ 2 อธิ บายด้ วยตั วแปรสํ าคั ญ จํ านวน 14 ตัวแปรหลั งหมุน แกน มี ค่ าน้ํา หนัก
องค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .529 - .726 มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 13.862
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.552 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 23.762 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ
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2 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปร
ต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 2 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมกํากับและติดตาม ผู้วิจัยจึง
กําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า “การควบคุมและการกํากับติดตาม”
3. องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปรหลังหมุนแกน มีค่าน้ําหนักองค์
ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .544 - .743 มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 9.587 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.989 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 31.752 ซึ่งเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ป ระกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบมีค วามสําคั ญเป็นอั นดั บ 3
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีและเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่างๆ
ในองค์ประกอบที่ 3 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณธรรมอละจริยธรรมของผู้บริหาร ผู้วิจัยจึง
กําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 3 นี้ว่า “คุณธรรมและจริยธรรม”
4. องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปรหลังหมุนแกน มีค่าน้ําหนักองค์
ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .517 - .595 มีค่าความแปรปรวนองค์ประกอบเท่ากับ 8.117 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 6.764 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 38.516 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอื่นๆ ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบ
นี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 4 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อให้งานสําเร็ จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือ
องค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า “กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ”
5. องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปรหลังหมุนแกน มีค่าน้ําหนักองค์
ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .511 - .532 มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 6.357 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ ากั บ 5.298 และค่ าร้ อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ ากั บ 43.814 ซึ่ ง เมื่ อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความสําคัญเป็นอันดับ 5
กล่า วคือ ตั วแปรทั้ง 5 ตัว แปร เป็น ตัว แปรที่ ร่ ว มกั น อธิ บ ายองค์ ป ระกอบนี้ ได้ เป็ น อย่ างดีแ ละเมื่ อแยกแยก
พิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 5 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานงบประมาณ ผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 5 นี้ว่า “การมุ่งผลสัมฤทธิ์”
6. องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปรหลังหมุนแกน มีค่าน้ําหนั กองค์
ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .531 - .664 มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 5.782 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.818 298 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 48.632 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความสําคัญเป็นอันดับ 6
กล่า วคือ ตั วแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็ น ตั วแปรที่ ร่วมกั นอธิ บายองค์ ป ระกอบนี้ ได้ เป็ น อย่ างดี แ ละเมื่อ แยกแยก
พิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 6 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานงบประมาณเพื่อตรวจสอบความก้า วหน้า ของการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงกํ าหนดชื่ อตัวแปรแฝงหรื อ
องค์ประกอบที่ 6 นี้ว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน”
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการวางแผนอาคารสถานที่สําหรับเด็กพิการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึก ษาทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านวิสัยทัศน์และความเป็นผู้ นําของผู้บริหาร 2) ด้านการ
ควบคุมและกํากับติดตาม 3) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านกลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ 5) ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ6) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไป
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และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความถูกต้อง จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ในด้านความเหมาะสมมีผู้ที่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ในด้านความเป็นไปได้มีผู้ที่มีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมี 1 คนที่เห็นว่า
ไม่มีความเป็นไปได้ คิดเป็น ร้อยละ 20 ในด้านความเป็นประโยชน์มีผู้ที่มีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ได้จํานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมี 1 คนที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 20

การอภิปรายผล
1. องค์ประกอบการวางแผนอาคารสถานที่สําหรับเด็กพิการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากผลการวิจัยองค์ประกอบของสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เป็นพหุองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําของผู้บริหาร 2) ด้านการ
ควบคุมและกํากับติดตาม 3) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านกลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ 5) ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ6) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบทั้งหมดนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ว่าองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วยพหุ
องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยของนักวิชาการ หน่วยงานและองค์การ รวม
ทั้งสถาบันทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการการบริหารงานด้านงบประมาณของ
โรงเรี ย นเป็ นเรื่ องที่ ต้ องคํา นึ ง ถึ งองค์ ป ระกอบที่ ได้ ม าเพื่ อจะสามารถนํ าพาไปสู่ เป้ าหมายคุ ณ ภาพที่ ได้ ตั้ ง ไว้
สอดคล้องกับ เดลมอนต์ (Delmont) ได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารที่สําคัญ คือ สมรรถนะด้านภาวะผู้นํา ต้องมี
วิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน กล้าตัดสินใจและใช้ความเป็นผู้นําอย่างเหมาะสม มีการจูงใจ การสร้างแรง
บันดาลใจและการโน้มน้าว สร้างสรรค์งานและนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ มีความรับผิดชอบแสดง
ถึ งพัน ธะที่ ต้ องรั บ ผิด ชอบด้วยคุ ณลัก ษณะที่ นุ่ม นวล ซื่ อตรง ไว้ ใจได้ มี คุณ ธรรม และจริย ธรรม ที่ สํ าคั ญต้ อง
แสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญทางวิชาการ สมรรถนะด้านมนุษย์สัมพันธ์ให้ความสําคัญในเรื่องการ
สื่อสาร การฟัง การพูด การเขียนและการนําเสนอในที่ชุมชน มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แสดงถึงความ
เข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น สมารถนําทีมกรรมการหรือ
โครงการหรือการดําเนินการประชุม มีการคาดการณ์ล่วงหน้า การต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง และแก้ไข
ปัญหา การจัดการความเครียดและการบริหารการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะที่สําคัญอีกด้านคือการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย การจัดการองค์การ การวางแผน การมอบหมายงาน และการจัดลําดับความสําคัญของงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและประสิทธิผลขององค์การ สามารถตัดสินใจที่ทันเวลาและเหมาะสม มี
ความรู้ ค วามชํ า นาญเกี่ ย วกั บ นโยบาย ระเบี ย บ และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา ดํ า เนิ น การที่ มี
ประสิทธิภาพและคงทนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่มี
ความสํา คั ญ ต่อสมรรถนะรองผู้ อํานวยการฝ่ ายงบประมาณของโรงเรีย นมั ธยมศึ ก ษามากที่สุ ด มี ค่ าน้ํา หนัก
องค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .512 - .718 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 14.652 ค่าร้อย
ละของความแปรปรวนเท่ากับ 12.210 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 12.210 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า มีลําดับความสําคัญขององค์ประกอบเป็นลําดับที่ 1
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูล
องค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบด้านวิสัยทั ศน์และความเป็นผู้นําของผู้บริหาร และจากตัวแปรที่บรรยาย
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องค์ ประกอบนี้อาจกล่ าวได้ ว่า วิ สัย ทั ศน์ และความเป็ นผู้ นํ าของผู้บ ริ หาร หมายถึง การที่องค์ ก รจะประสบ
ความสําเร็จได้นั้นสิ่งที่สําคัญสุดคื อการกําหนดวิสัยทั ศน์ข ององค์ก รที่ จะร่วมปฏิบัติ ไปในทิ ศทางเดีย วกัน โดย
ผู้บริหารจะต้ องมีภาวะผู้นําในการนําพาองค์ ก รดําเนินกิ จกรรม โครงการต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้
สอดคล้องกับ พรพรรณ อินทร์ประเสริฐ ทําวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หน้า พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ได้แก่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครู
เป็นมืออาชีพ มีระบบประกันคุณภาพที่ตรวจสอบได้และน่าเชื่อถือ มีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน และมี
ความคาดหวังต่อนักเรียนสูง ดังนั้นในการบริหารโรงเรียนเชิงประสิทธิผลผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนได้เสียควร
ร่วมมือกันอย่างมีกลยุทธ์จนทําให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้ปกครอง
และชุมชน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ กระสินธุ์ ตงฉิน การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน
ความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมถึงการจั ดหา
รายได้จากการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน
การบริหารงบประมาณจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการสถานศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นคุณภาพการจัด
การศึกษา รวมถึงการติดตามประเมินผลเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้ ดังนั้นการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะเน้นให้สถานศึกษาได้มีการบริหารงานในเชิงระบบ เน้นให้ผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การ
วางแผนกลยุ ทธ์ และผลผลิ ตต่ อการปฏิบั ติง าน มีก ารประเมิ นผลของสถานศึ ก ษาอย่ างเป็ นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้มีความสอดคล้องกับความพยายามในการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการของสถานศึกษา โดยที่ ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา ได้ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารมีด้วยกัน 5 องค์ประกอบ
คือ 1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 2) สมรรถนะด้านภาวะผู้นํา 3) สมรรถนะด้านหน้าที่ 4) สมรรถนะด้านบุคคล และ 5)
สมรรถนะด้านผู้บังคับบัญชา
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านการควบคุมและกํากับติดตาม เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
ต่อสมรรถนะรองผู้ อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึก ษามากที่สุด มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(factor loading) อยู่ระหว่าง .529 - .726 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 13.862 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ ากั บ 11.552 และค่า ร้ อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ า กั บ 23.762 ซึ่ งเมื่ อเที ย บค่ า ความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า มีลําดับความสําคัญขององค์ประกอบเป็นลําดับที่ 2 กล่าว
คือ ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์
ประกอบสมรรถนะรองผู้ อํา นวยการฝ่ ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึ กษามีค วามคิ ดเห็ นไปในทิ ศ ทางที่
สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบด้านการควบคุมและกํากับติดตาม และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้
อาจกล่าวได้ว่า การควบคุมและกํากับติดตาม หมายถึง ความสําเร็จขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือ
ใหญ่การควบคุมและกํากับติดถามถือเป็นหัวใจสําคัญในการทํางาน โดยฉพาะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ
เนื่องจากการดําเนินงานของงานงบประมาณภายในโรงเรียนเป็นงานที่สร้างภาระให้กับครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากขาดประสบการณ์ทางด้านงานการเงินและงบประมาณ เพราะฉะนั้นรองผู้อํานวยการจะต้องคอยตรวจ
ตราสอดส่อง กํากับติดตามอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ ฐิติกานต์ กองคํา ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานภายใต้เกณฑ์มาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน ด้านประกอบด้วย การวางแผนงบประมาณการ
คํานวณต้นทุนผลผลิตการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณการบริหาร
สินทรัพย์ก ารรายงานทางการเงิ น และผลการดําเนิ นงานการตรวจสอบภายในซึ่ งผลการดํา เนิ นงานบริ ห าร
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งบประมาณด้านการวางแผนงบประมาณมีการประเมินสถานภาพของโรงเรียนตามความเป็นจริงมีแผนกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและจัดทําแผนปฏิบัติก ารประจํ าปีจึงส่งผลให้ การบริ หารทางการเงินและควบคุ มงบประมาณมี ความ
ถู กต้ องและชัด เจนด้ านการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง นอกจากนี้ กลยุ ทธ์ ที่สํ าคั ญ ในการบริ หารจัด การงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องคํานึงถึง สิ่งเหล่านี้ คือ คน เงิน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อ
สมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษามากที่สุด มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor
loading) อยู่ระหว่าง .544 -.743 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 9.587 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ 7.989 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 31.752 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัว
แปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า มีลําดับความสําคัญขององค์ประกอบเป็นลําดับที่ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 7 ตัว
แปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบสมรรถนะรอง
ผู้ อํา นวยการฝ่ า ยงบประมาณของโรงเรี ย นมั ธยมศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ องกั น ตรงกั บ
องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมและ
จริยธรรม หมายถึง การบริหารงานในองค์กรอย่างมีความสุขและสามารถทํางานให้ประสพความสําเร็จลุล่วงไปไป
ได้ ด้ ว ยดี นั้ น การมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้บังคับบัญชาสามารถทํางานได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ ทวีพร แก้วบัวดี และ
ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ได้ทําการวิจัย เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัด
สํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 9 พบว่า 1) สมรรถนะผู ้ บ ริ หาร สั ง กัด สํ านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุ
กด้าน ยกเว้นด้านการบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่อยู่ในระดับมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม สําหรบผู้บริหารสถานศึกษาหลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารการประชาสัมพันธ์และ
ความสัม พั น ธ์ชุ ม ชน และการบริ หารด้า นธุ รการการเงิน พั สดุ แ ละอาคารสถานที่ ตามลํ าดั บ 2) การบริห าร
งบประมาณ ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
การใช้เงินนอกงบประมาณ การบริหารงานพัสดุการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ
3) สมรรถนะผู้บริหารและการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบด้านกลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ เป็นองค์ประกอบที่มีความ
สําคัญต่อสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษามากที่สุด มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(factor loading) อยู่ระหว่าง .517 - .595 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 8.117 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากับ 6.764 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 38.516 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า มีลําดับความสําคัญขององค์ประกอบเป็นลําดับที่ 4 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง
6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบสมรรถนะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับ
องค์ประกอบด้านกลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า
กลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การบริหารงานงบประมาณต้องอาศัยการมีกลยุทธ์ที่หลายหลาย
เนื่องจากเป็นฝ่ายที่มีความละเอียดและเกี่ยวข้องการเงินงบประมาณ ถ้ามีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีจะส่งผลให้มี
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งบประมาณมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้โดยไม่ขัดสนและสามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ วิลเลี่ยม
(Williams) ได้ทําการศึกษาโดยการสํารวจวิทยาลัยชุมชนในรัฐแคลิฟอร์เนียจํานวน 107 แห่งพบว่า 1) มีการใช้
กรอบการวางแผน 2) มีขอบเขตการจัดสรรงบประมาณโดยอาศัยพื้นฐานรูปแบบการจัดสรรที่เป็นทางการ 3)
การวางแผนและการจัด ทํา งบประมาณตลอดจนกระบวนการจั ดสรรด้ านการเงิน มีก ารกระทํ าแบบประสม
ประสาน 4) มีระดับความไม่สัมพันธ์กันระหว่างการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ รวมทั้งด้านการ
จัดสรรทรัพยากรด้านการเงินวิธีการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสํารวจและแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้ 1)
มีความเชื่อมโยงกันน้อยมากระหว่างการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณและการจัดทําแผนงบประมาณใน
วิทยาลัยชุมชนรัฐแคลิฟอร์เนีย 2) การวางแผนระยะยาวมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากแต่การจัดสรรการเงิ นมี
ระดับในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 3) มีการบูรณาการระหว่างการวางแผนในการจัดทํางบประมาณและ
การจัดสรรทรั พยากรด้านการเงิ นมี ก ารปฏิ บัติ ในระดับ น้ อย 4) มีการเชื่ อมโยงระหว่ างประสิ ทธิผลด้า นการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทํางบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร พบว่าประสิทธิผลขององค์กรจะเพิ่ม ขึ้น
เพราะใช้กระบวนการที่บูรณาการโดยการจัดทําแผนแบบใหม่
องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อสมรรถนะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษามากที่สุด มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading)
อยู่ระหว่าง .511 - .532 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.357 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ
5.298 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 43.814 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับ
องค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า มีลําดับความสําคัญขององค์ประกอบเป็นลําดับที่ 5 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร
เป็ นตั วแปรที่ร่ วมกั นอธิบ ายองค์ป ระกอบนี้ ได้ดี ที่สุ ด แสดงให้เห็ นว่า ผู้ให้ ข้ อมู ลองค์ ป ระกอบสมรรถนะรอง
ผู้ อํา นวยการฝ่ า ยงบประมาณของโรงเรี ย นมั ธยมศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ องกั น ตรงกั บ
องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์
หมายถึง เป้าหมายของการบริหารงานงบประมาณก็เพื่อดําเนินกิจกรรม โครงการต่างๆที่ได้วางแผนกําหนดไว้ให้
สามารถประสบความสําเร็จตามที่ได้กําหนด เป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทั้งผู้เรียน
องค์กร รวมถึงบุคลากรด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์คือความสามารถที่มุ่งมั่นในความรับผิดชอบและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้มีการตัดสินใจได้ตามเวลาและมีประสิทธิภาพให้ได้ผล ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการ
นําไปใช้ รวมทั้งการประเมินผลโครงการและนโยบาย ปัจจัยสําคัญที่ทําให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ มีดังนี้ 1) ความ
รับผิดชอบ 2) การให้บริการลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 3) การตัดสินใจ มีการตัดสินใจ
ที่ดี รั บรู้ ผลกระทบและการนํ า เอาผลการตัด สิ น ใจไปใช้ มี ก ารตัด สิ น ใจที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพและ 4) ความเป็ น
ผู้ประกอบการ รู้จักใช้โอกาสในการพัฒนาการตลาดจากผลผลิตใหม่ และการให้บริการทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ตัดสินใจที่จะเสี่ยงและริเริ่มการทํางานที่เสี่ยงเพื่อผลสําเร็จซึ่งมีคุณประโยชน์หรือเกิดความก้าวหน้า 5)
การแก้ไขปัญหา กําหนดและวิเคราะห์ปัญหา แยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน
เพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล ให้วิธีการแก้ไขปัญหาแก่บุคคลและองค์การ และ 6) มีเทคนิคที่เชื่อถื อได้มี
ความเข้าใจและรู้ จักประยุกต์ ใช้ วิธีการที่ เหมาะสม กําหนดกฎเกณฑ์และนโยบายที่สั มพั นธ์กับ ที่ผู้ เชี่ย วชาญ
กําหนด มีความสามารถใช้การตัดสินใจที่สําคัญการให้การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ มีความเข้าใจใน
การเชื่อมโยงระหว่างสมรรถภาพทางการบริหารและภารกิจที่ต้องการ สอดคล้องกับ กระสินธุ์ ตงฉิน การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยึดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดการผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของโรงเรี ยน รวมถึงการจัดหารายได้ จากการบริ หารมาใช้ ในการบริ หารจัดการเพื่ อประโยชน์ ท าง
การศึกษาส่งผลให้เกิดคุ ณภาพที่ดีต่ อผู้เรี ยน การบริหารงบประมาณจึง ให้ ค วามสําคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบการ
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จัดการสถานศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงการติดตามประเมินผลเป็นเงื่อนไขหนึ่ งที่
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้ ดังนั้นการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะเน้นให้สถานศึกษาได้
มีการบริหารงานในเชิงระบบ เน้นให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ และผลผลิตต่อการปฏิบัติงาน มีการประเมินผล
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้มีความสอดคล้องกับความพยายามในการกระจายอํานาจสู
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา กมลพัชร หินแกว ได้ทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะ
หลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสูงสุดต่ําสุด
ได้แก่ ด้านการบริการที่ดีด้านการทํางานเป็นทีม ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเองการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดั บมาก ด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ ย ลําดั บ สูง สุด-ต่ํ าสุ ด ได้ แ ก่ ด้า นการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ด้ านการพั ฒนา
หลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการเปรียบเทียบ
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาจําแนกตามเพศ พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันในด้านการทํางาน
เป็นทีม ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาจําแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันในด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดีด้านการทํางานเป็นทีม ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาจําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผลการ
เปรียบเทียบการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาจําแนกตามเพศและอายุพบว่าภาพรวมแตกต่างกัน
ในด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
ต่อสมรรถนะรองผู้ อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึก ษามากที่สุด มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(factor loading) อยู่ระหว่าง .531 - .664 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.782 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากับ 4.818 298 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 48.632 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า มีลําดับความสําคัญขององค์ประกอบเป็นลําดับที่ 6 กล่าวคือ
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบ
สมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
ตรงกับองค์ประกอบด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหารทางการเงินในระบบงบประมาณในหน่วยงานภาครัฐนั้น มี
ความสําคัญไม่น้อยกว่าการบริหารทางการเงินในองค์กรเอกชน เนื่องจากระบบงบประมาณแบบใหม่เป็น การ
จัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งจําเป็นต้องมีการวัดผลการดําเนินงานขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นั่นคือ องค์กรต้องมีความสามารถในการบริหารทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยต้องมีการกําหนดการวัดผลการดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลการดําเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งระบบการเงินของสถานศึกษาตาม แนวทาง
ที่กําหนดให้ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แนวทางประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคู่มือบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้ระบุสถานศึกษาจะต้องมีการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน โดยมีแนวปฏิบัติประกอบไปด้วย
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การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ กําหนดปัจจัยหลักความสําเร็จละตัวชี้จัด (Key Performance Indicators: KPls) ของสถาน
ศึกษา จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา สร้าง
เครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว้ตามข้ อตกลงการให้บริการผลผลิต
การศึกษา ประเมินผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถนศึกษาและจัดทํารายงาน รายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําของผู้บริหาร 2) ด้านการควบคุม
และกํากับติดตาม 3) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านกลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ 5) ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และ 6) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไป และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทําการวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียน ตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน
2. ควรทําการวิจัยโดยนําองค์ประกอบสมรรถนะรองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยม
ศึ กษาในครั้ งนี้ ไปพั ฒ นาต่ อเพื่ อนํ าองค์ ป ระกอบไปใช้ ได้ ในการวางแผนการบริ หารงานด้ านงบประมาณใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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