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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ใน 5 ดา้น คือดา้นการจดัท าและการ
จดัสรร งบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน ดา้นการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุน ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ดา้นการบริหารการเงินและการ
บริหารบญัชี และเปรียบเทียบระดบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูผูส้อน จ านวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั เท่ากับ 0.92 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบเอฟ   
 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ระดบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และเม่ือเปรียบเทียบระดบัการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ดา้นการตรวจสอบติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการใช้เงิน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาด
เล็กแตกต่างกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบวา่แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of budget administration in 
basic education institutes under the Secondary Educational Service Area Office 25 in 5 aspects 
namely aspect of budget preparation and allocation, aspect of checking, tracking, evaluation, and 
reporting usage of budget, aspect of resource mobilization and investment, aspect of equipment 
and property management, and aspect of finance and account management, and to compare the 
level of budget administration classified by sizes of schools. The data were collected from 226 
teachers. The tool used in this research was the questionnaire with reliability value at 0.92. The 
collected data were analyzed using computer packaged program to find out frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  

 
The results of the research were as follows: 

 The level of budget administration in basic education institutes under the Secondary Educational 
Service Area Office 25 was high in every aspect and the comparison on the level of budget 
administration classified by sizes of schools expressed that the difference was statistically 
significant at 0.01 in the aspect of checking, tracking, evaluation, and reporting usage of budget; 
large schools had the level of budget administration higher than medium school. 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดินใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ปฏิรูปราชการโดย
จดัท าแผนการปรับเปล่ียนบทบาท ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดิน ร้ือระบบการเงิน
และการงบประมาณ เพื่อให้การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรมีความยืดหยุ่นคล่องตวัสูงสอด
รับกบันโยบายและเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ดว้ยการถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจและความคล่องตวั
ใหแ้ก่หน่วยงานปฏิบติัควบคู่กบัการเสริมสร้างภาระความรับผดิชอบในการใชจ่้ายเงินแผน่ดิน จึงได้
มี การปรับเปล่ียนการจดัการงบประมาณไปเป็นระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic performance based budgeting) โดยการจดัสรรงบประมาณให้กบัหน่วยปฏิบติั เพื่อ
จดัสรรลงในพื้นท่ีปฏิบติัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในหมวด 2 วา่ดว้ย
การจดัระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยการบริหารกิจการสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการและของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายใหป้ระสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุม ดูแล
บุคลากร การเงิน การพสัดุ สถานท่ีและทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ1  
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 2552 กล่าวว่า สมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณให้สอดคลอ้งกบั
ระบบและวธีิการจดัการงบประมาณท่ีมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตร์ดว้ยการจดัสรรงบประมาณให้
ส่วนราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้
หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณไดอ้ย่างยืดหยุ่นและมีความคล่องตวัสูง ให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของงานแผนงบประมาณและแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท่ีก าหนดไว ้โดยมี
การจดัท าค่าใชจ่้ายต่อหน่วยแผนการปฏิบติังาน แผนการใชจ่้ายงบประมาณ การรายงานผลและให้
                                                 

1ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2552, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2552 ), หนา้ 4. 
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สอดรับกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ คุม้ค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้2  
 จากการสรุปรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เร่ืองการตรวจสอบภายในเก่ียวกบั
การบริหารจดัการการเงินของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 การตรวจสอบคร้ังน้ีเป็นการ
ตรวจสอบการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
ผูเ้รียนและเพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดท้ราบถึงสภาพผลการด าเนินการของสถานศึกษา รวมทั้ง
ไดจ้ดัท าบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารเพื่อให้สามารถน าผลการตรวจสอบไปใชใ้นการบริหารปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาต่อไปและผลจากการตรวจสอบคร้ังน้ี
พบวา่ การบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาส่วนมากไม่เป็นไปตามตวัช้ีวดัของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ประเด็นกล่าวคือ การตรวจสอบประสิทธิภาพ
การบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบติัการ การตรวจสอบความถูกตอ้งรัดกุมของ  การควบคุมด้าน
การเงิน การบญัชีและการตรวจสอบความถูกตอ้งของการควบคุมและความคุม้ค่า การใชป้ระโยชน์
ทรัพยสิ์น ผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบการบริหารจดัการทางการเงินและทรัพยสิ์นของสถานศึกษา
ตามประเด็นทั้ง 3 ดา้น ท าใหท้ราบวา่ ดา้นประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณดว้ยแผนปฏิบติัการ
ของสถานศึกษา ประเด็นท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ คุณภาพของแผนยงัให้รายละเอียดไม่ชดัเจน
พอท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบติัการบางแห่งไม่ครอบคลุมแหล่งเงิน บางแห่ง ก าหนดระยะเวลา การด าเนินกิจกรรมใน
แผนไม่ชดัเจน มีการระบุ เวลาด าเนินการเป็นช่วงยาวตลอดทั้งปี สถานศึกษาบางแห่งไม่จดัท าแผน 
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้แผนในการควบคุมก ากบังานได้และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบติัการของสถานศึกษาได ้ดา้นความถูกตอ้งรัดกุมของการควบคุมดา้นการเงิน การบญัชี
พบวา่ การด าเนินการท่ีสถานศึกษาไม่ไดป้ฏิบติั คือ การไม่จดัท ารายงานการเงินเสนอให้ผูบ้ริหาร
ทราบ ท าให้ผูบ้ริหารไม่ทราบสถานะทางการเงินซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของสถานศึกษาและไม่มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวนั ส่วนการบนัทึกบญัชีไม่เป็น
ปัจจุบนั การรับจ่ายเงินไม่มีหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง รายงานเงินคงเหลือประจ าวนัไม่ตรงกบับญัชี 
เน่ืองจากไม่มีการสอบทานการจ่ายเงินและไม่มีเอกสารประทบั ตราจ่ายและอนุมติัการจ่ายเงิน ดา้น

                                                 
2ส านกังบประมาณ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2552 ), หนา้ บทน า. 
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ความถูกตอ้งของการควบคุมและความคุม้ค่าของการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์นนั้น สถานศึกษาไม่
จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นหรือบนัทึกทรัพยสิ์นท่ีเป็นปัจจุบนัและไม่มีการตรวจสอบพสัดุประจ าปี3  
 สภาพการบริหารงบประมาณในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เป็นการศึกษาระดับสภาพท่ีส่งผลต่อการการบริหารในด้านต่างๆของ
สถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาสภาพและพฒันาการบริหารงบประมาณในถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เพื่อน าผลของการ
วจิยัเสนอเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพฒันาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน5 ดา้นคือดา้นการจดัท าและการจดัสรร 
งบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน ด้านการระดม
ทรัพยากรและการลงทุน ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพยด์า้นการบริหารการเงินและการบริหาร
บญัชี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 และ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการสภาพ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25 
 
 
 

                                                 

 3ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25, กำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำร
บริหำรงบประมำณในถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2554 ),
หนา้  3-7. 
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยั อานนท์ เรืองวุฒิ ซ่ึงได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ผล
การศึกษาพบว่าแตกต่างกนัและจากผลการวิจยัของ มณเฑียร น้อยบุดดี มีการเปรียบเทียบระดบั
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดแตกต่างกนั พบว่า
แตกต่างกนั  
 ดงันั้นการวิจยัน้ี ตั้งสมติฐานว่า การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 
ดา้นคือดา้นการจดัท าและการจดัสรร งบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงิน ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุน ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์
ด้านการบริหารการเงินและการบริหารบัญชีเม่ือจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและขนาดของ
สถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
  

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี  
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  
 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 275 คน และครูปฏิบติังานงบประมาณ จ านวน 275 คน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 รวมเป็น 550 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี  
 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 113 คนและครูปฏิบติังานงบประมาณ 113 คน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 รวมเป็น 226 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร กำรวจัิยคร้ังนี ้
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขนาดสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพการบริหารงบประมาณ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการจดัท าและการ
จดัสรร งบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน ดา้นการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ ดา้นการบริหาร
การเงินและการบริหารบญัชี  
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 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ทีท่ีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูปฏิบติังานงบประมาณ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรบริหำรกำรศึกษำ หมายถึงการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ในสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

การจะพฒันาคนให้มีคุณภาพไดน้ั้น จะตอ้งมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจดักิจกรรม 
การวดัผล การจดัอาคารสถานท่ีและพสัดุครุภณัฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการ
สอนในสถาบนัการศึกษา การปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินยั  และอ่ืนๆ ซ่ึงการ
ด าเนินงานเหล่าน้ีรวมเรียกวา่ “ภารกิจทางการบริหารการศึกษา”หรือ“งานบริหารการศึกษา” 

กำรบริหำรงำนสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง การจดัการศึกษาก่อนระดบัก่อนประถม 
ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยรัฐบาลจดัสรรเงินงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

ขอบข่ำยกำรบริหำรงบประมำณในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง สรุป การบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับงานการเงิน วสัดุครุภณัฑ ์
อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการต่างๆ ในสถานศึกษา ซ่ึงการ
บริหารจดัการเงินงบประมาณจะไดรั้บจดัสรรจากหน่วยงานตน้สังกดัและเงินนอกงบประมาณท่ี
สถานศึกษาไดรั้บเพื่อน ามาด าเนินการตามแนวความคิด วิสัยทศัน์ แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน 
งาน โครงการ ท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอบข่ายภารกิจงาน 22 งาน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ บูรณาการ
หลอมรวมเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการใช้เงิน ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดา้นการบริหาร
พสัดุและสินทรัพยแ์ละดา้น การบริหารการเงินและการบริหารบญัชี 

 ด้ำนกำรจัดท ำและกำรจัดสรรงบประมำณ หมายถึง การบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจ
งาน 5 งาน ประกอบดว้ย การจดัท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินประจ าปี ท ากรอบ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าและแผนงบประมาณเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอตั้งงบประมาณ อนุมติัเบิกจ่าย และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ
ท่ีจ าเป็นตอ้งขอโอนหรือเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 

ด้ำนกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้เงิน หมายถึง การบริหารงาน
ตามขอบข่ายภารกิจงาน 2 งาน คือ การน าเสนอขอ้มูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการของสถานศึกษาให้บุคคลภายนอกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
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ทราบ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงความส าเร็จในการปฏิบัติงานทุกส้ินปีงบประมาณ ต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพือ่กำรศึกษำ หมายถึง การบริหารงานตามขอบข่าย
ภารกิจงาน 3 งาน คือ การวางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อพฒันา
สถานศึกษา จดัท าสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อพฒันาสถานศึกษา 
ประสานการกู้ยืมและสร้างความตระหนักแก่ผูกู้ ้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้ งการบริหารจัดการ
สนบัสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

ด้ำนกำรบริหำรพสัดุและสินทรัพย์ หมายถึง การบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจงาน 6 งาน 
คือ การวางแผนการจดัหาพสัดุ ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ พฒันาขอ้มูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุการควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุและจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  

ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรบริหำรบัญชี  หมายถึง การบริหารงานการเงินและ การ
บริหารบญัชี ตามขอบข่ายภารกิจงาน 6 งาน คือ การบริหารจดัการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษา
และการจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การจดัท าบญัชีการเงิน จดัท ารายทางการเงินและงบการเงิน รวมทั้ง
การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงานการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการอนุมติัตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน ดา้นงบประมาณในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูป้ฏิบติังานงบประมาณ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 
ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้ปฏิบัติงานงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการ
พฒันาบริหารงบประมาณ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ภายใตข้อบเขตของการวิจยัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้
จากต ารา เอกสารท่ีเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบติัของทางราชการ อีกทั้งงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งอีกหลายเล่ม เพื่อความสะดวกในการวจิยัจึงขอน าเสนอตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.2 การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ 
2.4 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษา เป็ นความพยายามท่ีจะด าเนินเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษาอนัได้
แก่ สถานศึกษา หลกัสูตร ครู อาจารย ์นกัเรียน นกัศึกษา วสัดุอุปกรณ์ ต่ าง ๆ ต าราเรียนและ
อาคารสถานท่ี ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เป็ นต้ นให้ เป็ นไปอย างมีประสิทธิภาพหรือ
อาจจะกล่าวว่าเป็นความพยายามท่ีจะด าเนินงานทุกอย่ างท่ีเก่ียวข องกบัการศึกษาโดยให้มี
ผลผลิต คือ นักเรียน นักศึกษา ให้ มีคุณภาพสูงสุด ท่ีจะจดักิจกรรมให้ สอดคล้ องกับ
วตัถุประสงค์  โดยอาศยัหลกัการและทฤษฎีทางการบริหารให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด  
 2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา  
 ค าศพัท์ ท่ีใช้ ในความหมายของการบริหารการศึกษามีอยู่ สองค าคือ การบริหาร 
(Administration) และการจดัการ (การด าเนินการดงักล่ าวจึงต้ องอาศยัทั้งศาสตร์ และศิลป์
ของผู ้ บริหารและผู ้ ร่ วมงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ (Management) การบริหารมกัจะใช้

กบัการบริหารกิจการสาธารณะหรือบริหารราชการ ส่ วนค าว่ าการจดัการใช้ กบัการ
บริหารธุรกิจเอกชนเราจึงเรียกผูท่ี้ด ารงต าแหน่ ง ระดบับริหารในหน่ วยงานราชการว่ า ผู ้
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บริหาร ในขณะท่ีบริษทัห้ างร้ านใช้ เรียกต าแหน่ งเป็นผู ้ จดัการ เน่ืองจากการศึกษาเป็
นกิจการท่ีมุ่ งประโยชน์ สาธารณะและจดัเป็ นส่วนงานของทางราชการ จึงใช้เรียกช่ือผู ้
ด ารงต ่าแหน่ งดงักล่ าวว่า ผูบ้ริหารการศึกษาหากปฏิบติังานเป็ นหัวหน้าในสถานศึกษา 

เรียกวา่ ผู ้ บริหารสถานศึกษาไดมี้ผูใ้ห้ ค  าจ  ากดัความ ความหมายของบริหารในฐานะท่ีเป็ นกิ
จกรรมชนิดหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
 การบริหาร หมายถึง การท่ีคน 2 คนข้ึนไปท างานร่วมกนัเพื่อให้ส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์
โดยการใชท้รัพยากรการบริหารอนัไดแ้ก่ คน เงิน ส่ิงของและการจดัการ1 
 การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง หรือมีหลายอยา่งร่วมกนั การบริหารจึงเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัส่ิงต่อไปน้ี คือ 
 2.1.1.1 บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
 2.1.1.2 ร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
 2.1.1.3 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกนัโดยลกัษณะ
ส าคญัของการบริหาร มีดงัน้ี 
 2.1.1.3.1. มีวตัถุมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย 
   2.1.1.3.2. มีหลกัเกณฑใ์นการด าเนินงาน 
   2.1.1.3.3. มุ่งสร้างผลงานใหเ้กิดข้ึน 
   2.1.1.3.4. ประกอบดว้ยหลาย ๆ ดา้นรวมกนั 
   2.1.1.3.5. ความส าเร็จของงานอยู่ท่ีการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกมิใช่แค่เพียง
ผูบ้ริหารฝ่ายเดียว 
   2.1.1.3.6. มีผลกระทบในวงกวา้ง 
   2.1.1.3.7. มีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.1.1.3.8. มีผูน้  ากลุ่ม 
 ส่วนความหมายของ การศึกษา ก็มีผูใ้หค้วามหมายไวค้ลา้ยๆกนั ดงัน้ี 
 การศึกษา คือ การงอกงาม หรือ การจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมแก่ผูเ้รียน เพื่อผูเ้รียนจะ
ไดง้อกงามข้ึนตามจุดประสงค ์
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ใหชี้วติ 

                                                 

 1สุวกิจ ศรีปัตถา, ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวฒันาพานิช, 2523), หนา้ 12. 
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 การศึกษา คือ เคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดความเจริญงอกงามทุกทางในตวับุคคลจากความหมาย
ของการศึกษา ขา้งบนน้ีพอสรุปไดว้า่ การพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ 
และความเป็นคนดี2 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้ให้ความหมายของ การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆท่ี
บุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมใน
ทุกๆด้าน เช่น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านการสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน3 
 บุญช่วย ศิริเกษ ได้ให้ความหมายของ การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคล
หลายคนร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม 
โดยกระบวนการต่างๆท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีต่อบุคคล เพื่อให้บุคคลพฒันาตรงตาม
เป้าหมายของสังคมท่ีตนด ารงชีวติอยู่4 
 ภารดี อนันต์นาวี ไดใ้ห้ความหมายของ การจดัการคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยค า 2 ค า 
คือ ค าวา่ การจดัการ และค าวา่ คุณภาพการศึกษา ดงันั้นการจดัการคุณภาพการศึกษาจึงหมายถึง 
กระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนท่ี เก่ียวขอ้งเพื่อท า
ใหไ้ดม้าซ่ึงคุณลกัษณะของผูเ้รียนและวธีิการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นท่ี เช่ือมัน่หรือเป็นท่ี พึงพอใจของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 5 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ใน
สถาบนัการศึกษาต่างๆ และกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีต่างร่วมมือกนัพฒันาคนให้มีคุณภาพทั้งส้ิน การจะ
พฒันาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะตอ้งมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจดักิจกรรม การ
วดัผล การจดัอาคารสถานท่ีและพสัดุครุภณัฑ ์การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนใน

                                                 
2ศิ ริวรรณ เส รีรัตน และคณะ , ทักษะการบริหารของ ผู้บริหาร , พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  3, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพลกัษณ์, 2547) ,หนา้ 31. 
3ชาญชยั อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2545), หนา้ 19.  
4บุญช่วย ศิริเกษ, พฤติกรรมองค์กรในการบริหารการศึกษา, (เลย : มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย, 

2549) , หนา้ 15. 
5ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฏี การบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :

มนตรี, 2551) , หนา้ 12. 
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สถาบนัการศึกษา การปกครองนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนเป็นคนดีมีวินยั  และอ่ืนๆ ซ่ึงการด าเนินงาน
เหล่าน้ีรวมเรียกวา่ ภารกิจทางการบริหารการศึกษา หรือ งานบริหารการศึกษา  
 2.1.2 แนวคิดหลกัในการบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนเป็ นหน่ วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบติัการท่ีส าคญัท่ีสุด และผลการ
จดัการประถมศึกษาจะเป็ นเช่ นใดนั้นข้ึนอยู กบัการปฏิบติังานของสถานศึกษา ซ่ึงภารกิจ
หลกัของสถานศึกษา คือ การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ นกัเรียนบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตรนั้นคือคุณภาพท่ีพึงประสงค์ ทางด้ านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่ มประ
สบการณ์  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และสุขภาพอนามยัดีมีปั จจยัท่ีมีผลกระทบต่ อคุณ
ภาพการประถมศึกษามีหลายอย่ าง เช่ น ระบบการบริหารผู ้ บริหารสถานศึกษาและผู ้
ปกครองนักเรียน ทั้ ง น้ีปั จจัยส าคัญท่ีสุด คือ ผู ้ บริหารสถานศึกษา การท่ีผู ้ บริหาร
สถานศึกษาจะประสบผลส า เ ร็จในการปฏิบัติงานได นั้ น ย่ อมต้ องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมและคุณลกัษณะท่ีดีของผูบ้ริหาร ผู ้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
คือ ผูบ้ริหารท่ีสามารถใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ อย่ างจ ากดั ประโยชน์ สูงสุดต่ อการเรียนการ
สอนจนบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว้  การบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของ
หลักสูตรได้ ดีนั้น ย่ อมต้ องอาศยังานการบริหารอย่ างน้ อย 4 งาน คือ งานบริหาร
วิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณและงานบริหารทัว่ไป ในบรรดางานการบริหาร
ทั้ง 4 งานนั้น งานบริหารวิชาการเป็ น งานท่ีส าคญัท่ีสุดและทรัพยากรในการบริหารสถานศึกษา
ทั้ง 4 อย่ าง คือ บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์และระบบการจดัการนั้น ทรัพยากรด้ าน บุคลากรเป็

นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้นในการบริหารสถานศึกษาจึงจ าเป นต้ องให้ ความส าคญั 
ต่ องานและต่ อบุคลากรไปพร้ อม ๆ กัน นั่นคือ ท าอย่ างไรจึงจะได้ งานและให้
บุคคลท่ีท างานอย่ างมีความสุข เพราะการบริหารงานทั้ง 4 งานของสถานศึกษาจะเป็นไปได้ ต

องอาศยักระบวนการบริหารอย่ างน้ อย 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั
ญหาและความต้ องการของสถานศึกษา 2) การวางแผน 3) การด าเนินการตามแผน 4) การ
ประเมินผล การบริหารงานในสถานศึกษาจะเป็ นไปโดยราบร่ืนและได้ ผลดียิ่งข้ึนถ้ าผู ้
บริหารสถานศึกษาได้ ใช้ แนวทางและเทคนิควิธีการต่ าง ๆ ประกอบเช่ น 1) การบริหาร
โดยยึดผลท่ีจะเกิดข้ึนต่ อนกัเรียนเป็นหลกัส าคญั 2) การบริหารโดยให้ บุคลากรมีส่ วนร่
วม เช่ น การใช้ กระบวนการกลุ่ ม การให้ กลุ่ มมีโอกาสแก ้ปั ญหาหรือปรับปรุงงาน
ในหน้ าท่ีความรับผิดชอบด้ วยตวัเอง 3) การตดัสินใจแก้ ปั ญหา อย่า งมีระบบ 4) 
มนุษย สัมพนัธ์  ในโรงเรียน 4) ภาวะผู ้ น าในสถานศึกษา ส าหรับทกัษะในการบริหาร
ประกอบด้ วย ทกัษะด้ านเทคนิควธีิ ดา้นมนุษย สัมพนัธ์ และด้ านความคิดรวบยอดของ
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หน่ วยงานแนวคิดหลกัของการบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนเข็มทิศก าหนดเส้ นทางการ
เดิน เพื่อให้ การเดินทางมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมาย  
 2.1.3. ทกัษะของผู้ บริหาร 
 ใช้ ทกัษะท่ีเรียกว่ า สามทักษะ (Three–skills method) วิเคราะห์ ความรู้  
ความสามารถ ของผู ้ บริหารพบว่ า ผู ้ บริหารจะท าหน้ าท่ีของตนเองได้ ดีเพียงใด 
ประสบผลส าเร็จมากน้ อยกว่ ากนั หรือไม่ ข้ึนอยู กบัทกัษะ 3 ทกัษะ คือ ทกัษะเชิงเทคนิค 
(Technical skill) ทกัษะเชิงมนุษย สัมพนัธ์  (Human skill) และเชิงมโนคติ (Conceptual skill) 
 2.1.3.1 ทกัษะเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถในการใช้ เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมใน
บริหารงานให้ บรรลุผล ทกัษะเชิงเทคนิคเป็ นทกัษะท่ีผู ้ บริหารพฒันาตนเองได้ ไม่ ยาก
นกัส่ วนมากจะบรรจุไว้ ในวชิาต่ าง ๆ ทางบริหาร เช น การท าทะเบียนนกัเรียน การจดัท า
งบประมาณ การวางแผนอาคารสถานท่ี การจดัตารางสอน การจดัตารางสอบ ฯลฯ ในปั จจุบนั
ถือว่ า ทกัษะเชิงเทคนิคท่ีส าคญัท่ีผู ้ บริหารจะต้ องมีประกอบด้ วย 
 1. ทกัษะทางด้ านการวางแผน (Planning skill) 
 2. ทกัษะทางด้ านกระบวนการกลุ่ มและการติดต่ อส่ือความหมาย (Group process 
and communication skill) 
 3. ทกัษะทางด้ านการจดัการ ( Management and organizational skills) 
 2.1.3.2 ทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์  หมายถึง ความสามารถของผู ้ บริหารในการท างาน
ในฐานะสมาชิกของกลุ่ มและความสามารถในการเสริมสร้ างพลงัความร่ วมมือระหว่ าง
สมาชิกของ หน่ วยงาน ในขณะท่ีทกัษะเชิงเทคนิคเป็ นทกัษะท่ีเก่ียวข องกบัวตัถุส่ิงของ 
ทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์  เป็ นทกัษะท่ีเก่ียวข้ องกบัการท างานกบัคน คนจึงเป็ นส่ิงแวดล้

อมท่ีส าคญัท่ีสุด ผู ้ บริหารจะต้ องพฒันาตนเองให้ มีทกัษะทางด้ านน้ี ท่ีส าคญัคือ จะต้
องรู้ จกัตนเองมีความมัน่ใจและมัน่คงในอารมณ์  จะต้ องรู้ จกัและพยายามเข าใจผู ้

อ่ืน มีใจกว้ างและรับฟั งความคิดเห็นของผู ้ ร่ วมงาน ต้ องยึดหลกัรู้ จกัตน เข้ าใจ
คนเพื่อผลงาน  
 2.1.3.3 ทกัษะเชิงมโนคติ หมายถึง ความสามารถของผู ้ บริหารในการเข้ าใจหน่ วย
งานในทุกลกัษณะเห็นความสัมพนัธ์ ระหว่ างส่ วนงานและกิจกรรมต่ าง ๆ ของหน่ วย
งาน รวมทั้งความสัมพนัธ์  ระหว่ างหน่ วยงานท่ีตนบริหารกบัหน่ วยงานอ่ืน ๆ ทกัษะน้ีเป็

นทกัษะท่ีพฒันาในตวัผู ้ บริหารได้ ยากท่ีสุดและเป็ นทกัษะท่ีผู ้ บริหารระดบัหวัหน้
าหน่ วยงานจะขาดเสียมิได้  ในการบริหารงานจะมีกิจกรรมอย่ างน้ อย 2 อย่ าง ท่ีผู ้
บริหารจะต้ องใช้ ทกัษะเชิงมโนคติเป็ นอย่ างมาก คือ การตดัสินใจ(Making decisions) 
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และการขจดัความขดัแย้ ง (Managing conflict) ความจ าเป็ นท่ีจะ ต้ องมีหรือจะ ต้ องใช้
ทกัษะทั้งสามในการบริหารงานนั้นข้ึนอยู่ กบัระดบัความรับผิดชอบของผู ้ บริหาร ผู ้ บริหาร
ระดบัต นย่ อมจ าเป็ นตอ้งใช้ ทกัษะเชิงเทคนิคมากและทกัษะเชิงมนุษย์ สัมพนัธ์ และ
ทกัษะเชิงมโนคติ น้ อยกว่าตามล าดบั ผู ้ บริหารระดบักลางจ าเป็ นต้ องใช้ ทกัษะเชิง
เทคนิคน้ อยลงกว่ าระดบัต น แต่ อาจ ต้ องใช้ เทคนิคเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ และทกัษะ
เชิงมโนคติมากกว่ า ส่ วนผู ้ บริหารระดบัสูงนั้นย่ อมต้ องใช้ ทกัษะเชิงมโนคติและ
มนุษยสัมพนัธ์ มาก ส วนทกัษะเชิงเทคนิคใช้ น้ อย เพราะผู ้ บริหารระดบั       ต นและ
ระดบักลางได้ รับผดิชอบด าเนินการไปเป นส วนใหญ้ แล ว  
 สรุป การบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาจะบรรลุตามวตัถุประสงค์ มากน้ อย
เพียงใด ผู ้ บริหารสถานศึกษา เป็ นปั จจยัส าคญัท่ีจะให้ การด าเนินงานด้ านต่ าง ๆ 
ด าเนินไปอย่ างมีประสิทธิผล ผู ้ บริหารจะต้ องยดึหลกัการ แนวคิดเป็ นหลกัในการปฏิบติั
ตน นอกจากเทคนิควิธีการต่ างๆ ทกัษะของผู ้ บริหารท่ีเหมาะสมยงัเป็ นองค์ ประกอบ เป็

นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้ การบริหารจดัการศึกษาประสบผลส าเร็จสูงสุด  
 2.1.4 กระบวนการบริหาร 
 กระบวนการบริหารได้ มีนักการศึกษาทั้ งไทยและต่ างประเทศได้ ก าหนด
กระบวนการการบริหารไว้ แตกต่ างกนั ดงัน้ี  
 การบริหารสถานศึกษาให้ ประสบผลส าเร็จต้ องอาศัยความรู้  ความสามารถ 
คุณลกัษณะท่ีดีและคุณธรรมของผู ้ บริหาร ประสิทธิภาพในการบริหารในการใช้ ทรัพยากรท่ีมี
อยู่ อย่ างจ ากดัให้ เกิดประโยชน สูงสุดต่ อการเรียนการสอน การบริหารงานจะบรรลุ
ความส าเร็จได้ ดีนั้นย่ อมต้ องอาศยั กระบวนการบริหารอย่ างน้ อย 4 ขั้นตอน คือ  
 1. การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้ องการของสถานศึกษา 
 2. การวางแผน  
 3. การก ากบัติดตามและนิเทศ  
 4. การประเมินผล  
 เฮนรี ฟาโย (Henri Fayol) ได้ อธิบายถึงกระบวนการบริหาร ประกอบด้ วยกระบวน
การ 5 ประการคือ  
 1. การวางแผน (Planning)  
 2. การจดัองค์ การ (Organizing)  
 3. การบงัคบับญัชา (Commanding)  
 4. การประสานงาน (Coordinating)  
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 5. การควบคุม (Controlling)  
 กระบวนการ 5 ประการน้ี ถือว าเป็ นวิถีทางท่ีจะช่ วยให้ ผู ้ บริหารสามารถ
บริหารงาน ให้ บรรลุผลส าเร็จตามเป้ าหมายได้  ส าหรับหลกัทัว่ไปในการบริหาร ฟาโย 
(Fayol) ได้ วางแนวปฏิบติัส าหรับผู ้ บริหารไว้  14 ข อ ดงัน้ี6  
 1. อ านาจหน้ าท่ีและความรับผดิชอบต้ องให้ สมดุลกนั  
 2. มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา  
 3. มีเอกภาพในการอ านวยการ  
 4. สายการบงัคบับญัชาต้ องเหมาะสม  
 5. มีการแบ่ งงานกนัท าตามความถนดั  
 6. มีระเบียบวนิยัในการปฏิบติังาน  
 7. ประโยชน์ ส่ วนตนต้ องเป็ นรองจากประโยชน์ ส วนรวม  
 8. ผลประโยชน์ ตอบแทนต้ องถือหลกัความยติุธรรม  
 9. อ านาจในการบริหารจะรวมหรือกระจายมากน้ อยเพียงใด ควรถือประโยชน์ส่วนรวม
สูงสุด เป็ นหลกัในการพิจารณา  
 10. มีระเบียบข้ อบงัคบัไว้ ยดึถือในการปฏิบติังาน  
 11. มีความเสมอภาคให้ แก่ ผู ้ ใต้ บงัคบับญัชาอย่ างทัว่ถึง  
 12. ความมัน่คงในการท างาน ต้ องให้ ผู ้ บริหารและคนงานมีเวลาเรียนรู้ งาน  
 13. ความคิดริเร่ิม ผู ้ บริหารควรสนับสนุนให้ ผู ้ ใต้ บงัคบับญัชามีโอกาสใช้
ความคิดริเร่ิมในการเสนอแผนงานและข้ อคิดเห็น  
 14. ยดึหลกัความสามคัคีในหน่ วยงาน  
 กระบวนการบริหาร มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การวางแผน (Planning) เป็ นการกระบวนการก าหนดเป้ าหมาย ก าหนดกลยุทธ์  
ความส าเร็จตามเป้ าหมายและการก าหนดกิจกรรมเพื่อน าแผนไปปฏิบติั  
 2. การจดัองค์ การ (Organizing) เป็ นการก าหนดงานท่ีต้ องปฏิบติัและการจดักลุ่ม
งาน ผู ้ รับผดิชอบ ล าดบัขั้นการรายงานและอ านาจการตดัสินใจ  
 3. การช้ีแนะ (Leading) เป็ นหน้ าท่ีของผู ้ บริหารในการกระตุ้ นให้ บุคคลอ่ืนมี
พฤติกรรม การปฏิบติังานท่ีจ าเป็ นเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์ การซ่ึงรวมถึงการ

                                                 
6ธงชยั สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2519) , 

หนา้ 30. 
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ส่ือสาร การสั่งการและการจูงใจ  
 4. การควบคุม (Controlling) เป็ นกระบวนการติดตามการด าเนินงานขององค การ อย่

างสม ่าเสมอเพื่อให้ การปฏิบติังานเป็ นไปตามเป้ าหมายและมาตรฐานขององค์การท่ี
คาดหวงั7  
 กูลิคและเออร วิค ทั้งสองไดส้รุปกระบวนการบริหารไว้ ใน Paper on the science of 
administration 7 ประการ เรียกตวัอกัษรย่ อตวัต นของค าว่ า POSDCORB มีรายละเอียด 
ดงัน้ี  
 1. P = Planning หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่ างกว้ าง ๆ ว่ ามีงาน
อะไรบ้ าง ต้ องปฏิบติัตามล าดบั วางแนววิธีปฏิบติั พร้ อมด้ วยวตัถุประสงค์ ของการ
ปฏิบติังานนั้น ๆ ก่ อนลงมือปฏิบติัการ  
 2. O = Organizing หมายถึง การจดัโครงสร้ างของการบริหาร การจดัองค์ การ โดย
ก าหนดหน้ าท่ีของหน่ วยงานให้ ชัดเจน พร้ อมด้ วยก าหนดลกัษณะวิธีการติด ต่
องานสัมพนัธ์ กนัตามล าดบัขั้นแห่ งอ านาจหน้ าท่ี  
 3. S = Staffing หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกบัตวับุคคล หรือเจ้ าหน้ าท่ีของ 
หน่ วยงาน รวมทั้งการบรรจุแต่ งตั้ง การฝึ กอบรม การพฒันาบุคลากร การบ ารุงขวญัและ
ก าลงัใจ การเล่ือนขั้นและการพิจารณาให้ พ้ นจากงาน  
 4. D = Directing หมายถึง การอ านวยการ การวินิจฉยัสั่งการ รวมทั้งการติดตามก ากบัดูแล
การปฏิบติังาน  
 5. Co = Coordinating หมายถึง การประสานงานหรือส่ือสัมพนัธ์  ภายในองค์ การก่
อให้ เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ มีการท างานซ ้ าซ้ อนหรือขดัแย้ งกนั  
 6. R = Reporting หมายถึง การรายงานไปยงัผู ้ บงัคบับญัชา หรือผู ้ เก่ียวข้ อง เพื่อให้

ทราบความก้ าวหน้ าของงานทุกระยะ  
 7. B = Budgeting หมายถึง การจดัตั้งงบประมาณ การจดัท างบประมาณการเงินในการใชจ่้

ายเงินและการควบคุมดูแลการใช้ จ ายเงิน8  
 จากการจ าแนกกระบวนการบริหารของนกัวิชาการจะเห็นว ามีกระบวนการท่ีคล้ าย

                                                 
7ศิ ริวรรณ เส รีรัตน์ และคณะ , ทักษะการบริหารของ ผู้บริหาร , พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  3, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพลกัษณ์, 2547) ,หนา้ 31. 
8จันทรานี สงวนนาม , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : บุคพอยด,์ 2551) , หนา้ 16. 
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คลึงกนั พอจะสรุปได้ ว ากระบวนการบริหาร ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี9  
 1. การวางแผน (Planning)  
 2. การจดัองค์ การ (Organizing)  
 3. การจดับุคลากร (Staffing)  
 4. การอ านวยการ (Directing)  
 5. การควบคุม (Controlling)  
 โดยแต่ ละกระบวนการมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. การวางแผน (Planning) 
 การวางแผนมีความส าคญัต่ อการบริหารงานทุกประเภทงานใดถ้ าขาดการวางแผนก็
ยากท่ีจะด าเนินไปอย่ างมีประสิทธิภาพและยากท่ีจะด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้ อง การวางแผน
ช่วยให้ การท างานถูกต้ องตามวตัถุประสงค์ และช่ วยให้ มีการประสานงานจากทุกฝ่
าย ท าให้ การปฏิบติังาน ซ ้ าซ้ อนและขดัแยง้กนัหมดไป การวางแผนจึงเป็ นส่ิงส าคญัใน
กระบวนการบริหาร การวางแผนเป็นการค้ นหาและก าหนดวิธีการท างานในอนาคต เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่ งหมาย บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ าหมายท่ีก าหนดไว้ อย่ างมี ประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ ต่ อหน่ วยงาน หรือองค์ การมากท่ีสุด โดยแสดงให้ เห็นว่ าจะมีการท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือใด ให้ ใครท า ท าอย่ างไร ตลอดจนให้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็ น เพื่อให้

การท างานลุล่ วงไปอย างมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดองค์ การ (Organizing) 
 ธงชัย สันติวงษ์ ไดใ้หค้วามหมายของ การจดัองค์ การ หมายถึงการจ าแนกแยกแยะงานท่ี
จ าเป็ น การจดักลุ่ มงานให้ เหมาะกบัทรัพยากรและสถานการณ์ การมอบหมายงาน การ
มอบหมาย     หน้ าท่ีและการจัดการความสัมพันธ์ ของงานและอ านาจ10 ได้ ให้
รายละเอียด ดงัน้ี  
 1. การจ าแนกงาน การจ าแนกกลุ่ มงานและการก าหนดความสัมพนัธ ระหว่ างงาน
การจ าแนกงานเป็ นพื้นฐานเร่ิมต้ นของการจดัองค์ การ โดยท าให้ ทราบว่ าองค์ การมี

                                                 
9ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , การบริหารงานในสถานศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์

ส่งเสริมกรุงเทพ, 2551), หนา้ 55. 
10ธงชยั สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2519) , 

หนา้ 41. 
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กิจกรรมอะไรบ้ างท่ี  ต้ องปฏิบติัเพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงค์ ขององค์ การและจ าเป็
นต้ องก าหนดให้ มีผู ้ ปฏิบติังานท่ีมี ความสามารถตรงกบังานท่ีก าหนด การจ าแนกงานส่
วนใหญ่ จะด าเนินการจ าแนกตามหน้ าท่ีของ องค์ การ ทั้งน้ีเพื่อให้ บรรลุตามวตัถุประสงค์

ขององค์ การท่ีก าหนดไว้  การจดักลุ่ มงานเป็ นการรวมกลุ่ มกิจกรรมต่ าง ๆ เข้
าไว้ ด้ วยกนัภายใต้ หลกัเกณฑ์ ของการจ าแนกงาน ซ่ึงอาจจดักลุ่ มในลกัษณะความ
ช านาญเฉพาะทาง หรือให้ มีความ ร่ วมมือซ่ึงกนัและกนั หรือจดัตามหน าท่ีการปฏิบติังาน 
ผลผลิต หรือการบริการลูกค้ า พื้นท่ีภูมิศาสตร์ หรือเส้ นทางท่ีผลผลิตสู่ ลูกค้ า ซ่ึง
ด าเนินการในทุกระดบัขององค์ การเพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงค์ ขององค์ การ โดย กลุ่
มงานต่ าง ๆ จะ   ต้ องมีความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั  
 2. การก าหนดอ านาจหน้ าท่ีและความรับผดิชอบอ านาจหน้ าท่ีเป็ นอ านาจหน้ า ท่ี
ซ่ึง องค์ การได้ มอบให้ กบัผู ้ บริหาร เพื่อจะได้ น าไปใช้ ในการบริหารอนัเป็ นภาร
กิจขององค์ การ เป็ นอ านาจตามกฎหมายท่ีผู ้ ใต้ บงัคบับญัชาต้ องปฏิบติัตาม 
 3. การมอบหมายงาน เป็ นส่ิงจ าเป็ นท่ีผู ้ บริหารต้ องด าเนินการ เพราะในองค์
การมีมาก ภารกิจงานเกินกว่ าท่ีผู ้ บริหารเพียงคนเดียวจะด าเนินการได้ ทุกเร่ือง การ
มอบหมายงานจะด าเนินการควบคู่ ไปกบัการมอบอ านาจหน้ าท่ีโดยผู ้ บงัคบับญัชา เพื่อให้

ผู ้ ปฏิบติัสามารถปฏิบติังานได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพ หรือควบคุมงานขององค์ การได้
อย่ างสมบูรณ์   

 3. การจัดบุคลากร (Staffing) 
 กระบวนการจดับุคลากรประกอบด วย 5 ขั้นตอน คือ  
 3.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 3.2 การสรรหาและการคดัเลือก  
 3.3 การฝึ กอบรมและพฒันา  
 3.4 การประเมินผลการปฏิบติังาน  
 3.5 การให้ ผลตอบแทน  
 ซ่ึงแต่ ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน คือ  
 1.1 การวิเคราะห์ งาน (Job analysis) เป็ นการส ารวจเน้ืองานอย่ างเป็ นระบบ
เพื่อให้ รู้ รายละเอียดของงานเพื่อสรรหา คดัเลือกบุคลคลให้ เหมาะกบังานซ่ึงจะประกอบด้

วย 2 ส่ วน คือการพรรณนางาน (Job description) เป็ นกรอบของงานและความรับผิดชอบ
ในต าแหน่ ง หน่ึง ๆ และ การก าหนดคุณสมบติัของงาน (Job specification) เป็ นกรอบ



17 

 

คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะท าให้ งานและความรับผดิชอบบรรลุผลส าเร็จ  
 1.2 การคาดคะเนความต้ องการและสภาพก าลงัคนขององค์ การ (Forecasting demand 
and supply) โดยการพิจารณาจ านวนและประเภทของบุคคลท่ีองค์ การต้ องการในอนาคต ซ่ึงปั

จจยัท่ีใช พิจารณาไดแ้ก่  ผู ้ ท่ีก  าลงัได้ รับการเล่ือนต าแหน่ง ผู ้ ท่ีมีความต้ องการ
และความสามารถ จะได้ รับการฝึ กอบรม บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ แนวโน มจ านวน
ประชากร แนวโน้ มบุคลากร ขององค์ การ  
 1.3 ข้ อบงัคบัทางกฎหมาย (Legal constrains) ผู้ บริหารต้ องศึกษากฎหมายการ จ้
างบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจ  
 2. การสรรหาและการคดัเลือก เป็ นการก าหนดคุณสมบติัของผู สมคัรงานเพื่อให้  
สอดคล้ องกบัแผนบุคลากรขององค์ การ การสรรหาบุคลากรในองค์ การทางการศึกษาควร
คั ด เ ลื อ ก  
ผู้ ท่ีมีความสามารถในด้ านนั้น ๆ ดีแล้ ว จากนั้นจึงด าเนินการสรรหาอีกคร้ังหน่ึงเพื่อให้
ได้ บุคคลท่ีมีคุณภาพและความสามารถตรงกบัความต้ องการอย่ างแท้ จริง  
  
 3. การฝึ กอบรมและการพฒันา การฝึ กอบรมเป็ นการปรับปรุงทกัษะท่ีมีอยูใ่ห้ ดี
ข้ึ น  
ส่ วนการพฒันาเป็ นการเตรียมบุคลากรส าหรับความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน  
 4. การประเมินผลการปฏิบติังาน เป็ นการประเมินการปฏิบติังานเก่ียวกบัมาตรฐานและ
เป้ าหมายขององค์ การ ซ่ึงจะเป็ นลกัษณะของการให้ รางวลัการให้ ข้ อมูลย้ อนก
ลบัแก่ ผู ้ ปฏิบติังาน  
 5. การให้ ผลตอบแทนหรือค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทนเป็ นส่ิงจ าเป็ นต อชีวิ
ตของบุคลากรทุกคน ผลต่อบแทนอาจได้ รับในลกัษณะของเงินเดือน ค่ าจ้ าง เงินรางวลั 
วตัถุส่ิงของหรือต าแหน่ งเป็ นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู กบัสภาพลกัษณะของงานท่ีท า 
 4. การอาํนวยการ (Directing) 
 ธงชัย สันติวงษ์ ไดใ้ห้ความหมายของ การอ านวยการ หมายถึง ภาระหน้ าท่ีของผู ้
บริหารในการใช้ ความสามารถจูงใจผู ้ ใต้ บงัคบับญัชาให้ ปฏิบติัตามอย่ างดีท่ีสุดและ
สามารถใช้ อิทธิพลส่ วนตวัให้ เกิดผลต อผู้ ใต้ บงัคบับญัชา รวมทั้งสามารถชกัจูงผู ้

ใต้ บงัคบับญัชาได้  การสั่งการจะเก่ียวข้ องกบัส่ิงต่ อไปน้ี14  
 1. ภาวะผู ้ น าของผู ้ บริหาร ผู ้ บริหารจะต้ องชกัจูงและกระตุ้ นให้ ผู ้ ใต้
บงัคบับญัชาของตนท างานให้ ดีท่ีสุดและสามารถใช้ อิทธิพลส่ วนตวัให้ เกิดผลต่อผู ้ ใต้
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บงัคบับญัชา รวมทั้งสามารถชกัจูง ผู ้ ใต้ บงัคบับญัชาได้   
 บทบาทส าคญัท่ีผู ้ บริหารพึงกระท ามีดงัน้ี   
 1.1 มองการณ์ ไกลและมีอิทธิพลในการพฒันาเป้ าหมายและนโยบายของสถานศึกษา  
 1.2 กระตุ้ นให้ มีการพฒันาโครงการต่ าง ๆ เพื่อช่ วยให้ บรรลุเป้ าหมายของ
สถานศึกษา  
 1.3 ก าหนดวธีิการและการประสานงานในการน าโครงการต่ าง ๆ ไปปฏิบติั  
 1.4 เป็ นตวัแทนของสถานศึกษาในกิจกรรมต่ าง ๆ  
 1.5 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
 2. การจูงใจผู ้ ใต้ บงัคบับญัชา 
 ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายว่า การจูงใจของผู ้ บริหารควรทราบถึงกลไกการ
แสดงออกของผู ้ ใต้ บงัคบับญัชาโดยทัว่ไปก่ อน เพื่อให้ สามารถก ากบัชกัจูงผู ้ ใต้
บงัคบับญัชาได้ ดี ซ่ึงพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกไม่ เหมือนกนั เพราะแต่ ล่ะคนมีคุณค่
าของระบบค่ านิยมท่ีแตกต่ างกนัจึงมีแรงจูงใจต่ างกนั11 
 3. การติดต่ อส่ือสาร (Communication) เป็ นส่ือส าหรับการสั่งการระหว่ างผู ้
บริหารและผู ้ ใต้ บงัคบับญัชาให้ มีความเข้ าใจระหวา่งกนัและเป็ นพื้นฐานท่ีจะท าให้
เกิดความร่ วมมือภายในกลุ่ ม  
 การติดต่ อส่ือสารอาจแบ่ งออกได้ เป็ น 3 แบบ คือ จากเบ้ืองบนลงสู่ เบ้ืองล่
าง ได้ แก่  การสั่งการตามสายการบงัคบับญัชาตามปกติ จากเบ่ืองล างข้ึนสู เบ้ืองบน ได้
แก่  การรายงานการปฏิบติังาน แต่ กรณีการให้ หัวข้ อเสนอแนะท่ีผู ้ ใต้ บงัคบับญัชา
เป็ น ผู ้ ริเร่ิมจะมิได้ เฉพาะผู ้ บริหารเปิ ด โอกาสให้ เท่ านั้น โดยผู ้ บริหารจะได้

มีโอกาสได้ ทราบข้ อเท็จจริง จากผู ้ ปฏิบติัได้ มาก การตดัสินใจก็จะกระท าได้ ดีข้ึน 
แต่ ก็อาจท าให้ สับสนและอาจให้ ข้ อเสนอแนะท่ีไม่ เป็ นประโยชน์ และการติดต่

อ กนัเองตามแนวนอน เป็ นการติดต่ อกนัเองท่ีสามารถให้ ติดต่ อได้ รวดเร็วมากข้ึน 
แต่ ข้ อเสียท่ีอาจเกิดข้ึนคือ ผู ้ ใต้ บงัคบับญัชาจะรวมหวักนัก็ท าได้ สะดวก  
 5. การควบคุม (Controlling) 
 ฟลบิโป กล่าววา่ การควบคุม หมายถึง การพยายามบงัคบัให้ งานและกิจกรรมต าง ๆ ท่ี
ปฏิบติัเป็ นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  โดยวดัผลและปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบติังานของผู ้ ใต้

บงัคบั ประกอบด้ วยส่ วนประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 1. การก าหนดมาตรฐานหรือเป้

                                                 
11เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 16.  
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าหมายไว้ ล่ วงหน้ า  2. การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน 3. การด าเนินการแก้ ไข
เพื่อให้ การปฏิบติังานขั้นต่ อ ไป       เป็ นไปตามทางท่ีก าหนดไว้  ส าหรับการควบคุมสมยั
ให้  คือ การบริหารตามจุดมุ่ งหมาย (Management by objectives) ซ่ึงจะมีการก าหนดเป้ า
หมายของงานจากเป้ าหมายท่ีก าหนด ผู ้ ปฏิบติัท่ีเก่ียวข องแต่ ล่ะคนสามารถท่ีจะควบคุม
ตนเอง (Self control) ในการปฏิบติังานให้ บรรลุเป้ าหมายได้ โดยเป็ น การควบคุมจาก
ภายในตวัผู ้ ปฏิบติั  
 

2.2 การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมาย การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวห้ลายท่านดงัน้ี 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดใ้ห้ความหมายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวว้่า 
เป็นการจดัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ระดบัอุดมศึกษา 12 
 จันทรานี สงวนนาม ไดใ้หค้วามหมายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษา
มุ่งตอบสนองความตอ้งการทางการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดบัตน้ ซ่ึง
เป็นพื้นฐานใหแ้ก่การเรียนรู้ขั้นสูงต่อไป13 
  
 ธงชัย สันติวงษ์ไดใ้หค้วามหมายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวว้า่ เป็นการศึกษา
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรัฐบาลไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้าย เป็นเวลา 15 ปี14 
 สรุปความหมายของนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายการบริหารงานสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ว่า เป็นการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถม ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยรัฐบาล
จดัสรรเงินงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การบริหารและการจดัการศึกษาตามอ านาจหนา้ท่ีเพื่อพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนแลว้ รัฐบาลไดมี้การปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้มีความพึง
พอใจในการบริการภาครัฐมากข้ึน ส านักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบ

                                                 

 12ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ส่งเสริมกรุงเทพ, 2551) , หนา้ 26. 
 13จันทรานี สงวนนาม , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ ในการบริหารงานในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : บุคพอยด,์ 2551) , หนา้ 16. 

14ธงชยั สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 2519) , 
หนา้ 11. 
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บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ข้ึน เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการถือปฏิบติั ส าหรับสถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็น
สถานศึกษาของรัฐ จึงตอ้งน าหลกัการวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงเรียกกนั
โดยทัว่ไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลดว้ย หลกัการดงักล่าว ไดแ้ก่ 
 2.2.1. หลกันิติธรรม 
 2.2.2 หลกัคุณธรรม 
 2.2.3 หลกัความโปร่งใส 
 2.2.4 หลกัการมีส่วนร่วม 
 2.2.5 หลกัความรับผดิชอบ 
 2.2.6 หลกัความคุม้ค่า 
 หลกัธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขา้กบัการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ 
การด าเนินงานดา้นวชิาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทัว่ไปและเป้าหมายในการจดั
การศึกษาคือท าใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข  
 
 
 
 
 
 การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัไดใ้ชแ้นวคิด ใชห้ลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
เป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
โดยมีหลกัการและแนวคิดในการบริหารสรุปสาระไดด้งัน้ี15  
 1. ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ไดก้ าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาไปยงัคณะกรรมการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยใหค้ณะกรรมการรสถานศึกษาท าหนา้ท่ีก ากบั ส่งเสริมและ

                                                 

 15กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลกัสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2546, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว , 2547), หนา้ 55. 
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สนบัสนุนภารกิจของสถานศึกษา 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป 
 2. เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นหวัใจหรือหลกัส าคญัส าหรับการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะแนวคิดการมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบร่วมมือเป็นท่ียอมรับกนั
มากในวงการบริหารต่าง ๆ รวมทั้งดา้นการศึกษาดว้ย โดยเช่ือวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้
ผลผลิตเพิ่มข้ึน ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน 
 3. เป็นรูปแบบการบริหารตนเอง สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตวั มีอ านาจ การ
ตดัสินใจดว้ยตนเองมากข้ึนภายใตก้ารบริหารงานในรูปองคค์ณะบุคคล 
 4. เป็นรูปแบบท่ีมอบอ านาจหรือการกระจายอ านาจ การตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและ
การจดัการศึกษาไปใหส้ถานศึกษา 
 5. เป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีตอบสนองหรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และชุมชนมากท่ีสุด 
 6. เป็นรูปแบบท่ียดึโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางการศึกษา 
 จากแนวคิดขา้งตน้การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นการกระจาย
อ านาจการบริหารและจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปให้โรงเรียนท่ีใช้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียน มีอ านาจความรับผดิชอบ คล่องตวัในการบริหารจดัการ
ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป โดยใหค้วามส าคญัแก่ผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมตดัสินใจ รับผิดชอบ วางแผน ติดตามผล พฒันาคุณภาพการศึกษาตาม 
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาชาติ พ.ศ.2542 แนวทางการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 
ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีรายละเอียด ดงัน้ี16  
 1. ด้านการบริหารงานวชิาการ  
 1.1 หลกัการและแนวคิด 
 1.1.1 ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ

                                                 

 16เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 19. 
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หลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
 1.1.2 มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู ้เ รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด 
 1.1.3 มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.1.4  มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจดัให้มีดชันีช้ีวดัคุณภาพการ
จดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กช่วงชั้น
ทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 1.2 ขอบข่ายและภารกิจงาน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ  
 1.2.1 การพฒันาหรือด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
   1.2.2 การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
   1.2.3 การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   1.2.4 การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
   1.2.5 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
   1.2.6 การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   1.2.7 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   1.2.8 การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
   1.2.9 การนิเทศการศึกษา 
   1.2.10 การแนะแนว 
    1.2.11 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   1.2.12 การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม็แขง็ทางวชิาการ 
   1.2.13 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ องคก์ร
อ่ืน ๆ 
   1.2.14 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
   1.2.15 การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
   1.2.16 การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
   1.2.17 การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
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 สรุปไดว้า่การบริหารงานวชิาการ หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเป็น
ภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียนหรือผู ้รับบริการ 
กระบวนการดงักล่าวน้ี ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัระบบโครงสร้าง และการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
การจดัด าเนินงานทางวิชาการ การผลิตส่ือและอุปกรณ์การศึกษา การวดัและประเมินผล การจดั
บรรยากาศเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพทางวิชาการ การจดัแหล่งหรือศูนยส์ารสนเทศ รวมทั้ง
การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และการนิเทศภายในเพื่อใหง้านวชิาการมีคุณภาพ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.1 หลกัการและแนวคิด  
 2.1.1 ยดึหลกัความเท่าเทียมกนัและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเ้รียน
ในการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1.2 มุ่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณตามมาตรฐาน
การจดัการทางการเงินทั้ง 7 ดา้นเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานดงัน้ี 
 2.1.2.1 การวางแผน 
 2.1.2.2 การค านวณตน้ทุนและผลผลิต  
 2.1.2.3 การจดัระบบการจดัหาพสัดุ  
 2.1.2.4 การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
 2.1.2.5 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  
 2.1.2.6 การบริหารสินทรัพย ์ 
 2.1.2.7 การตรวจสอบภายใน  
 2.1.3 ยึดหลักการกระจายอ านาจในการจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบ 
ประมาณให้เป็นลกัษณะของวงเงินรวมแก่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงอยู่ใน
ระยะการพฒันา 
 2.1.4 มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบจัดการ
งบประมาณของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใหมี้ความเป็นอิสระในการตดัสินใจมี
ความคล่องตวัควบคู่กบัความโปร่งใสและความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบ 
 2.2 ขอบข่ายและภารกิจงาน 
   2.2.1 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   2.2.3 การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
   2.2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
   2.2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   2.2.6 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน 
   2.2.7 การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
   2.2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  2.2.9 การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  2.2.10 การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  2.2.11 การวางแผนพสัดุ 
  2.2.12 การก าหนดรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง

ท่ีใชเ้งินงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.2.13 การพฒันาขอ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ  
  2.2.14 การจดัหาพสัดุ 
  2.2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
  2.2.16 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
  2.2.17 การเงินเงินจากคลงั 
  2.2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
  2.2.19 การน าส่งเงินคลงั 
  2.2.20 การจดัท าบญัชีการเงิน 
  2.2.21 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  2.2.22 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

สรุป งานบริหารงบประมาณคือ แผนท่ีแสดงออกในรูปของตวัเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึง
อนัแน่นอนเก่ียวกบัโครงการด าเนินงานของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบจดัการงบประมาณของให้มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจมีความคล่องตวั
ควบคู่กบัความโปร่งใสและความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
3.1 หลกัการและแนวคิด 

3.1.1 ยึดหลกัความตอ้งการและการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการบริหารงานบุคคล
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

3.1.2 ยึดหลกัความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
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สถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
3.1.3 ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

3.2 ขอบข่ายและภารกิจงาน 
3.2.1 การวางแผนอตัราก าลงั 
3.2.2 การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.2.4 การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงข้ึนการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
3.2.5 การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.2.6 การลาทุกประเภท 
3.2.7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.2.8 การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
3.2.9 การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
3.2.10 การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
3.2.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
3.2.12 การออกจากราชการ 
3.2.13 การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 
3.2.14 การจดัท า บญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3.2.15 การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.16 การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
3.2.17 การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3.2.18 การส่งเสริมวนิยั คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
3.2.19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
3.2.20 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุป การบริหารงานบุคคลเป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบับุคคล เร่ิมตั้งแต่ การสรรหาบุคคล
มาท างานหรือมาเป็นครู การจดับุคคลเขา้ท างาน การบ ารุงรักษาและการสร้างเสริมก าลงัใจในการ
ท างาน การพฒันาบุคคล และการจดับุคคลใหพ้น้จากงาน เป็นตน้ การบริหารงานบุคคลเป็นงานท่ีมี
ส่วนในการพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพอยา่งมาก 
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4. ด้านการบริหารทัว่ไป 
4.1 หลกัการและแนวคิด 

4.1.1 ยึดหลกัให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจดัการศึกษาดว้ย
ตนเองให้มากท่ีสุด โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีก ากบั ดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนและ
ประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

4.1.2 มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็น
หลกั โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.3 มุ่งพฒันาองคก์รทั้งระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองคก์ร
สมยัใหม่ โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสมสามารถเช่ือมโยง ติดต่อ ส่ือสารกนั
ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

4.1.4 การบริหารงานทัว่ไปเป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วยประสานส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยมี
บทบาทหลกัในการประสานส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตาม
บทบาทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนการจดัและให้บริการการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืน 

4.2 ขอบข่ายและภารกิจงาน 
4.2.1 การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4.2.2 การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
4.2.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.2.4 งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
4.2.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
4.2.6 การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
4.2.7 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
4.2.8 การด าเนินงานธุรการ 
4.2.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
4.2.10 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
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4.2.11 การรับนกัเรียน 
4.2.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4.2.13 การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
4.2.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.2.15 การทศันศึกษา 
4.2.16 งานกิจการนกัเรียน 
4.2.17 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
4.2.18 การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
4.2.19 งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
4.2.20 การรายงานผลการปฏิบติังาน 
4.2.21 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.2.22 แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

สรุป การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 คือ การกระจาย
อ านาจทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่สถานศึกษาจะมีมากข้ึนโดยเฉพาะ 4 ดา้น คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไป ถือว่าเป็น
ภารกิจส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ 
 
 

2.3 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณ เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงของการบริหารงบประมาณ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะท า
ให้นโยบายประสบความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ กล่าวคือ งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการ
วางแผนของกระทรวงทบวง กรมต่าง ๆ โดยจะเป็นแผนแม่บททางการคลงัท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์
ของรัฐบาลในการบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการด าเนินงาน 
การรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานการประเมิน ผลงานเพื่อการเปรียบเทียบกับ
วตัถุประสงค์และแผนงานงบประมาณ ผลผลิต โครงการท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งท าหน้าท่ีในการ
ประสานแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลใหส้อดคลอ้งกนั ประสานทรัพยากรของประเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการใชจ่้ายเงิน17 

                                                 

  17กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลกัสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2546, (กรุงเทพมหานคร : โรง
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 1. ความหมายของงบประมาณ 

 มีผูใ้ห้ความหมายเก่ียวกบังบประมาณไวม้ากมายกล่าวโดยทัว่ไปแล้วก็มีลกัษณะต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

 พรจันทร์ พรศักดิ์กุลไดใ้หค้วามหมายงบประมาณ เป็นเงินค่าใชจ่้ายใน การด าเนินงานและ
อาจหมายรวมถึงเอกสาร หลกัฐานบญัชีซ่ึงใชใ้นการด าเนินงานบริหารจดัการ การวางแผนการใช้
จ่ายเงิน การจดัซ้ือจดัจา้งรวมทั้งทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ18 

 สุระชัย มีศรี ไดใ้ห้ความหมายงบประมาณ คือ เคร่ืองมือในการบริหารงานมีองคป์ระกอบ
ส าคญัอย่างนอ้ย 4 ประการ คือ การวางแผน การประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายและ
วิธีการประเมินผลการจ่ายเงิน ทั้ง 4 องค์ประกอบน้ีโดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ การจดัเตรียม
งบประมาณการอนุมติังบประมาณและการบริหารงบประมาณ19 

 

 

 

 

 ประสงค์ น่ิมนวล ไดใ้หค้วามหมายงบประมาณ คือ แผนท่ีจดัท าเป็นกิจกรรม โครงการ อนั
เป็นการประมาณหรือคาดคะเนรายรับและรายจ่าย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
สนบัสนุนการด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคใ์นระยะเวลาหน่ึง20 

 จากแนวคิดของบุคคลท่ีได้จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปได้ว่า งบประมาณ คือ แผน
ด าเนินการท่ีจดัท าเป็นกิจกรรมหรือโครงการอนัเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่าย ตลอดจน
การใชท้รัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 2. หลกัการบริหารงบประมาณ 

                                                                                                                                            

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 25. 
 18พรจนัทร์ พรศกัด์ิกุล, แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ส่งเสริมกรุงเทพ, 2547) ,หนา้ 17. 
 19อัมพร เชาว์การ, การจัดสรรงบประมาณในกลุ่มมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ , 
(กรุงเทพมหานคร : บุคพอยด,์ 2553) ,หนา้ 15. 
 20ประสงค์ น่ิมนวล , การบริหารงบประมาณเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส่งเสริมการ
พิมพ,์ 2553) ,หนา้ 11. 
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 งบประมาณเป็นแหล่งทรัพยากรหลกัเพื่อการจดัการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ซ่ึงมาจากภาษีประชาชนกล่าวคุณลกัษณะและหลักการของงบประมาณมีอยู่หลาย
ประการท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาประกอบ ถา้หากการจดัท างบประมาณขาดหลกัส าคญั 
ในการจดัสรรงบประมาณแลว้ การใชเ้งินแผน่ดินท่ีไดจ้ากการจดัเก็บภาษีจากราษฎรก็ยอ่มเป็นไป
ในทางท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน ทั้งยงัท าให้การควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณของฝ่ายนิติบญัญติัไม่ดีเท่าท่ีควรดว้ย  
 ประเสริฐ เชษฐพันธ์ กล่าวว่าในการบริหารงบประมาณตอ้งอาศยัหลกัการมากมายเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร หลักการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งค านึงถึงมีผูเ้สนอแนะไว ้ดงัน้ี  

 1. หลกัสารัตถประโยชน์ (Utility principle) ตอ้งค านึงถึงการใชเ้งินเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 2. หลกัการแห่งความเพียงพอ (Adequacy principle) จะตอ้งใชเ้งินท่ีมีอยูห่รือพยายามสรร
หาเงินมาเพื่อใชจ่้ายให้เพียงพอต่อความตอ้งการทางการเงิน ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารงานการเงินท่ีมัน่คง 

 3. หลกัเอกภาพ (Unity principle) การบริหารงานการเงินทัว่ไป ควรแยกรายการต่าง ๆ ออก
จากกนั และรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนัให้เป็นเอกภาพ เช่น แยกเป็นหมวดรายจ่าย หมวดรายรับ 
หมวดหน้ีสิน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดเอกภาพทางการเงินและมีลกัษณะสอดคล้องกบั การ
บริหารการคลงัของรัฐ 

 4. หลกัแห่งการสมดุล (Balance principle) คือ การใชจ่้ายจะตอ้งให้เหมาะสมกบัฐานะทาง
เศรษฐกิจโดยรวม 

 5. หลกัความเป็นธรรม (Equity principle) การพิจารณาการเงินจะตอ้งพิจารณาจดัสรรตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

 6. หลกัความชดัเจน (Clarity principle) การจดัการเก่ียวกบัการเงิน จะตอ้งให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
เขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปในทางเดียวกนั 

 7. หลกัจารีตประเพณีนิยม (Conservative principle) การปฏิบติัเก่ียวกบัการเงินควรจะ
ประพฤติปฏิบติัในท านองเดียวกนัเพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจและง่ายต่อการปฏิบติัการเปล่ียนแปลง
โดยไม่จ  าเป็น อาจก่อให้เกิดความสับสนในทางปฏิบติั แต่มิไดห้มายความวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลง
เพราะระเบียบ ขอ้บงัคบัอาจจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงพฒันาใหท้นัสมยัและเหตุการณ์ 

 8. หลกัสมานฉนัท ์(Harmony principle) ตอ้งค านึงถึงการขจดัขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และพยายามใหเ้กิดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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 9. หลกัมนุษยธรรม (Humanitarian principle) การบริหารงานการเงิน ควรค านึงถึงความ
เป็นไปไดใ้นสังคมดว้ย 

 10. หลกัความถูกตอ้งและความเป็นจริง (Accuracy principle) การบริหารงานการเงินควรมี
ลกัษณะเปิดเผย สามารถพิสูจน์ความบริสุทธ์ิไดทุ้กเวลา 

 11. หลกัการก าหนดเวลา (Annularity principle) การบริหารงานการเงินตอ้งก าหนด เวลา
ไวใ้หแ้น่นอน เพื่อการสะดวกในการติดตามและประเมินผล 

 12. หลกัผลประโยชน์ตอบแทน (Benefit principle) ตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การใชจ่้ายนั้นวา่คุม้ทุนหรือไม่ 
 13. หลกัคาดการณ์ล่วงหนา้ (Foresight principle) ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัคาดการณ์ล่วงหนา้ได้
ถูกตอ้ง เพื่อความรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 14. หลกัความมีลกัษณะเฉพาะอย่าง (Specification principle) การปฏิบติังานในหน่วย
การเงิน ควรแบ่งงานรับผิดชอบระหวา่งบุคลากรในหน่วยงานให้แน่นอนและเฉพาะบุคคล ไม่กา้ว
ก่ายหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนั 

 15. หลกัแห่งการเปิดเผย (Publicity principle) มีการรายงานผลการปฏิบติังานให้ทราบ เช่น 
รายงานทุกเดือนหรือรายงานทุกปีงบประมาณ 

 16. หลกัผลิตผล (Productivity principle) ตอ้งค านึงถึงผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 17. หลกัประหยดั (Economy principle) การบริหารตามหลกัการน้ีผูบ้ริหารควรใชเ้งิน โดย
ประหยดั พิจารณาถึงความจ าเป็นและมีประโยชน์มากท่ีสุด 

 18. หลักเศรษฐศาสตร์ (Economics principle) การบริหารงานการเงินควรยึดหลัก
เศรษฐศาสตร์กล่าวคือ การน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ เงิน แรงงาน อ่ืน ๆ และผลผลิต (Output) ไดแ้ก่ 
คุณภาพของการศึกษาวา่มีลกัษณะคุม้ค่ากนัหรือไม่21 

 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การบริหารงบประมาณ เป็นการใชศ้าสตร์ และ ใชศิ้ลป์เพื่อ
การด าเนินการเก่ียวกบัคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนด
ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้บกพร่องของงานธุรการและการเงินจะมีผลกระทบต่อ การบริหารงาน
ธุรการและการเงิน ดงันั้น จึงควรประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 1. หลกัความถูกตอ้ง (Accuracy principle) การบริหารงานการเงินและธุรการตามหลกัน้ี
ผูบ้ริหารโรงเรียนพึงกระท าตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ทั้งน้ีเพื่อการปฏิบติังานท่ี

                                                 
21ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารของผู้บริหาร , (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, 2549) , หนา้ 21. 
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ไดม้าตรฐาน 

 2. หลกัความถูกใจ (Satisfaction principle) ตามหลกัน้ี การบริหารงานการเงินและธุรการ
จะตอ้งค านึงถึง 

 3. หลกัประหยดั (Economy principle) การบริหารการเงินและธุรการตามหลกัน้ี โรงเรียน
จะตอ้งควบคุม ดูแล และจูงใจให้มีการใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีเป็นเงินและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับการเรียนการสอนอยา่งประหยดั ในขณะท่ีมีทรัพยากรดงักล่าวอยา่งจ ากดั 

 4. หลกัประโยชน์ (Utility principle) ตามหลกัน้ีการบริหารงานการเงินและธุรการ 
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรท่ีเป็นเงินและวสัดุอุปกรณ์ การตดัสินใจจ่าย 

ทรัพยากรดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีช่วยในการพิจารณาไดว้่า อะไรจ าเป็นตอ้งจดัหามาใชก่้อน
ตามล าดับ การศึกษาความจ าเป็นและความตอ้งการท่ีเป็นปัจจยัจากขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั จึงควร
กระท าในหลกัการน้ีดว้ย 
 5. หลกัเปิดเผยและไวใ้จได้ (Trust principle) ตามหลกัการน้ีการบริหารงาน การเงินและ
ธุรการจ าเป็นตอ้งกระท าหลกัฐานทางการเงินและบญัชี รวมทั้งการบนัทึกทุกอยา่งไวอ้ยา่งมีระเบียบ
ถูกตอ้งตามแผนและตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบนัพร้อมท่ีจะพิสูจน์ได้ ตรวจสอบได ้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสามารถขอตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 สรุปไดว้่า การบริหารงบประมาณ (Budget execution) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ งบรายจ่ายและรายการต่าง ๆ ตามท่ี
รัฐสภาได้พิจารณาและอนุมติังบประมาณลงมาเพื่อให้แผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ งบ
รายจ่ายและรายการท่ีก าหนดไว ้ไดป้ฏิบติัตามเป้าหมาย ผลลพัธ์ ผลผลิตตามยุทธศาสตร์ส าเร็จและ
บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตปี้งบประมาณนั้น ๆ และเพื่อการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปอยา่งเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่า ไม่มีการร่ัวไหลโดยใช้กระบวนการบริหารงบประมาณใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นต่อนของกระบวนการบริหารงบประมาณ 22 
 บุญทัย สุระมุล ไดใ้ห้ความหมาย หลกัในการบริหารงบประมาณทรัพยากรทางการศึกษา 
ดงัน้ี  
 1. หลกัความเสมอภาคในการบริหารทรัพยากรตอ้งถือหลกัความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
คือ ตอ้งมีความเสมอภาคในดา้นคุณภาพและความเสมอภาคในดา้นโอกาสซ่ึงความเสมอภาคแบ่ง

                                                 

 22กระทรวง ศึกษา ธิ การ , คู่ มื อ ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2546, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 15. 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บุญทัย%20%20สุระมุล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ออกเป็น 2 ประเภท 
 1.1 ความเสมอภาคในแนวราบ ไดแ้ก่ นกัเรียนกลุ่มและภาวะเหมือนกนัจะไดรั้บการปฏิบติั
ทดัเทียมกนั 
 1.2 ความเสมอภาคในแนวตั้ง ไดแ้ก่ การกระท ากบันกัเรียนท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 1. หลกัประสิทธิผล หลกัการด าเนินงานของหน่วยงานก็คือการบรรลุเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคข์องหน่วย งานนั้นๆไดก้ าหนดไว ้การใชห้รือการบริหารทรัพยากรก็คือพยายาม
หาส่ิงมาช่วยเหลือสนบัสนุนใหก้าร ด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆบรรลุเป้าหมาย 
 2. หลกัประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพในการบริหารจะรวมทั้งประสิทธิภาพ
ในการจดัสรรประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เช่น คน เงิน วสัดุ อาคาร สถานท่ีหรือ
ท่ีดิน 

ในแง่ระบบ ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และมีนยัท่ีกวา้ง
กว่าค าว่า“รัฐบาล (Government)” หรือในความหมาย  แบบแคบหมายถึงระบบทุนนิยม
ประชาธิปไตยท่ีมีรัฐแบบอ านาจนอ้ยท่ีสุด 

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบนัการศึกษา 
1. นิติธรรม ไดแ้ก่ การออก กฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัสมยั และเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของครู 

นกัเรียน ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความยินยอมพร้อมใจ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้ บงัคบัเหล่านั้น  

2 . หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และ
วฒันธรรมท่ีสังคมยอมรับว่าพึงปฏิบติั รณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็น
ตวัอยา่งแก่สังคม ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กคนมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทน มีระเบียบวนิยั 

3 . หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในสถานศึกษา 
โดยปรับปรุงกลไกการท างานของทุกส่วนฝ่ายให้มีความโปร่งใส ชุมชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
โดยสะดวกและเขา้ใจง่าย มีกระบวนการใหต้รวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้

4. หลกัความมีส่วนร่วมไดแ้ก่ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน
การตดัสินใจปัญหาส าคญัของสถานศึกษา ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาพิจารณ์ หรือ การแสดงประชามติ 

5 .หลกัความรับผดิชอบ ตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี / ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจ
ปัญหา กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ยอมรับผลดีและผลเสีย
จากการกระท าของตน 

6. หลักความคุ้มค่าหมายถึง การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่สถาน ศึกษา รณรงคใ์ห้มีความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า รักษาและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย ัง่ยืน แนวปฏิบติัในการน าระบบการบริหารจดัการทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษามีดงัน้ี 

1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร 
2. พฒันาระบบงบประมาณและบญัชีของส่วนกลาง 
3. พฒันาระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. พฒันาระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี 
1. การจดัท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการตรวจสอบและรองรับการประเมิน

ภายในและภายนอก 
2. ควรมีคณะกรรมการหรือหน่วยงานเฉพาะเร่ืองเพื่อท าหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์พฒันา

รูปแบบวธีิค านวณค่าใชจ่้ายรายบุคคล 
3. สถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ประการ คือ 

3.1 การวางแผนงบประมาณ 
3.2 การค านวณตน้ทุนของกิจกรรม 
3.3 การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
3.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
3.5 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
3.6 การบริหารสินทรัพย ์
3.7 การตรวจสอบภายใน 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
1.ระบบการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

1.1 มีระบบบริหารการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.2 มีระบบบริหารการใชท้รัพยากรอยา่งมีความคล่องตวั 
1.3 มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

2. ระบบบริหารการเงินเพื่อการศึกษา 
2.1 วางระบบบญัชีและสารสนเทศเพื่อการจดัท าบญัชีของสถานศึกษา 
2.2 วางระบบการเงินส าหรับการใชจ่้ายเงินของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี 
2.3 วางระบบการบริหารงานพสัดุและทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
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2.4 วางระบบการบริหารจดัการกองทุนต่างๆ 
3.ระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

3.1 การตรวจสอบภายใน 
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.3 การตรวจสอบของผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก 
3.4 การตรวจสอบโดยประชาชน 

4. การพฒันาระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
4.1 วางระบบการตรวจสอบภายใน 
4.2 ก าหนดบทบาทภารกิจของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
4.3 ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและวิธีการตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบอิสระจาก

ภายนอก 
4.4 ก าหนดกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของชุมชนและ

ภาคเอกชน 
5. แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา 

5.1 งบประมาณแผน่ดิน 
5.2 เงินนอกงบประมาณ 
5.3 เงินจากการลงทุน 
5.4 ทรัพยากรจากชุมชน 

สรุปไดว้า่ แหล่งทรัพยากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ คือ เงิน ทั้งท่ีไดม้าจากรัฐบาลและจาก
การระดมทุน ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งน าเงินท่ีไดไ้ปใชส้ าหรับการจดัหาทรัพยากรท่ีส าคญั
ต่อไป จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารตอ้งศึกษาถึงขอ้ก าหนดในการบริหารเงิน งบประมาณ ซ่ึง
ในเร่ืองน้ีตอ้งมีการน าหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชอ้ยา่งเต็มท่ี นัน่คือ ตอ้งมีวินยัในการน าเงินไปใช้
เพื่อจดัการศึกษา มีความซ่ือสัตยใ์นการใชจ่้ายเงินทุกบาท การเบิกจ่าย การจดัซ้ือจดัจา้ง ตอ้งเป็นไป
ตามขอ้ก าหนด มีเอกสารยนืยนัการท างานทุกขั้นตอน และสามารถท่ีจะตรวจสอบยอ้นหลงัได้ และ
ท่ีส าคญัก็คือ ทรัพยากรท่ีจดัหามาทั้งหลายนั้นตอ้งมีความเหมาะสมกบัสถานศึกษาของตน และตอ้ง
ไดรั้บประโยชน์อยา่งคุม้ค่าสูงสุด 

สรุปจากท่ีมีนกัการศึกษากล่าวมาขา้งตน้ การบริหารงบประมาณ คือ การบริหารจดัการเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจากหน่วยงานตน้สังกดัและเงินนอกงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บเพื่อ
น ามาด าเนินการตามแนวความคิด วิสัยทศัน์ แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน งาน โครงการท่ีได้
ก าหนดไวข้องสถานศึกษา ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคภ์ายในปีงบประมาณ  
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2.4 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การบริหารงานงบประมาณ เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบังานการเงิน วสัดุครุภณัฑ์ อาคาร

สถานท่ี งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงานท่ี
สนบัสนุนงานวิชาการอยา่งมาก เช่น งานวิชาการจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีอาคารสถานท่ี มี
หอ้งเรียน มีหอ้งปฏิบติัการ มีโตะ๊เกา้อ้ี มีส่ือการสอนต่างๆ มีงานบริการให้ความสะดวกต่างๆ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นบทบาทของการบริหารงานธุรการ นัน่เอง การบริหารงานงบประมาณ จึงมีส่วนช่วยให้
การพฒันาคนให้มีคุณภาพได้อย่างมาก และได้มีผูส้นใจและศึกษาขอบข่ายและภารกิจงาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

พรจันทร์ พรศักดิ์กุล ได้ศึกษาขอบข่ายและภารกิจงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีภารกิจงาน 22 ขอ้ ดงัน้ี 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ งงบประมาณ เพื่อ เสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน 
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพสัดุ 
12. การก าหนดรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน

งบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. การพฒันาขอ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ  
14. การจดัหาพสัดุ 
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
16. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
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17. การเงินเงินจากคลงั 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
19. การน าส่งเงินคลงั 
20. การจดัท าบญัชีการเงิน 
21. การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน23 
ประสงค์ น่ิมนวล ไดศึ้กษาขอบข่ายและภารกิจงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีภารกิจงาน 8 ขอ้ ดงัน้ี 
ขอบข่ายภารกิจงานบริหารงบประมาณ 
1. การวางแผนการศึกษา 

1.1 แผนพฒันาการศึกษาหรือแผนยทุธศาสตร์ 
1.2 แผนปฏิบติัการประจ าปี 

2.การจดัตั้งงบประมาณ 
3. การจดัสรรงบประมาณ 

3.1 การจดัสรรงบประมาณ 
 3.2 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
3.3 การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
3.4 การรายงานผล 

 4. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณ 
4.1 การตรวจสอบติดตามการใชง้บประมาณ 
4.2 การประเมินผลการใชง้บประมาณและผลการด าเนินงาน 

5. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.1 การระดมทรัพยากร 
5.2 ทุนการศึกษา 
5.3 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
5.4 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 

                                                 
 23พรจนัทร์ พรศกัด์ิกุล, แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ส่งเสริมกรุงเทพ, 2547) , หนา้ 17. 
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5.5 การจดัการทรัพยากร 
5.6 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 

6.การบริหารการเงิน 
6.1 การเบิกเงินจากคลงั 
6.2 การรับเงิน 
6.3 การเก็บรักษาเงิน 
6.4 การจ่ายเงิน 
6.5 การน าส่งเงิน 

7. การบริหารบญัชี 
7.1 การจดัท าบญัชีการเงิน 
7.2 การจดัท าทะเบียนทางการเงิน 
7.3 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
7.4 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

8. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
8.1 การวางแผนจดัหาพสัดุ 
8.2 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
8.3 การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
8.4 การจดัหาพสัดุ 
8.5 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
8.6 การจดัหาผลประโยชน์สินทรัพย์24 

พรจันทร์ พรศักดิ์กุล ได้ศึกษาขอบข่ายและภารกิจงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีภารกิจงาน 7 ขอ้ ดงัน้ี 

1 .การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
1.1 การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
1.3 การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

                                                 
 24 ประสงค์ น่ิมนวล, การบริหารงบประมาณเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส่งเสริมการ
พิมพ,์ 2553) ,หนา้ 16. 
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2. การจดัสรรงบประมาณ 
2.1 การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 กรเบิกจ่ายอนุมติังบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การระดบัทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา 

4 .การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
4.1 การจดัการทรัพยากร 
4.2 การระดมทรัพยากร 
4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
4.4 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
4.5 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 

5 .การบริหารการเงิน 
5.1 การเบิกเงินจากคลงั 
5.2 การรับเงิน 
5.3 การเก็บรักษาเงิน 
5.4 การจ่ายเงิน 
5.5 การน าส่งเงิน 
5.6 การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ียมปี 

6. การบริหารบญัชี 
6.1 การจดัท าบญัชีการเงิน 
6.2 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบประมาณทางการเงิน 
6.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
7.1 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
7.2 การจดัหาพสัดุ 
7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 
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7.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ25 
จากขอบข่ายภารกิจงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยั

ไดส้ังเคราะห์ บูรณาการจดัหมวดหมู่ขอบข่ายภารกิจงานจ านวน 22 ขอ้เป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นการจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ ขอบข่ายภารกิจงาน 5 ขอ้ 

1.1 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2 การจดัท าแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณจาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3 การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
1.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
1.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน ขอบข่ายภารกิจงาน 2 
ขอ้ 

2.1 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน 
2.2 การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

3. ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ขอบข่ายภารกิจงาน 3 ขอ้ 
3.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
3.2 การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อการศึกษา 
3.3 การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

4. ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ขอบข่ายภารกิจงาน 6 ขอ้ 
4.1 การวางแผนพสัดุ 
4.2 การก าหนดรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช ้

เงินงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.3 การพฒันาขอ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ  
4.4 การจดัหาพสัดุ 
4.5 การควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

                                                 
 25พรจนัทร์ พรศกัด์ิกุล, แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ส่งเสริมกรุงเทพ, 2547) ,หนา้ 17. 
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4.6 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
5. ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี ขอบข่ายภารกิจงาน 6 ขอ้ 

5.1 การเงินเงินจากคลงั 
5.2 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
5.3 การน าส่งเงินคลงั 
5.4 การจดัท าบญัชีการเงิน 
5.5 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.6 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ท าเบียนและรายงาน 

สรุป ขั้นตอนการจดัท างบประมาณ เร่ิมจากการจดัท าประมาณการทางเศรษฐกิจและ
ประมาณการรายได้ โดยมี 4 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ร่วมก าหนดแนวทางการจดัท างบประมาณและจดัท าเอกสารประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประมาณการรายได้ นโยบายการจดัสรรงบประมาณและการก าหนด
วงเงินงบประมาณ เอกสารดงักล่าวจะตอ้งผา่นการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ หลงัจาก
นั้นส านักงบประมาณจะมีหนังสือแจ้งส่วนราชการทราบแนวทางการด าเนินงานในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งส่งปฏิทินงบประมาณประจ าปีและคู่มือปฏิบติัเก่ียวกบัการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เม่ือแต่ละกระทรวงไดรั้บปฏิทินงบประมาณและคู่มือจดัท าค าขอ
จากส านกังบประมาณแล้ว กระทรวงจะแจง้ไปยงัหน่วยงานในสังกดัเพื่อจดัท าค าของบประมาณ 
ส านกังบประมาณพิจารณาค าของบประมาณท่ีส่วนราชการเสนอมา ส านกังบประมาณจะตอ้งเสนอ
ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอต่อ
รัฐสภา 

จากขอบข่ายภารกิจงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 22 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัจดั
หมวดหมู่ เป็น 5 ดา้น สถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. ดา้นการจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ ขอบข่ายภารกิจงาน 5 ขอ้ 
1.1 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

1.1.1 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน 
ขอ้มูลครู นกัเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
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1.1.2 จดัท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง (MTEF) และ แผน
งบประมาณ 

1.1.3 เสนองบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใชเ้ป็นค าขอตั้งงบประมาณต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.1.4 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณจะตอ้งด าเนินการร่วม 
กนักบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

1.2 การจดัท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา  
2.1.1 จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีและแผนการใชจ่้ายงบประมาณภายใต ้ความ

ร่วมมือของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.1.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1.3 การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาอนุมติัการใช้จ่ายงบประมาณตามงานโครงการท่ีก าหนดไวใ้น

แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา  
 
ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นตอ้งขอโอนหรือเปล่ียนแปลง เสนอ

ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเสนอขอโอนขอเปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป  

1.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
รายงานผลการด าเนินการงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยงัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
2. ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน ขอบข่ายภารกิจงาน 2 

ขอ้ 
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2.1 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

2.1.1 จดัให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่าย งานในสถานศึกษา รายงาน 
ผลการปฏิบติังานและผลการใชจ่้ายงบประมาณ เพื่อจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามแบบท่ีส านกังบประมาณก าหนดแลว้จดัส่งไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก าหนด 

2.1.2 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบติังานทุกส้ินปี 
งบประมาณ แล้วจดัส่งให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีก าหนด  

2.2 การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

2.2.1 ประเมินคุณภาพการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.2.2 วางแผนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 
2.2.3 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่าในการใช้

ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 
สรุป ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน สามารถจ าแนกเป็น

เร่ืองใหญ่ ๆ ได ้3 เร่ือง 
1. การติดตามการน างบประมาณไปปฏิบติั โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละเดือน

หรือแต่ละไตรมาส ตลอดจนการรายงานทางการเงินเฉพาะกิจและการรายงานเชิงคุณภาพ 
2. การประเมินผลของงานและโครงการเม่ือกระท าเสร็จ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการ

ปฏิบติังานและประสิทธิผลในการบรรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
3. การตรวจสอบในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวิธีของหน่วยงานปฏิบติัและผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานปฏิบติัในการบรรลุวตัถุประสงค ์
นอกเหนือจากกิจกรรมเหล่าน้ี ควรมีการเพิ่มบางส่วนของการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยฝ่าย

บริหารในการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของตนและตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎ
ขอ้บงัคบักิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้ฝ่ายบริหารท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และแกไ้ขการกระท าท่ี
ต่างไปจากกฎขอ้บงัคบัเพื่อไม่ใหเ้ป็นประเด็นของการตรวจสอบจากภายนอก 

3. ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ขอบข่ายภารกิจงาน 3 ขอ้ 
3.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
3.1.1 วางแผน รณรงค ์ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อพฒันาการศึกษา 
3.1.2 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อ การ

พฒันา การศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและมี ความ
โปร่งใส 

3.1.3 สรุป รายงาน เผยแพร่และเชิดชูเกียรติผูส้นบัสนุนทุนการศึกษา และทุนเพื่อ
พฒันาสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

3.2 การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อการศึกษา 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

3.2.1 ส ารวจความตอ้งการของนกัเรียนและคดัเลือกผูเ้สนอกูย้ืมตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

3.2.2 ประสานการกูย้มืเพื่อการศึกษากบัหน่วยปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2.3 สร้างความตระหนกัแก่ผูกู้ย้มืเงินเพื่อการศึกษา 
3.2.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

3.3 การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

3.3.1 จดัท ารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นสถานประกอบการ เพื่อการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นกัเรียนและบุคคลทัว่ไป
จะไดเ้กิดการใชท้รัพยากรร่วมกนัในการจดัการศึกษา  

3.3.2 วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล 
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

3.3.3 กระตุน้ให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใชท้รัพยากรภายใน ภายนอก รวมทั้ง
ใหบ้ริการการใชท้รัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  

3.3.4 ประสานความร่วมมือกบัผูรั้บผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
มนุษย ์สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา  

3.3.5 ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงาน ทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ี
สนบัสนุน การใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

สรุป การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรมีการวางแผน รณรงค ์ส่งเสริม
การระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อพฒันาการศึกษา จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย
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ทุนการศึกษาและทุนเพื่อ การพฒันา การศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล คุม้ค่าและมี ความโปร่งใสและ สรุป รายงาน เผยแพร่และเชิดชูเกียรติผูส้นับสนุน
ทุนการศึกษา ต่อไป 

4. ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ขอบข่ายภารกิจงาน 6 ขอ้ 
4.1 การวางแผนพสัดุ 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
4.1.1 วางแผนพสัดุล่วงหนา้ 3 ปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผน

งบประมาณ  
4.1.2 การจดัท าแผนการจดัหาพสัดุให้ฝ่ายท่ีท าหนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเป็นผูด้  าเนินการ 

โดยใหฝ่้ายท่ีตอ้งการใชพ้สัดุ จดัท ารายละเอียดพสัดุท่ีตอ้งการ คือ รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณ ราคา 
คุณลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการและระยะเวลาท่ีตอ้งการใช้พสัดุ  ทั้งน้ีรายละเอียดพสัดุท่ี
ตอ้งการน้ีตอ้งเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี (แผนปฏิบติังาน) และตามท่ีระบุไวใ้นเอกสาร
ประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีส่งให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อจดัท า
แผนการจดัหาพสัดุ  

4.1.3 ฝ่ายท่ีจดัท าแผนการจดัหาพสัดุท าการรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดจากฝ่ายท่ี
ต้องการใช้พสัดุโดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและความเหมาะสมของวิธีการจดัหาว่าควรเป็นการซ้ือ การเช่าหรือ 
การจัดท าเองแล้วจึงน าข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมาจัดท าแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยในส่วนท่ีจดัส่งให้ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินให้รายงาน เฉพาะครุภณัฑ์ท่ีมี
ราคาเกินหน่ึงลา้นบาท รายละเอียดส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ี ตผ 0004/ว 97 ลงวนัท่ี 19 
มีนาคม 2546 

4.2 การก าหนดรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
4.2.1 ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้ง

งบประมาณส่งใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.2.2 กรณีเป็นการจดัหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือ 

คุณลกัษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตาม
ความตอ้งการโดยยดึหลกัความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กบัทางราชการ 

4.3 การพฒันาขอ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ  
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บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัหาพสัดุ เช่น สมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง การจดัท า

บญัชีผูข้ายหรือผูรั้บจ้าง เพื่อส าหรับการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการประเมินผลผูข้ายและผู ้
รับจา้ง เป็นตน้ 

4.4 การจดัหาพสัดุ 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

4.4.1 การจดัหาพสัดุถือปฏิบติัว่าดว้ยการพสัดุของส่วนราชการและค าสั่งมอบ
อ านาจของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.4.2 การจดัท าพสัดุถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้
สถานศึกษา รับจดัท า รับบริการ รับจา้ง ผลิตเพื่อจ าหน่าย พ.ศ.2533  

4.5 การควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

4.5.1 จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นและบญัชีวสัดุ ไม่วา่จะไดม้าดว้ยการจดัหาหรือ 
การรับบริจาค  

4.5.2 ควบคุมพสัดุใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมการใชง้าน  
4.5.3 ตรวจพสัดุประจ าปีและให้มีการจ าหน่ายพสัดุท่ีช ารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ใช้

ในราชการอีกต่อไป  
4.5.4 พสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้

ด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็นท่ีราชพสัดุ กรณีท่ีไดม้าจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดส้ถานศึกษา
ใหข้ึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา  

 
4.6 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

4.6.1 จดัท าแนวปฏิบติัหรือระเบียบของสถานศึกษาในการด าเนินการหารายได้ 
โดยไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.6.2 การจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุและอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ในความ
ครอบครองของสถานศึกษา ภายในของสถานศึกษาและต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย
วตัถุประสงคแ์ละภารกิจแลว้ของสถานศึกษาเท่านั้น  

4.6.3 เงินรายไดท่ี้เกิดข้ึน ถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทรายได ้สถานศึกษา
จึงตอ้งใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.6.4 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ1–3ในส่วนท่ีอยู่ใน ความ
รับผดิชอบของสถานศึกษา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สรุป การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ควรมีวางแผนพสัดุล่วงหนา้ 3 ปี เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ ในดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 

5. ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี ขอบข่ายภารกิจงาน 6 ขอ้ 
5.1 การเงินเงินจากคลงั 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
ให้สถานศึกษายื่นหลกัฐานขอเบิกทุกรายการให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการ

เบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS ภายใตค้วามร่วมมือของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
5.2 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 

5.2.1 การปฏิบติัเก่ียวกับการรับเงินและการจ่ายเงิน ให้ปฏิบติัตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงัในหน้าท่ีของอ าเภอ
และก่ิงอ าเภอ พ.ศ.2520 โดยสถานศึกษาสามารถก าหนดวธีิปฏิบติัเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสมแต่
ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบดงักล่าว 

5.2.2 การปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับการเก็บ รักษา เ งินให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงัในของส่วนราชการ 
พ.ศ.2520 โดยอนุโลม 

5.3 การน าส่งเงินคลงั 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
การน าเงินส่งคลงัให้น าส่งต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงัในหน้าท่ีของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ.2520 
หากน าส่งเป็นเงินสดใหต้ั้งคณะกรรมการน าส่งเงินดว้ย 

5.4 การจดัท าบญัชีการเงิน 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
ให้จดัท าบญัชีการเงินตามระบบท่ีเคยจดัท าอยู่เดิม คือ ตามระบบท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการ

บญัชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
แลว้แต่กรณี  

5.5 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

5.1.1 จดัท ารายงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการบญัชีส าหรับหน่วยงานยอ่ย พ.ศ.2515 
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หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานยอ่ย พ.ศ.2544 แลว้แต่กรณี 
5.1.2 จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์อตัราและวธีิการน าเงินรายไดส้ถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.6 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ท าเบียนและรายงาน   
บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
แบบพิมพ์บญัชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จดัท าตามแบบท่ีก าหนดในคู่มือ การบญัชี

ส าหรับหน่วยงานยอ่ย พ.ศ.2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2544 
สรุป การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบังาน

การเงิน วสัดุครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการต่างๆ ใน
สถานศึกษา ซ่ึงการบริหารจดัการเงินงบประมาณจะไดรั้บจดัสรรจากหน่วยงานตน้สังกดัและเงิน
นอกงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บเพื่อน ามาด าเนินการตามแนวความคิด  วิสัยทศัน์ แนวนโยบาย 
กลยุทธ์ แผนงาน งาน โครงการ ท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอบข่ายภารกิจงาน 22 งาน ซ่ึงผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์ บูรณาการหลอมรวมเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ ดา้น
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้เงิน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพยแ์ละดา้น การบริหารการเงินและการบริหารบญัชี 
 
 
 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตั้งอยูอ่าคารเลขท่ี 101/1 หมู่ท่ี 15 ถนน

กสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น รหสัไปรษณีย ์40000 มีภารกิจใน การจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม 26 อ าเภอ มีบริบท ดงัน้ี  

วสัิยทศัน์ (Vision) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เป็นองคก์รหลกั
ใน การส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึงมีคุณธรรม
น าความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริการจดัการ 
โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

พนัธกจิ (Mission statement)  
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1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคนใหไ้ดรั้บการพฒันาให้มีคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถและคุณลกัษณะตามมาตรฐานสถานศึกษา
ท่ีก าหนด 

2. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดว้ยระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. เสริมสร้างความเขม็แขง็และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

และสติปัญญา 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงเต็มศกัยภาพและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาดา้นคุณธรรมน าความรู้และด ารงชีวิตตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6. สถานศึกษาพฒันาแหล่งเรียนรู้และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใชเ้พื่อ

การเรียนรู้และการบริหารจดัการ  
นโยบายส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปี พ.ศ.2555 
กลยทุธ์ท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมน าความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยทุธ์ท่ี 2 ประกนัโอกาสทางการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ 
กลยทุธ์ท่ี 4ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการ 
กลยทุธ์ท่ี 5 สร้างความเขม็แขง็โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาการศึกษา  
ขอ้มูลกลุ่มนโยบายและแผน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25) มี ดงัน้ี 
1. จ  านวนสถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ านวน 84 โรง 
2. จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 71,841 คน เป็นชาย 31,160 คน หญิง 40,681 คน  
จากการสรุปรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เร่ืองการตรวจสอบภายในเก่ียวกบั
การบริหารจดัการการเงินของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 การตรวจสอบคร้ังน้ีเป็นการ
ตรวจสอบการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
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ผูเ้รียนและเพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดท้ราบถึงสภาพผลการด าเนินการของสถานศึกษา รวมทั้ง
ไดจ้ดัท าบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารเพื่อให้สามารถน าผลการตรวจสอบไปใชใ้นการบริหารปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาต่อไปและผลจากการตรวจสอบคร้ังน้ี
พบวา่ การบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาส่วนมากไม่เป็นไปตามตวัช้ีวดัของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ประเด็นกล่าวคือ การตรวจสอบประสิทธิภาพ
การบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบติัการ การตรวจสอบความถูกตอ้งรัดกุมของ การควบคุมด้าน
การเงิน การบญัชีและการตรวจสอบความถูกตอ้งของการควบคุมและความคุม้ค่า การใชป้ระโยชน์
ทรัพยสิ์น ผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบการบริหารจดัการทางการเงินและทรัพยสิ์นของสถานศึกษา
ตามประเด็นทั้ง 3 ดา้น ท าใหท้ราบวา่ ดา้นประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณดว้ยแผนปฏิบติัการ
ของสถานศึกษา ประเด็นท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุด26 

สรุป ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกิด
จาก การปฏิรูปการศึกษาโดยได้หลอมรวมเอาหน่วยงานทางการศึกษา และมีสภาพเก่ียวการ
บริหารงานงบประมาณ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาคน้ควา้ และหาขอ้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อไป 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษา คน้ควา้งานวิจยัพบว่า ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาวิจยั

เก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ซ่ึงมีทั้งงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ ดงัท่ี
น าเสนอเป็นล าดบัต่อไปน้ี 

สมพงษ์ ยุบลนิตย์ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและระดบัการด าเนินงานบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัญหาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อยู่ใน
ระดบัปานกลางทุกดา้น 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อปัญหาการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ระหว่างครูผูส้อนและผูบ้ริหารพบว่า 
ข้าราชการครูท่ีเป็นครูผูส้อนและผูบ้ริหารมีปัญหาการบริหารงบประมาณแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้นคือ ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ ดา้นการจดัสรร
งบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน ดา้นการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดา้นการบริหารการเงิน ดา้นการบริหารงานบญัชีและดา้น 
การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์โดยครูผูส้อนมีค่าเฉล่ียปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

                                                 
26 เร่ืองเดียวกนั,หนา้3 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 สูงกวา่ผูบ้ริหารทุกดา้น27 
สุระชัย มีศรี ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ขา้ราชการครูสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการบริหารบญัชีมีระดบัมากท่ีสุด 2) 
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ต่างกนั มีต าแหน่งต่างกนัและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 28 

มั่นคง อธิราช ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ตามความคิดเห็นของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัพบอีกวา่ สภาพการบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
มีการบริหาร งานประมาณอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน29 

อานนท์ เรืองวุฒิ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาการบริหารงบประมาณใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ดา้น ยกเวน้ดา้นการ
บริหารการเงินค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด

                                                 
27สมพงษ ์ยุบลนิตย ์, “ ปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม) , 2553 , 84 หนา้. 
  28สุระชยั มีศรี , “สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) , 2553 , 126 หนา้. 
  29มัน่คง อธิราช , “สภาพการบริหารสถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี) , 2552 , 109 
หนา้. 
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ใหญ่และขนาดกลางและขนาดใหญ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .0530 
จําเริญ จันทร์เพ็ญ ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานบริหารงบประมาณในสถานศึกษา  สังกดั

ส านักงานเขตจอมทอง สังกดักรุงเทพมหานคร เขต 3 ด้านคือ ด้านการจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ ดา้นการจดัสรรงบประมาณและดา้นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ดา้นการจดัท าและเสนอของบประมาณ ดา้นการจดัสรรงบประมาณ ดา้น การตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น 2) การรวบรวมปัญหาและแนวทางแกไ้ขการด าเนินงานบริหารงบประมาณ พบวา่ มี
ปัญหาในการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้มีการก าหนดผลผลิต ผลลพัธ์และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
การจดัท าและเสนอของบประมาณของคณะกรรมการสถานศึกษามีนอ้ย การจดัสรรงบประมาณบาง
โครงการไม่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของสถานศึกษา เน่ืองจากถูกก าหนดโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
การเก็บรักษาเงินสดของสถานศึกษาปฏิบติัยงัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบและการท าแผนตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใชง้บประมาณมีการปฏิบติัท่ียงัไม่ชดัเจน31 

มณเฑียร น้อยบุดดี ได้วิจยัเร่ือง ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหาร
งบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวมพบวา่ ในโรงเรียนทั้งสามขนาดมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการปฏิบติัมากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 2) ปัญหา 
การบริหารงบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวมพบวา่ ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนในโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย เม่ือ
เปรียบเทียบโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีปัญหาการปฏิบติัมากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง32 

                                                 

 30อานนท ์เรืองวุฒิ, “ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา) , 2553 , 135 หนา้.  
 31จ าเริญ จนัทร์เพญ็ , “การด าเนินงานบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตจอมทอง สังกดักรุงเทพมหานคร เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต) , 2554 , 116 หนา้. 
  

32 มณเฑียร นอ้ยบุดดี, “ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณใน
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ดารา ชินชัยดี ไดว้ิจยัเร่ือง ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคล 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพ การบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคลโดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบั ปานกลาง ยกเวน้ดา้นการ
บริหารพสัดุหรือสินทรัพยอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการ
จดัสรรงบประมาณ ดา้นการบริหารการเงินและบญัชี ดา้นการจดัท าเสนอของบประมาณ ดา้นการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการ
ใชเ้งินและผลการด าเนินงานตามล าดบั 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล จ าแนกตามหนา้ท่ีโดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เม่ือผลการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาแตกต่างจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและหวัหน้างานการเงินโรงเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.001 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคลตามขนาดโรงเรียนพบวา่ ไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น33 

ชิดเช้ือ ชัยฤาชา ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารงบประมาณโดย
ภาพรวมพบว่า ปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม 2) เม่ือวิเคราะห์ตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า กรณีท่ี
ศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางให้ความส าคญักบัการจดัค่าสาธารณูปโภคอนัดบั
แรก สถานศึกษาขนาดเล็กไม่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาจากผูป้กครองนกัเรียน ใน
ดา้นการบริหารการเงิน การบญัชี พสัดุและสินทรัพย  ์ สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางจะมี
ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร 3) เม่ือวิเคราะห์ตามระดบัการจดัการศึกษาพบว่า สถานศึกษาระดบัประถม
ศึกษาจดัสรรงบประมาณสาธารณูปโภคอนัดบัแรก สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจดัให้มีระดม
ทรัพยากรจากผู ้ปกครองนักเรียนเพื่อการจัดการศึกษานอกเหนือหลักสูตรมากกว่าระดับ
ประถมศึกษา ดา้นการบริหารการเงินสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาจ่ายเงินสดแก่เจา้หน้ี แตกต่าง

                                                                                                                                            

โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต) , 2554 , 114 หนา้.  

 33ดารา ชินชยัดี , “สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคล ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย) , 2551 , 128 หนา้. 
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จากสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีจ่ายเป็นเช็คและเงินสดและมีความแตกต่างกนัในดา้นการจดัท า
บญัชี ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพยพ์บวา่ มีความแตกต่างกนัในผูต้รวจรับพสัดุ 4) ปัญหาการ
บริหารงานงบประมาณได้แก่ การโอนเงินงบประมาณล่าช้า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคแต่ละ
สถานศึกษาค่อนขา้งสูง ไม่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีได้รับ และไม่มีเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีโดยเฉพาะและ 5) ขอ้เสนอแนะการบริหารงานงบประมาณไดแ้ก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจดัสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้แก่
สถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่มข้ึน จดัเจา้หน้าท่ีการเงินและการบญัชีมาปฏิบติัหน้าท่ีโดยตรงหรือจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการเงินและบญัชี34 

บุญทัย สุระมุล ได้วิจยัเร่ือง ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารและครูการเงินมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 
โดยรวมและดา้น ดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการรายงานทรัพยสิ์นทางการเงินและ ผลการ
ด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือ จดัจา้ง
และด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณไม่แตกต่างกนั 3) ขา้ราชการครูท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและดา้นการ
วางแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการรายงานทรัพยสิ์นทางการเงินและ
ผล การด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็กกบั
โรงเรียนขนาดกลางและระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนั ส่วนดา้น 
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณไม่แตกต่างกนั 35 

                                                 
34ชิดเช้ือ ชยัฤาชา ,“การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต) , 2553 , 98 หนา้. 
 

35บุญทยั สุระมุล, “ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2” 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บุญทัย%20%20สุระมุล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ประสิทธ์ิ หัตถศิลป์ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หน้าท่ี
การเงินและพสัดุและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ
การบริหารงบประมาณโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมากและมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการ
บริหารงบประมาณโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
โรงเรียน เจา้หน้าท่ีการเงินและพสัดุและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบั
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท่ีมีลักษณะการเปิดสอนแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารงบประมาณโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัและมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ ปัญหาการจดัท าและเสนองบประมาณ ผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีการเงิน
และพสัดุและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 1-2, 3-
4 มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีการเงินและพสัดุและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 1-3 4) การวิจยัคร้ังน้ี
ไดน้ าเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้น
จดัท าและเสนอของบประมาณ ดา้นการจดัสรรงบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการใช้งานและผลการด าเนินงานและดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา36 

สรุปจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งงานวิจยัในประเทศและงานวิจยัต่างประเทศจาก
ผลการศึกษาคน้ควา้สรุปไดว้่า สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในดา้นการจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การใชเ้งิน ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์
และด้านการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู

                                                                                                                                            

, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) , 2553 ,  
 117 หนา้. 

36ประสิทธ์ิ หตัถศิลป์ , “สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร) , 2554 , 134 หนา้. 
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ปฏิบติังานงบประมาณส่วนมากมีความคลา้ยกนัคือไม่แตกต่าง การพิจารณาความคิดเห็นตามขนาด
ของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณ
แตกต่างกนั การบริหารงบประมาณเป็นงานท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน
สถานศึกษา หากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูปฏิบติังานงบประมาณมีความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ี
และทกัษะในการบริหารงานงบประมาณท่ีตอ้งเก่ียวข้องกบักฎ ระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไว ้จะท าใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธฺผลต่อการศึกษาต่อไป 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ตัวแปรอสิระ 
           (Independent variables) 

 
 

                                 ตัวแปรตาม 
                      (Dependent variables) 

ขนาดสถานศึกษา 
 1. ขนาดเล็ก 
 2. ขนาดกลาง 
 3. ขนาดใหญ่ 
 

 สภาพการบริหารงบประมาณ 5ด้าน 
 1. ดา้นการจดัท าและการจดัสรร งบประมาณ 
 2. ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
 และรายงานผลการใชเ้งิน  
 3. ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุน 
 เพื่อการศึกษา  
 4. ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 5. ดา้นการบริหารการเงินและการบริหาร 
 บญัชี  
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แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูปฏิบติังานงบประมาใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ านวน 550 คน โดย
จ าแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 275 คนและครูปฏิบติังานงบประมาณ 275 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูปฏิบติังาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
จ านวน 226 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 113 คนและครูปฏิบติังานงบประมาณ 
จ านวน 113 คน  
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ตำรำงที ่3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมขนำดของสถำนศึกษำ 
 

ขนำด 
สถำนศึกษำ 

ประชำกร  กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

 
 
ครูปฏิบัติงำน
งบประมำณ 

 
 

รวม  ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูปฏิบัติงำน
งบประมำณ 

 
 

รวม 

เล็ก 141  141  282  59 59  118 
กลาง 99  99  198  39 39  78 
ใหญ่ 35  35  70  15 15  30 
รวม 275  275  550  113 113  226 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ผูไ้ดว้จิยัก าหนดเคร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนแบ่งเป็น4ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

list) ประกอบดว้ย ต าแหน่งหนา้ท่ีและขนาดสถานศึกษา  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มีระดบัความส าคญั 5 ระดบั1 คือ  

5 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
แบบสอบถามท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึน ดงั

รายละเอียดท่ีขอน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 

                                                 
1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวัดผลและกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ,(มหาสารคาม : ปรีดาการ

พิมพ,์ 2528), หนา้ 64. 
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1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวปฏิบติัเก่ียวกบักบัสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากคู่มือเอกสารต่าง ๆ 

2. วิเคราะห์ลกัษณะขอ้มูลท่ีตอ้งการจากวตัถุประสงคก์ารวิจยั แลว้ก าหนดเป็นโครงสร้าง
ของเคร่ืองมือและขอบเขตของเน้ือหา 

3. สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้ครอบคลุมเน้ือหาตาม
กรอบแนวคิดของการศึกษาคน้ควา้ ขอบข่ายภารกิจงานงบประมาณทั้ง 5 ดา้น 

4. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 

5. น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ จากนั้นน าผลการพิจารณา
ของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index objective congruence) โดยค่า IOC ท่ี
ค  านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 แสดงวา่เน้ือหาของค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้ง
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะแต่ถา้ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 2 ผลจากการวิเคราะห์
แบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60 - 1.00 

 
ตำรำงที ่3.2 ผลกำรวเิครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (Index objective congruence) 
 

ที่ รำยกำร ค่ำควำมสอดคล้อง IOC 

1 ดา้นการจดัท าและการจดัสรร งบประมาณ 0.91 
2 ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน  0.89 
3 ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  0.94 

4 ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 0.95 
5 ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี  0.94 

ค่ำควำมสอดคล้อง IOC ทั้งฉบับ 0.92 
 

 6. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแลว้น าไปทดลองใช ้(Try out) 
กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 15 คนและครูปฏิบติังาน
งบประมาณ 15 คนในสังกดั สพม. 24 แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการตรวจสอบ 

                                                 
2พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ , (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , 2543), หนา้ 34. 



59 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั  (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ในส่วนท่ีเป็น
สภาพการปฏิบติังานเท่ากบั 0.92  
 
ตำรำงที ่3.3 ผลกำรวเิครำะห์ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 
 

ที่ รำยกำร ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1 ดา้นการจดัท าและการจดัสรร งบประมาณ 0.90 
2 ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน  0.92 
3 ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  0.89 
4 ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 0.95 
5 ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี  0.94 

ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ 0.92 
 

 7. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้เสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
สมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงและจดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์แลว้น าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลกัษณะของเคร่ืองมือโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ขอหนงัสือรับรองจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต

อีสาน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

2. ขอหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เพื่อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
ปฏิบติังานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

4. น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยหา
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ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แปล
ความหมายได ้ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง อยูใ่นระดบัปฏิบติันอ้ยท่ีสุด    
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีโดยใชส้ถิติทดสอบ ที 
(t – test)  

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามขนาดของสถานศึกษาโดยใชส้ถิติทดสอบ เอฟ 
(F – test) ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถา้พบวา่มีความแตกต่าง
อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffe´) 

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ ดงัต่อไปน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  

1.1 ความถ่ี (Frequency)  
1.2 ร้อยละ (Percentage)  
1.3 ค่าเฉล่ีย ( ) 
1.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  
2.1 จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี ใชส้ถิติ ที (t-test แบบ Independent sample)  
2.2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชส้ถิติ เอฟ (F- test แบบ One way ANOVA)  

และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´) 
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 3. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (Index objective 
congruence หรือ IOC) 
 3.2 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha-
coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษาระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน 5 ดา้นคือ ดา้นการจดัท าและการจดัสรร งบประมาณ 
ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งิน ดา้นการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุน ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ด้านการบริหารการเงินและการบริหารบัญชี ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการสภาพบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  านวน 550 คน ได้
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครชซ่ีและมอร์แกน (Krejicie & Mogan) 
และวิธีการเพื่อให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 226 คน แลว้น าแบบสอบถามท่ีรวบรวม
ไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  แทน  จ านวนประชากร 
 t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t 
   (t-distribution) 
 F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F 
   (F-distribution) 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 * แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

** แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

226 คน ไดรั้บการแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 226 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพตามต าแหน่งหน้าท่ี และขนาดของ
โรงเรียนตามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละปรากฏผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนร้อยละข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ขนาดสถานศึกษา  ความถี่  ร้อยละ 
ขนาดเล็ก  34 15.04 
ขนาดกลาง  68 30.08 
ขนาดใหญ่  124 54.88 

รวม  226   100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 113 คน     
คิดเป็นร้อยละ 50.00 และครูปฏิบติังานงบประมาณ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เม่ือ
จ าแนกประเภทตามขนาดสถานศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.04 อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08 และอยู่ใน
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สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ไดแ้ก่ 1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น การจดัท าและ การจดัสรรงบประมาณ 
2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ดงัน้ี 

4.3.1.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน 
การจัดท าและ การจัดสรรงบประมาณ 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจัดท าและ การจัดสรรงบประมาณ 

 

ที่ ด้าน การจัดท าและ การจัดสรรงบประมาณ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. ไดรั้บความร่วมมือจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการจดัท า
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานศึกษา  

4.00 
 

0.73 
 

มาก 
 

2. จดัท าแผนงบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะ
ปานกลาง  

3.84 
 

0.61 
 

มาก 

3. เสนองบประมาณ ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

3.94 
 

0.79 
 

มาก 

4. จดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณร่วมกบัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  

3.62 
 

0.83 
 

มาก 

5. จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ  
ภายใตค้วามร่วมมือของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.72 0.83 
 

มาก 

6. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.91 0.78 มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร
ของสถานศึกษา 

4.17 0.58 มาก 

8. ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอน
หรือเปล่ียนแปลง เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

3.65 0.81 มาก 

9. รายงานผลการด าเนินการงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.81 0.56 มาก 

รวม 3.85 0.49 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการจดัท าและจดัสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (= 3.85) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรของสถานศึกษา 
(= 4.17) ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ
ร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (= 3.65) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณ 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น ดา้นการจดัท า
และการจดัสรรงบประมาณ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการ

บริหารงบประมาณในสถานศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านการจัดท า
และจัดสรร
งบประมาณ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.79 3.92 3.89 
ระหวา่งกลุ่ม 2 3.41 1.71 

6.16 0.90 ภายในกลุ่ม 223 61.18 0.28 
รวม 225 64.59  

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบั
สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไม่แตกต่างกนั 
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4.3.2 ผลการวเิคราะห์ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล การใช้เงินเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การใช้เงิน 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25 ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การใช้เงิน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ดงัน้ี 

4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การใช้เงิน 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ด้านการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการใช้เงิน 
 

ที่ 
 

ด้านการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน 
 

ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. ตรวจสอบติดตามให ้กลุ่ม ฝ่าย งาน รายงานผล การปฏิบติังานและ
ผลการใชจ่้ายงบประมาณใหส้ถานศึกษาทราบ 

3.65 0.69 มาก 
 

2. จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานทุกไตรมาส ส่งส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.93 0.80 มาก 

3. จดัท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสส่งส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.92 0.78 มาก 

4. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการปฏิบติังาน
เม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  

3.96 0.70 มาก 

5. ตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
ประเมินคุณภาพการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ 

3.81 0.73 มาก 

6. วางแผนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การ
ด าเนินงาน 

3.62 0.69 มาก 

7. วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุ้มค่าใน การใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษา 

3.41 0.67 มาก 

8. ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษา 

3.69 0.64 มาก 

รวม 3.75 0.49 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล การใชเ้งิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการปฏิบติังานเม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่งส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (= 3.96) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ วิเคราะห์ความมี
ประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรของสถานศึกษา (= 3.41)  
 4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงิน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น ด้านการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.5 ผลการค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร

งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  

 

 
ด้านการ
ตรวจสอบ 
ติดตาม 

ประเมินผลและ
รายงานผลการ

ใช้เงิน 
 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
โรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
 

3.66 

 
 

3.88 

 
 

3.72 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.39 0.19 

0.57** 0.01 
ภายในกลุ่ม 223 75.20 0.34 

รวม 
225 

75.59  

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ บุคลากรท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบั
สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการตรวจสอบติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงินสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01  
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ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการใช้เงิน 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
(1.75) 

ขนาดกลาง 
(1.89) 

ขนาดใหญ่ 
(2.05) 

ขนาดเลก็ (1.75) - - 0.14 - 0.30** 
ขนาดกลาง (1.89) - - - 0.16 
ขนาดใหญ่ (2.05) - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล การใชเ้งิน ระหวา่งสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่าง  

4.3.3 ผลการวเิคราะห์ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษาเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดม
ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดม
ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาดงัน้ี 

4.3.3.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน
การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพือ่การศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการ
บริหาร งบประมาณในสถานศึกษา ขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

 

ที่ ด้านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพือ่การศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. วางแผน รณรงค ์ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อพฒันา
การศึกษา 

3.82 0.72 มาก 

2. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุน
เพื่อการพฒันาการศึกษา 

4.01 0.67 มาก 

3. สรุป รายงาน เผยแพร่และเชิดชูเ กียรติผู ้สนับสนุน การใช้
ทรัพยากร ทุนการศึกษาและทุนเพื่อพฒันาสถานศึกษาโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.56 0.80 มาก 

4. ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

3.54 0.75 มาก 

5. จดัท ารายการทรัพยากรเป็นสารสนเทศ ให้บุคลากร นกัเรียนและ
บุคคลทัว่ไปรับรู้ 

3.53 1.00 มาก 

6. วางระบบก าหนดแนวปฏิบติัในการใช้ทรัพยากรร่วมกับบุคคล 
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 

3.45 0.81 มาก 

7. กระตุน้บุคคลในสถานศึกษาให้ใช้ทรัพยากรภายในภายนอกและ
การใหบ้ริการ 

3.42 0.76 มาก 

8. ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างทรัพยากรบุคคล 

3.50 0.85 มาก 

รวม 3.60 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัท าข้อมูล
สารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาการศึกษา (=4.01) ส่วนขอ้ท่ี
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มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ กระตุน้บุคคลในสถานศึกษาให้ใชท้รัพยากรภายใน ภายนอกและการให้บริการ 
(= 3.42)  
 4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น ดา้นการระดม
ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการ

บริหาร งบประมาณในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดมทรัพยากรและการ ลงทุนเพื่อการศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 

 
ด้านการระดม
ทรัพยากรและ 
การลงทุนเพือ่ 
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
โรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
3.56 

 
3.66 

 
3.60 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.41 1.71 
7.98 0.94 ภายในกลุ่ม 223 47.29 0.21 

รวม 225 50.70  
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ บุคลากรท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบั
สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไม่มีแตกต่างกนั 
 4.3.4 ผลการวเิคราะห์ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
เปรียบเทยีบจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที ่และขนาดสถานศึกษา  
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น ดา้นการบริหาร
พสัดุและ 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั



73 

 

ส านกังานเขต พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์จ าแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษาดงัน้ี 
 4.3.4.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ด้าน
การบริหารพสัดุและสินทรัพย์  
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหารงบประมาณ

ในสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์  

 

ที่ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ โดยมี
การวางแผนพสัดุล่วงหนา้ 3 ปี 

3.79 0.78 มาก 

2. จดัท าแผนการจดัหาพสัดุ ตามรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณ ราคา 
คุณลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการและระยะเวลาท่ีตอ้งการใช้
พสัดุตามแผนปฏิบติัการ 

3.55 0.87 มาก 

3. รวบรวมข้อมูลรายละเ อียดการใช้พัส ดุ  การสอบทานกับ
แผนปฏิบัติงานและความเหมาะสมของวิธีการจัดหา จัดท า
แผนการจดัหาพสัดุ 

3.66 0.67 มาก 

4. ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอ
ตั้งงบประมาณ ส่งส านกังานเขตพื้นท่ี 

3.57 0.55 มาก 

5. ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะจากแบบมาตรฐาน
ก่อน ในกรณีท่ีเป็นการจดัหาพสัดุจากเงิน 

3.58 0.61 มาก 

6. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัหาพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง
และเพื่อการประเมินผล 

4.15 0.87 มาก 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน
การบริหารพสัดุและสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
7. จดัหาพสัดุ วา่ดว้ยการพสัดุของส่วนราชการและค าสั่งมอบอ านาจ

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
4.15 0.77 มาก 

8. จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นและบญัชีวสัดุท่ีได้มาด้วย การจดัหา
หรือการรับบริจาค  

4.18 0.70 มาก 

9. ควบคุม ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาพสัดุใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อม
การใชง้าน 

4.24 0.69 มาก 

10. แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการตรวจพสัดุประจ าปีและ การจ าหน่ายพสัดุ
ท่ีช ารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ใช ้

4.44 0.71 มาก 

11. ข้ึนทะเบียนท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง เป็นท่ีราชพสัดุ กรณีท่ีไดม้าจากการ
รับบริจาคหรือจากเงินรายไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 

4.51 0.61 มาก 

12. ใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.98 0.70 มาก 

รวม 3.93 0.39 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ระดบัสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ โดยรวม
อยู่ในระดบั มากทุกขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้ึนทะเบียนท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างเป็นราชพสัดุ 
กรณีท่ีไดม้าจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา (=4.51) ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัท าแผนการจดัหาพสัดุ ตามรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณ ราคา คุณลกัษณะ
เฉพาะหรือแบบรูปรายการและระยะเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุตามแผนปฏิบติัการประจ าปี (=3.55)  
 4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น ดา้นการบริหาร
พสัดุและสินทรัพยด์งัรายละเอียดในตารางท่ี 4.10 

 



75 

 

ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการ
บริหารบริหารพสัดุและสินทรัพย์ จ าแนก ตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านการบริหาร
พสัดุหรือ
สินทรัพย์ 

 
 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
3.89 

 
3.98 

 
3.90 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.79 0.40 

1.62 0.91 
ภายในกลุ่ม 223 54.09 0.25 

รวม 225 54.88 
 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ บุคลากรท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบั
สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.5 ผลการวเิคราะห์ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการบริหารการเงินและการบริหารบัญชี
เปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น ดา้นการบริหาร
การเงินและการบริหารบญัชี 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการบริหาร
การเงินและการบริหารบญัชีจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาดงัน้ี 

4.3.5.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน
การบริหารการเงินและการบริหารบัญชี 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร
งบประมาณดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการบริหารการเงิน และการบริหารบัญชี 

 

ที่ ด้านการบริหารการเงิน และการบริหารบัญชี 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. ยื่นหลักฐานขอเบิกทุกรายการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ 

4.29 0.63 มาก 

2. ปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับการ รับ เ งินและการจ่าย เ งินตามระ เบียบ ท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 

4.54 0.55 มาก 

3. ปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บรักษาเงินตามระเบียบท่ีกระทรวง การคลงั
ก าหนด 

4.46 0.72 มาก 

4. น าเงินส่งส่งต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามระเบียบ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการน าส่งเงินกรณี
เป็นเงินสด 

4.44 0.74 มาก 

5. จดัท าบญัชีการเงินตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงาน
ยอ่ย 

4.53 0.60 มาก 

6. จดัท ารายงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการบญัชีส าหรับหน่วยงานยอ่ย 4.34 0.62 มาก 
7. จดัท ารายงานการรับจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษา 4.38 0.60 มาก 
8. จดัท าแบบพิมพต์ามคู่มือการบญัชีส าหรับหน่วยงานยอ่ย 4.38 0.77 มาก 

รวม 4.42 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบั สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปฏิบติัเก่ียวกบัการรับเงินและการจ่ายเงิน
ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด (=4.54) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ยื่นหลกัฐานขอเบิก
ทุกรายการใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ (=4.29)  
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4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการบริหารการเงินและการบริหาร
บัญชี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น ดา้นการบริหาร
การเงินและการบริหารบญัชี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที ่4.12 ผลการค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการบริหาร

งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ด้านการบริหารการเงิน และการบริหารบัญชีจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา  

 

 
 

ด้านการ
บริหารการเงิน

และ 
การบริหาร

บัญชี 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
โรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.47 

 
4.40 

 
4.28 

ระหวา่งกลุ่ม 2 9.66 4.83 
14.90 0.89 ภายในกลุ่ม 223 71.48 0.32 

รวม 225 81.14  
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ บุคลากรท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบั
สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารการเงินและการบริหาร
บญัชี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไม่แตกต่างกนั 

 
 

 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษาระดบัสภาพการบริหารงบประมาณ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบ
ระดบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดย
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)โดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) จ  านวน 226 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั จ านวน 45 ขอ้ และ
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชส้ถิติ ที (t-test แบบ Independent sample)และ เอฟ (F- test 
แบบ One way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ผูว้ิจยัไดส้รุป 
อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 226 คน ผู ้วิจ ัยได้รับ
แบบสอบถามตอบกลบัคืนมา จ านวน 220 คิดเป็นร้อยละ 97.34 ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน ร้อยละ 
68.58 และปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดกลางร้อยละ 57.65 
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 5.1.2 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน การจัดท าและ การจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการจดัท าและจดัสรรงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.85) เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมติัการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรของสถานศึกษา (= 4.17) ส่วนขอ้ท่ีมี
ระดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (= 3.65) และเม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ในดา้น การจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น
การจดัท าและจดัสรรงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั  

5.1.3 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การ
ใช้เงินเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การใช้เงิน โดยรวมอยู่
ในระดับมากทุกข้อ มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึง
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานเม่ือส้ินปีงบประมาณ ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด (= 3.96) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ วเิคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประหยดั
และคุม้ค่าในการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา (= 3.41) และเม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในด้าน การจดัท าและการจดัสรร
งบประมาณ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดกลาง  

5.1.4 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
เปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
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การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกข้อ มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จัดท าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาการศึกษา (=4.01) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ กระตุน้บุคคล
ในสถานศึกษาให้ใชท้รัพยากรภายใน ภายนอกและการให้บริการ (= 3.42) และ เม่ือเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน ดา้นการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ไม่แตกต่างกนั  

5.1.5 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์เปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 

การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยูใ่นระดบั มากทุกขอ้ และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้ึนทะเบียนท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างเป็นราชพสัดุ กรณีท่ีไดม้าจากการรับบริจาคหรือจาก
เงินรายไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา (=4.51) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัท าแผนการ
จดัหาพสัดุ ตามรายละเอียดเก่ียวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการและ
ระยะเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุตามแผนปฏิบติัการประจ าปี (=3.55) และ เม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน ด้านการบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั  

5.1.6 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการบริหารการเงินและการบริหารบัญชีเปรียบเทียบ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปฏิบติัเก่ียวกบัการรับเงินและการจ่ายเงินตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด (=4.54) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ยื่นหลกัฐานขอเบิกทุกรายการให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ (=4.29) และ เม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน ด้านการบริหารการเงินและการ
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บริหารบญัชี ไม่แตกต่างกนั  
  

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การวิจัยการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้จิยัไดค้น้พบประเด็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน การจัดท าและ การจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น การจดัท าและ การจดัสรรงบประมาณเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่งหนา้ท่ี และขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลส าคญั
หลายประการดงัน้ี มีการวางระบบก าหนดแนวปฏิบติัในการท างาน ประชุมและร่วมกนัท างานอยา่ง
เป็นระบบและมีกระจายการจดัสรรงบประมาณไปในแหล่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ สุระชัย มีศรี ไดศึ้กษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 พบว่าอยู่ในระดับมาก รวมทั้ งสอดคล้องกับประสิทธ์ิ 
หัตถศิลป์ ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า อยู่ในระดับมากและยงัสอดคล้องกบั ร าไพ คุ้มแก้ว ศึกษาการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน วดัอมรินทราราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบวา่อยูใ่นระดบัมาก รวมทั้งสอดคลอ้งกบั มั่นคง อธิราช ท่ีไดศึ้กษา
สภาพการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ตามความคิดเห็นของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี 
ไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การ
ใช้เงินเปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
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ผลการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การใช้
เงิน เปรียบเทียบจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี และขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลส าคญัหลายประการดงัน้ี มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
การใชเ้งินอยา่งเป็นระบบ มีการคุมทะเบียน มีทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย และมีการรายงานผลให้กบั
ผู ้บงัคบับัญชาทราบเป็นระยะ และมีการประเมินผลทุกคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ          
สุระชัย มีศรีไดศึ้กษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา่ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดารา ชินชัย
ดี วจิยัศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่าไม่แตกต่างและสอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ หัตถศิลป์ ศึกษาสภาพการบริหาร
งบประมาณโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ระหวา่งสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง  

5.2.3 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
เปรียบเทยีบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการระดมทรัพยากร และการลงทุน เปรียบเทียบจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าท่ี และขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลส าคญั
หลายประการดงัน้ี มีการวางระบบก าหนดแนวปฏิบติัในการท างาน ประชุมและร่วมกนัท างานอยา่ง
เป็นระบบและระดมทพัยากรในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นทุน หรือปัจจยัดา้นต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดา้น
การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุระชัย มีศรี ไดศึ้กษาสภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่าอยู่ในระดบั
มาก รวมทั้งสอดคลอ้งกบัประสิทธ์ิ หัตถศิลป์ ศึกษาสภาพและปัญหาการบอุบลราชธานี เขต 1 หาร
งบประมาณโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา่ อยูใ่นระดบัมากและ
ยงัสอดคลอ้งกบั ร าไพ คุ้มแก้ว ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน วดัอม
รินทราราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบว่าอยู่ในระดบัมาก รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบั ดารา ชินชัยดี วิจยัศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคล 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่ ดา้นการระดมทรัพยากร และการลงทุน โดยภาพรวม
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อยูใ่นระดบัมากและเม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ใน ดา้นการระดมทรัพยากร และการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.4 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์เปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 

ผลการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์เปรียบเทียบจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าท่ี และขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลส าคญั
หลายประการดงัน้ี มีการวางระบบก าหนดแนวปฏิบติัในการท างาน ประชุมและร่วมกนัท างานอยา่ง
เป็นระบบและมีการบริหารพสัดุและสินทรัพย์อย่างเป็นระบบคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เก่ียวกบัด้านการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุระชัย มีศรี ไดศึ้กษาสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1พบวา่
อยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ ประสิทธ์ิ หัตถศิลป์ ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา่ อยูใ่นระดบัมากและ
ยงัสอดคลอ้งกบั ร าไพ คุ้มแก้ว ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน วดัอม
รินทราราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบว่าอยู่ในระดบัมาก รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบั ดารา ชินชัยดี วิจยัศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคล 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่ ดา้นการระดมทรัพยากร และการลงทุน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากและเม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ใน ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั 

5.2.5 ระดับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการบริหารการเงินและการบริหารบัญชี เปรียบเทียบจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา  

ผลการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น การจดัท าและ การจดัสรรงบประมาณเปรียบเทียบจ าแนก
ตามต าแหน่งหนา้ท่ี และขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลส าคญั
หลายประการดงัน้ี มีการวางระบบก าหนดแนวปฏิบติัในการท างาน ประชุมและร่วมกนัท างานอยา่ง
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เป็นระบบและมีการบริหารการเงินและการบริหารบัญชีท่ีรัดกุม รายงานผลอยู่เป็นระยะ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุระชัย  มีศรี ไดศึ้กษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่าอยู่ในระดบัมาก รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบัประสิทธ์ิ หัตถศิลป์ ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า อยู่ในระดบัมากและยงัสอดคล้องกบั ร าไพ          
คุ้มแก้ว ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน วดัอมรินทราราม สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบวา่อยูใ่นระดบัมาก รวมทั้งสอดคลอ้งกบั มั่นคง 
อธิราช ท่ีได้ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ตามความ
คิดเห็นของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน ด้านการบริหารการเงินและการ
บริหารบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะอยู่ 3 ประการคือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั         

2) ขอ้เสนอแนะน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 พบวา่ดา้นท่ีควรปรับปรุงคือ ดา้นการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา ควรกระตุน้บุคคลในสถานศึกษาให้ใชท้รัพยากรภายใน ภายนอกและการให้บริการ
เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอนหรือ
เปล่ียนแปลงเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคร้ัง ตอ้งมีการ
วเิคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรของสถานศึกษา รวมทั้งจดัท า
แผนการจดัหาพสัดุตามรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณ ราคา คุณลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ
และระยะเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุตามแผนปฏิบติัการประจ าปีและตอ้งยื่นหลกัฐานขอเบิกทุกรายการ
ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะน าผลการวจัิยไปใช้ 
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีการ

วางแผน ตรวจสอบ และติดตามรายงานผลซ่ึงผูว้ิจยัขอเสนอเป็นด้านๆดงัน้ี ด้านการจดัท าและ
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จดัสรรงบประมาณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรอนุมติัการใช้จ่ายงบประมาณตาม งาน โครงการท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีและแผนการใชจ่้ายเงินภายใตค้วามร่วมมือของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ส่วนในด้าน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน 
สถานศึกษาควรจดัใหมี้การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งินส่งไปยงัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและสถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุม้ค่าในการ
ใช้ทรัพยากร ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรมีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดา้น การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์สถานศึกษาควรมี
การจดัหา จดัท าพสัดุ ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบและจ าหน่ายพสัดุถูกตอ้งตามระเบียบและ
ดา้นการบริหารการเงินและการบริหารบญัชี สถานศึกษาควรจดัท าแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนรายงาน
ตามแบบท่ีก าหนดในคู่มือการบญัชีส าหรับหน่วยงานยอ่ย 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบังานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ในเชิงคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลหรือส่งผลกระทบต่อการบริหารงานงบประมาณ            

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 

------------------- 
ค าอธิบาย 
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25 ใน  5  ดา้น  คือ ดา้นการจดัท าและ
การจดัสรรงบประมาณ  ดา้นการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล การใชเ้งิน  ดา้น
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ดา้นการบริหารการเงินและ  การบริหารบญัชีและ
ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ ซ่ึงมี  4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบดว้ยต าแหน่งหนา้ท่ีและขนาดสถานศึกษา  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า       
(Rating scale)  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางพฒันาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25 มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  และปลายเปิด  (Open ended)  
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูง ท่ีท่านกรุณาอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจยัมา ณ โอกาส
น้ี 

 

มณัฑนกร  พนูขนุทศ 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

        โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่อง  �  ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

 

 1. ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา 

 �  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   

 �  ครูปฏิบติังานงบประมาณ 

 

 2. ขนาดสถานศึกษา 

 �  ขนาดเล็ก  นกัเรียน  ตั้งแต่ 120 คนลงมา  

 �  ขนาดกลาง  นกัเรียน  ตั้งแต่ 121- 300 คน  

 �  ขนาดใหญ่  นกัเรียน  ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 

แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต  25 

 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่อง  �  การปฏิบติัของสถานศึกษาตรงกบัระดบั
ความเห็นของท่านมากท่ีสุด  ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดเป็นแบบประมาณค่า  (Rating scale)  5  ระดบั  คือ  
มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  มีความหมาย  ดงัน้ี   

 5  หมายถึง  มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง  มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีการปฏิบติั  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
    1. 

1.  ด้านการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณ 
ไดรั้บความร่วมมือจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ในการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา 

     

2. จดัท าแผนงบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหนา้ระยะปานกลาง  

     

3. เ ส น อ ง บ ป ร ะ ม า ณ  ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

4. จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ งงบประมาณ
ร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา        

     

5. จดัท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายใตค้วามร่วมมือของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
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ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

6. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบติังานและแผน 
การใชจ่้ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   

     

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรรของสถานศึกษา 

     

8. ตรวจสอบรายละเ อียดรายการงบประมาณท่ี
จ าเป็นตอ้งขอโอนหรือเปล่ียนแปลง   เสนอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

     

9. รายงานผลการด าเนินการงาน ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี ไปย ังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

     

 
 
10. 

2.  ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงิน 
ตรวจสอบติดตามให้  กลุ่ม  ฝ่าย  งาน   รายงานผล 
การปฏิบติังานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้
สถานศึกษาทราบ  

     

11. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส ส่ง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

12. จดัท ารายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ ทุกไตรมาส  
ส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

13. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จของ
การปฏิบัติง านเ ม่ือ ส้ินปีงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด   

     

14. ตรวจสอบ  ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ  ประเมินคุณภาพการปฏิบติังานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

15. วางแผนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงาน 

     

16. วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพ  ประหยดัและคุม้ค่า
ในการใชท้รัพยากรของสถานศึกษา 

     
 

17. ประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยดัและคุม้ค่า 
ในการใชท้รัพยากรของสถานศึกษา 

     

 
 
18. 

3. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
วางแผน  รณรงค์  ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษา
และทุนเพื่อพฒันาการศึกษา 

     

19. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่าย
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาการศึกษา 

     

20. สรุป รายงาน เผยแพร่และเชิดชูเกียรติผูส้นับสนุน
การใช้ทรัพยากร  ทุนการศึกษาและทุนเพื่อพฒันา
สถานศึกษา  

     

21. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผล     
การด าเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา   

     

22. จดัท ารายการทรัพยากรเป็นสารสนเทศ ให้บุคลากร  
นกัเรียนและบุคคลทัว่ไปรับรู้  

     

23. วางระบบก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกบับุคคล หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน  

     

24. กระตุน้บุคคลในสถานศึกษาให้ใชท้รัพยากรภายใน 
ภายนอก และการใหบ้ริการ  

     

25. การประสานความร่วมมือกับผู ้รับผิดชอบแหล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพ  
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
26. 

4.  ด้านการบริหารพสัดุและสินทรัพย์ 
ด า เนินการตามกระบวนการของการวางแผน
งบประมาณ  โดยมีการวางแผนพสัดุล่วงหนา้ 3 ปี 

     

27. จดัท าแผนการจดัหาพสัดุ  ตามรายละเอียดเก่ียวกบั
ปริมาณ  ราคา  คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูป
รายการและระยะเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุ  ตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี  

     

28. รวบรวมขอ้มูลรายละเอียดการใชพ้สัดุการสอบทาน
กบัแผนปฏิบติังานและความเหมาะสมของวิธีการ
จดัหา จดัท าแผนการจดัหาพสัดุ 

     

29. ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะเพื่อ
ประกอบการขอตั้ งงบประมาณ ส่งส านักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

30. ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะจาก
แบบมาตรฐานก่อน  ในกรณีท่ีเป็นการจดัหาพสัดุ
จากเงินนอกงบประมาณ 

     

31. พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจดัหาพสัดุ 
การจดัซ้ือจดัจา้งและเพื่อการประเมินผล 

     

32. จดัหาพสัดุ ว่าด้วยการพสัดุของส่วนราชการและ
ค าสั่งมอบอ านาจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

33. จดัท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบญัชีวสัดุท่ีได้มา
ดว้ยการจดัหาหรือการรับบริจาค   

     

34. ควบคุม ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาพสัดุให ้  
อยูใ่นสภาพพร้อมการใชง้าน   

     

35. แต่งตั้ งตั้ งคณะกรรมการตรวจพสัดุประจ าปีและ  
การจ าหน่ายพสัดุท่ีช ารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ใช ้ 
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ข้อ 
 

ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

36. ข้ึนทะเบียนท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง เป็นท่ีราชพสัดุ กรณีท่ี
ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้เป็น
กรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา      

     

37. ใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษาตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยได้ รับความ เ ห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

     

38. 5.  ด้านการบริหารการเงินและการบริหารบัญชี 
ยืน่หลกัฐานขอเบิกทุกรายการใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ  

     

39. ปฏิบัติ เ ก่ียวกับการรับเงินและการจ่ายเงินตาม
ระเบียบท่ีกระทรวง การคลงัก าหนด  

     

40. ปฏิบัติเ ก่ียวกับการเก็บรักษาเงินตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด  

     

41. น าเงินส่งส่งต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบ  รวมทั้ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการน าส่งเงินกรณีเป็นเงินสด 

     

42. จดัท าบญัชีการเงินตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานยอ่ย 

     

43. จดัท ารายงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการบญัชีส าหรับ
หน่วยงานยอ่ย 

     

44. จดัท ารายงานการรับจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในคู่มือการบญัชีส าหรับหน่วยงานยอ่ย 

     

45. การจดัท าแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและแบบรายงาน 
เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในคู่มือการบญัชีส าหรับ
หน่วยงานยอ่ย 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
      1.  พระมหาสมัย  ผาสุโก, ดร.            

วุฒิการศึกษา   ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวชิาการ      

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั             

วทิยาเขตอีสาน 

2. นายสมยศ  รัตนถา                     

วุฒิการศึกษา   กศม. (บริหารการศึกษา) 

ต าแหน่งปัจจุบัน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม 

 

3. นายอนุรักษ์  พรีะพรพมิล   

วุฒิการศึกษา   ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม  

(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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   ที ่ศธ 6012(2)/ว471 
                       มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
      9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

 31 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เรียน       พระมหาสมยั  ผาสุโก, ดร. 

ด้วย นายมณัฑนกร  พูนขุนทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย    
ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205031 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25” ในการน้ีจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดีจึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีและขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี 

 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

 
เรียนมาดว้ยความนบัถือ 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว471    มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
      9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

  31 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร         นายสมยศ  รัตนถา 

  ดว้ย นายมณัฑนกร  พูนขุนทศ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย    
ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205031 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25” ในการน้ีจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีจึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าวหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีและขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี 

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว471    มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
      9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

   31 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร        นายอนุรักษ ์ พีระพรพิมล 

 ดว้ย นายมณัฑนกร  พูนขุนทศ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย    
ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205031 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25” ในการน้ีจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีจึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนักศึกษาดงักล่าวหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีและขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี 

 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 
 

ขอเจริญพร 
 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์ความเที่ยงตรงทางเนือ้หาของแบบสอบถามเพือ่การวจัิย (IOC) 
การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 
 

1.ให้คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามน้ี มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาและ    
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2.ให้คะแนน 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามน้ี มีความเหมาะสมกับเน้ือหาและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3.ให้คะแนน -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามน้ี ไม่มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

แบบสอบถามข้อที่ ความเห็นของผู้เช่ียวชาญคนที่ ค่า IOC ความหมาย 

1 2 3 
1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10 +1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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15 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
21 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
35 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
41 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
43 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้



107 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
45 +1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/497     มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

      9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      
    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

  10 เมษายน 2556 
 
เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 

 ดว้ย นายมณัฑนกร  พูนขุนทศ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย    
ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205031 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.วิเศษ  พลอาจทนั เป็นท่ี
ปรึกษาร่วม 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่าน เพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและ
ขอขอบคุณมาณโอกาสน้ี 

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

1. Reliability รวมทั้ง 5 ด้าน 
*******  Method 1 (space saver) will beused for this analysis ******* 
R E L I A B I L I T Y    A N A L Y S I S   -  S C A L E ( A L P H A ) 
    N of 
Statistics  for       Mean           Variance         Std Dev      Varibles 
       SCALE       197.9667      65.418            8.0921         45 
R E L I A B I L I T Y    A N A L Y S I S   -  S C A L E ( A L P H A ) 
Item  - total  Statistics 
  Scale Mean       Scale Variance             Corrected  Item-       Alpha  
                           If Item Deleted       If Item Deleted            total Correction                  If Item 
Deleted 
A1  193.3667                61.6885    .4532                                     .8554 
A2  195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
A3  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
A4                         196.3667                67.6885    .4932                                     .8954 
A6  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
A7 195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
A8                192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
A9  195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
B1  194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
B2  193.3667                61.6885    .4532                                     .8554 
B3  194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
B4  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
B5  195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
B6  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
B7                         194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
B8  196.3667                67.6885    .4932                                     .8954 
B9  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
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C1  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
C2  194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
C3  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
C4  194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
C5  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
C6  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
C7  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
C8  196.3667                67.6885    .4932                                     .8954 
D1  194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
D2  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
D3  195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
D4  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
D5  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
D6     198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
D7  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
D8  193.3667                61.6885    .4532                                     .8554 
D9  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
D10  195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
D11  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
D12  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
E1  194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
E2  195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
E3  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
E4  198.3125                68.453    .4887                                     .8998 
E5  192.3113                62.3452    .4511                                     .8450 
E6  195.3667                64.4885    .4722                                     .8675 
E7  194.3125                63.6115    .4332                                     .8254 
E8  193.3667                61.6885    .4532                                     .8158 
N of Cases = 30      N of  Items = 45 
Alpha =0 .92 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – นามสกุล  นายมณัฑนกร  พนูขนุทศ 
 
วนัเดือนปีเกดิ  วนัศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2528 
 
ภูมิล าเนา  บา้นเลขท่ี 26 หม่ท่ี 2 ต. แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขท่ี 392 หม่ท่ี 18 ต. หนองโก อ. กระนวน  จ.ขอนแก่น  40170 
 
การศึกษา  ปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ)  สาขา คณิตศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
สถานทีท่ างาน  โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม  อ. กระนวน  จ.ขอนแก่น 40170 
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