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การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 2. ศึกษาปัญหาการบริหารการงบ
ประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 3. เปรียบ
เทียบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 ตามขนาดของสถานศึกษาและตำาแหน่ง 4. เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของ
สถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่
ศกึษา ประชากรจำานวน 156 โรงเรยีน กลุม่ตวัอยา่งจำานวน 224 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จำานวน 112 คน และ หัวหน้างบประมาณ จำานวน 112 คน รวมทั้งสิ้น 224 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 
คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของการบรหิารการควบคมุภายใน
ด้านงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดโรงเรียน โดยทดสอบค่า t – test

ผลการวจัิยพบวา่ 1. สภาพการบรหิารการการบรหิารงบประมาณในสถานศึกษา สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.89) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาอันดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนงบประมาณ (  =4.33) และด้าน
การบรหิารสนิทรพัย ์(  = 4.16) รองลงมา ไดแ้ก ่ดา้นการตรวจสอบภายใน (  = 4.07) ดา้นการรายงาน
ทางการเงิน และผลการดา เนินงาน (  = 3.94) การคำานวณต้นทุนผลผลิต (  = 3.84) ด้านที่มีปัญหา
ในระดับต่ำา สุด ได้แก่ การจัดระบบการจัดซื้อ 2. โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการ
ปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณแตกต่างกันใน ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการคำานวณต้นทุน
ผลผลติ ดา้นการบรหิารทางการเงินและควบคมุงบประมาณ และด้านการควบคมุภายในอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบันัยสำาคญั .05 นอกนัน้ไมพ่บความแตกตา่ง 3. แนวทางการบรหิารงบประมาณของสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 (1) ดา้นสภาพแวดลอ้มของ
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การควบคมุผูบ้รหิารควรชีแ้จง ทำาความเขา้ใจกบับคุลากรในการจดัโครงสรา้งการบรหิารและกำาหนดสาย
งานการบงัคบับญัชาใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนัผู้บริหารตอ้งปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่แีกบ่คุลากร (2) ดา้น
การบริหารความเสี่ยง มีการกำาหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์งานและปัญหาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงควรมีการกำาหนดให้ผู้รับผิดชอบของ
แต่ละกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติเมื่อแล้วเสร็จ (3) ด้านกิจกรรมการควบคุมจัดทำาคำาสั่งมอบหมาย
งานใหบุ้คลากรปฏบิติัอย่างชดัเจน (4) ด้านสารสนเทศและการสือ่สารจดัระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแลก
เปล่ียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ และมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติ
งานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำา (5) ด้านการติดตามประเมินผล การระดมความคิดเห็นให้ทราบ
ถงึปญัหาขอ้บกพรอ่งเพ่ือนำามาหาแนวทางการแกไ้ข ปรบัปรงุและพฒันาตอ่ไป กำากับ ตดิตาม ตรวจสอบ
ประเมิน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปรับปรุง และหาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 

Abstract

This research aims to 1) study the current condition of budgeting management in 
schools under Udon Thani Primary Educational Service Area 4 2) to study problems on 
budgeting management in schools under the Office of Udon Thani Primary Educational 
Service Area 4 3) to compare budgeting management in schools under the Office Udon 
Thani Primary Educational Service Area 4 regarding size and location and 4) to suggest 
guidelines for budgeting management development in schools under Udon Thani Primary 
Educational Service Area 4. The study focused on 156 schools and 224 people as a sample 
group. The sample group composed of 112 school directors and 112 budgeting directors 
is from stratified random sampling. Research tools used for collecting data in this research 
are questionnaire and interview for 9 specialists. The collected data was analyzed by using  
content analysis, frequency distribution, percentage, average, standard deviation and 
data analysis. Moreover, t – test was used to compare the differences of internal control  
management regarding budget in basic schools regarding school size. 

Research findings are as follows: 1. Overall condition of internal control  
administration regarding budget of small schools was found with high level of action (  = 
3.89). The first 3 highest budget planning (  =4.33) asset management (  = 4.16) The 
major source of internal audit (  = 4.07) the financial statements and results of operations  
(  = 3.94) cost of production (  = 3.84) and with the lowest level, namely the system.  
2. The differences between small and large schools regarding operating condition of internal  
control administration in budget were found with statistical significance at the level of ‘.05’ 
in budget planning, unit cost calculation, financial management and budget control and 
internal control. Besides these, there was no other difference found. 3. Guidelines for  
budgeting management development in schools under Udon Thani Primary Educational Ser-
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บทนำา 

ระบบการบริหารงบประมาณ เป็นกลไก
สำาคญัในการบรหิารงานของหนว่ยงานภาครฐัหมาย
รวมถึงสำานักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาที่จะทำาให้การปฏิบัติงานและ
การจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ภารกิจ วัตถุประสงค์ เนื่องจากระบบการควบคุม
ภายในเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการปอ้งกนัและรกัษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากร
ของหนว่ยงานเปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และช่วย
ให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูก
ตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณท์ี่
เต็มไปด้วย การแข่งขันในปัจจุบัน หากหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่มีการจัดการที่ดี หรือไม่มีการกำากับดูแล
ที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสม โอกาสเสีย่งทีอ่าจเกดิความผดิ
พลาดในการดำาเนิน

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง

ศกึษาธิการ ดำาเนนิงานตามภารกจิหลกัในการจัดการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานใหก้บัผูเ้รยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร ให้
ความสำาคัญในการบรหิารจดัการทีมุ่่งเนน้ผลงานยดึ
คุณภาพผูเ้รยีนเปน็สำาคัญตามเจตนารมณข์องพระ
ราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 .2553:14) 
การบรหิารงบประมาณของสถานศึกษาในปจัจบุนั
เปน็การบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน เพ่ือ
ให้การบริหารงบประมาณของโรงเรียนดำาเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายตามนโยบาย
ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลเปน็ทีย่อมรบัของ
ชมุชน องค์กรหนว่ยงานอืน่ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2544:30) การบรหิารงบประมาณของสถานศกึษา
ได้นำาระบบนี้เข้ามาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 
เป็นต้นมา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนามาตรฐาน
การจัดสรรทางการเงินให้มีทั้ง 7 ด้าน และต้องจัด
ทำารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ปี
ละ 1 ครั้ง (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี 

vice Area 4 are ; (1) In terms of internal control environment, administrators should explain 
details on administrative structure and chain of command to all staffs and also behave as a 
good role model for all staffs. (2) In terms of risk management, an organization’s missions and 
objectives should be set. All parties should be encouraged to take part in task and problem  
analysis in order to conduct risk assessment together. People in charge of each activity 
should be assigned to do performance report after finishing activities. (3) In terms of control  
activities, clear assignment should be provided for all staffs. (4) Information and communication 
system regarding internal control should be up-to-date and efficient. Meetings should be held 
regularly to discuss and share information and news about internal control and performance  
report should be provided to related units regularly. (5) In terms of monitoring and  
evaluation, brainstorming, monitoring, inspection and evaluation should be conducted to  
identify problems and weakness to develop further improvement and development guide-
lines. All staffs should have determination to improve working method to achieve maximum  
benefits. 

Keywords: Development of Budgeting Management Guidelines in Schools 
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เขต 4. 2552: 25) ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการกำาหนดนโยบายและมาตรการควบคุมของ
โรงเรียน จึงควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น
ดนิวา่ดว้ยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. 2544 โดยมีบุคลากรทำาหน้าที่หลักในสถาน
ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ต้องประสาน
การทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้
ดูแลรับผิดชอบงบประมาณของสถานศึกษาได้แก่
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ จากความเป็นมาและ
ความสำาคัญของปัญหา ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาเป็นหัวใจของการจัดการ
ศกึษา ทีจ่ะทำาใหก้ารดำาเนนิงานบรรลเุปา้หมายได้
ตามวัตถปุระสงคข์องการจดัการศกึษา ดงันัน้ระบบ
การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผลและควบคมุการ
ใชจ้า่ยงบประมาณดา้นการศกึษาทีป่ระหยดั คุม้คา่ 
และมปีระสทิธภิาพสูงสดุ เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคัญ
อยา่งยิง่อยา่งไรกต็ามจากการตดิตามผลการบรหิาร
งบประมาณของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลาย
ประการทั้งนี้ เป็นปัญหาในขั้นตอนการจัดสรรงบ
ประมาณของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ปัญหาการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา 
ตวัอยา่ง เชน่ พบวา่ มปีญัหาและอปุสรรคทีส่ำาคญั
คือ โรงเรยีนไดร้บังบประมาณลา่ชา้ ขัน้ตอนในการ
ดำาเนินงานมีมากเกินไปการได้รับวัสดุไม่ตรงกับ

ที่ต้องการใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส่วนกลางจัดให้ไม่มี
คุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติอยู่บ่อยๆ 
ทำาให้ยากต่อการปฏิบัติ และงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากรัฐบาลมีอย่างจำากัด ไม่สามารถ
ตอบสนองตอ่การพฒันาการศกึษาไดอ้ยา่งเตม็ที ่ดงั
นัน้การจดัสรรและบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน
ตา่งๆ จะตอ้งมกีารกำาหนดนโยบายและแผนการใช้
จา่ยงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ตอ่การพฒันาการศกึษาสงูสุด (สำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 4 2553: 25) 

จากสภาพปัญหาการควบคุมภายในการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
เกิดขึ้น ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีหน้าปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จึง
มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารการควบคุมภายในด้านงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูในการหาแนวทางการพฒันาการควบคมุ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
พฒันาระบบการตรวจสอบตดิตามและประเมนิผล
การควบคมุภายในและการใชจ้า่ยงบประมาณดา้น
การศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปอยา่งประหยดั
คุม้คา่และมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุซึง่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืนต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันบริหารงบ
ประมาณของสถานศกึษาสงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

2. เพือ่ศกึษาปญัหาการบรหิารงบประมาณ
ของสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

3. เพือ่เปรยีบเทยีบการบริหารงบประมาณ
ของสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 4 ตามขนาดของสถาน
ศึกษาและตำาแหน่ง

4. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ขอบเขตของการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คอื บคุคลากรในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุดรธานีเขต 4 ในปีการศึกษา 2556 จำานวน 
156 โรงเรยีน กำาหนดผูใ้หข้อ้มลูสถานศกึษาละ 2 
คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และหัวหน้า
งานงบประมาณ 1 คน ประกอบดว้ย โรงเรยีนขนาด
เล็ก จำานวน 81 แห่ง โรงเรียนขนาดใหญ่ จำานวน 
75 แห่ง

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
(Random Sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดของโรงเรียน เป็น 2 ขนาด ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่ การกำาหนด
ขนาดของกลุ่มจึงกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545: 43) ไดก้ลุม่ตวัอย่าง จำานวน 112 
โรงเรียน กำาหนดกลุ่มตัวอย่างตามขนาดโรงเรียน
ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 
112 คน และ หัวหน้างบประมาณ จำานวน 112 
คน รวมทั้งสิ้น 224 คน

1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเก็บข้อมูลเชงิคณุภาพใชวิ้ธกีารเลอืกแบบ

กรอบแนวคิดการวิจัย

ก�รบริห�รควบคุมภ�ยงบประม�ณของสถ�นศึกษ�ขั้น 
พื้นฐ�น 7 ด้�น

 1. การวางแผนงบประมาณ 

 2. การกำาหนดผลผลิตและการคำานวณต้นทุน

 3. การจัดระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง 

 4.การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

 5. การรายงานทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 

 6. การบริหารสินทรัพย์ 

 7. การตรวจสอบภายใน 

ตำ�แหน่ง

 1. ผู้อำานวยการโรงเรียน

 2. หัวหน้างานงบประมาณ

ขน�ดของสถ�นศึกษ�

 1. ขนาดเล็ก

 2. ขนาดใหญ่

แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย รอง
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 รับผิดชอบงานกลุ่มบริหาร
การเงนิและสนิทรพัย ์จำานวน 1 คน ผูอ้ำานวยการก
ลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รับผิดชอบกลุ่ม
บริหารการเงินและสินทรัพย์ สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำานวน 1 
คน ผูอ้ำานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
จำานวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 6 คน 
และหัวหน้างบประมาณ จำานวน 6 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยกำาหนดวิธีการดำาเนินการวิจัย แบ่ง
เป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 

ระยะที ่2 รา่งแนวทางและคูม่อืการบรหิาร
งบประมาณในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ระยะที ่3 นำาเสนอแนวทางการการบรหิาร
งบประมาณในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

เครือ่งมอืท่ีใชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 
9 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ขอ้มลูเปรยีบเทียบความแตกตา่งของการบรหิารการ
ควบคมุภายในดา้นงบประมาณของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานตามขนาดโรงเรียน โดยทดสอบคา่ t – test

ก�รจัดกระทำ�กับข้อมูลและก�ร
วิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหข้์อมูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม

จากวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 เพื่อ
ศึกษาสภาพการบริหารการควบคุมภายในด้านงบ
ประมาณของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
และ ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การบริหารการควบคมุภายในดา้นงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนที่มีขนาด
แตกต่างกัน ผู้วิจัยจะนำาแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มาดำาเนินการดังนี้

1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแต่ละ
ฉบับ คัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์

1.2 แยกขอ้มลูเปน็กลุม่ๆ ตามสถานภาพ
ของผู้ตอบ ในตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แล้วนำามาหาความถี่และร้อยละ

1.3 นำาเครือ่งมอืตอนที ่2 ด้านการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการบริหารการควบคุมภายในด้านงบ
ประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาลง รหสัขอ้มลู
และบันทึกโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

2. การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 3 เพื่อเสนอ
แนวทางในการบริหารการควบคุมภายในด้านงบ
ประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ผู้วิจัยจะประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

2.1 จะนำาขอ้มลูทีไ่ด้จากการจดักลุม่สนทนา
มาจดัระบบ ถอดเทปบนัทกึเสยีงคำาตอ่คำาจดัพมิพ์
ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความซ้ำากัน
หรอืคลา้ยกัน โดยรวบรวมขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุม่ความ
หมายเดยีวกนัไวใ้นทีเ่ดียวกนั แลว้ประมวลผล สรปุ
เป็นประเด็นสำาคัญ

2.3 ทำาความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดจากประสบการณ์ในการศึกษาแนวคิด 
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ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวทาง
การบริหารการควบคมุภายในดา้นงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนความ
สมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระทีส่ง่ผลตอ่ตวัแปรของ
การบริหารการควบคมุภายในดา้นงบประมาณของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามขนาดโรงเรยีนตาม โดย
ทดสอบค่า One-way ANOVA

ผลการวิจัย

1. สภาพการบริหารงบประมาณในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 สภาพการบรหิารงบประมาณ
งบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มรีะดบัการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2. เปรียบเทยีบความแตกต่างของการบรหิาร
งบประมาณงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ระหว่างโรงเรยีนท่ีมขีนาดแตกตา่งกนั คอื โรงเรยีน
ขนาดเลก็กบัโรงเรยีนขนาดใหญม่สีภาพการปฏบิตัิ
งานการบรหิารการควบคมุภายในดา้นงบประมาณ
แตกต่างกันใน ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้าน
การคำานวณตน้ทนุผลผลติ ดา้นการบริหารทางการ
เงนิและควบคมุงบประมาณ และ ด้านการควบคุม
ภายในอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ 
.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง

3. แนวทางการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4

3.1 การจัดสภาพแวดล้อมการควบคุม 
แนวทางในการบริหารการควบคุมภายด้านงบ
ประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมการควบคุมปรากฏดังนี้ 1) การจัด
ตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแล กำากับ ติดตาม
งานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 2) จัดโครงสร้างการ
บรหิารงานใหช้ดัเจน และทำาความเข้าใจกบับคุลากร
ในสถานศึกษาให้มีความเข้าใจตรงกัน 3) กำาหนด

ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษา
แต่ละคน และกรอบงานของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 
4) จัดสรรและระดมทรัพยากรในสถานศึกษา 
ให้มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำาเนินงาน
ควบคุมภายในสถานศึกษา 5) ผู้บริหารจะต้องใช้
การประชาสัมพันธ์ในองค์กรทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้
รว่มงานไดร้บัทราบแนวทางการทำางานของผูบ้รหิาร
ที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 6) ผู้บริหารควรกำาหนดระดับของ
ความรู้ความสามารถที่จำาเป็น สำาหรับการปฏิบัติ
งานแตล่ะประเภท โดยระดบัความรูค้วามสามารถ
ที่กำาหนดข้ึน ควรเป็นระดับความรู้ความสามารถ
ทางการศึกษา หรือประสบการณ์ความชำานาญใน
การปฏิบัติงาน

3.2 การประเมินความเสี่ยง แนวทางใน
การบรหิารงบประมาณงบประมาณในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ดา้นการประเมินความเส่ียงปรากฏ ดงันี ้
1) ควรมกีารประชมุแตง่ตัง้คณะกรรมการ และรว่ม
กนักำาหนดวตัถปุระสงคเ์ปา้หมายในการดำาเนนิงาน 
2) ควรมีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือกำาหนด
กระบวนการประเมนิความเสีย่งวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
และแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 3) ประชมุช้ีแจง
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และ
แนะนำาวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีต่างๆ 
4) บริหารและควบคุมความเสี่ยงร่วมกัน และเป็น
แนวทางเดยีวกนัทัง้สถานศกึษาเพือ่ใหเ้ปน็เอกภาพ
ในการบรหิารงานและประสทิธภิาพของงาน 5) ส่ง
เสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน 
และปัญหา เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง

3.3 กิจกรรมการควบคุม แนวทางในการ
บริหารงบประมาณงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านกิจกรรมการควบคุมปรากฏ ดังนี้ 1) 
นำาผลการประเมินความเสีย่งทีไ่ด้มาวเิคราะห ์เพ่ือ
ใชก้ำาหนดกจิกรรมการควบคมุอยา่งเหมาะสม 2) ผู้
บริหารควรจัดให้มีการควบคุมหน้าที่ทุกระดับของ
การปฏบัิตงิานตามความจำาเป็นอยา่งเหมะสม โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 3) จัดให้
มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
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ควบคมุอยา่งเปน็ระบบและสม่ำาเสมอ 4) นำาผลการ
ประเมนิการจัดกจิกรรมการควบคมุทีไ่ดม้าปรับปรุง 
พฒันา กิจกรรมการควบคุมใหมี้ประสทิธภิาพยิง่ขึน้

3.4 สารสนเทศและการส่ือสาร แนวทางใน
การบรหิารงบประมาณงบประมาณในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารปรากฏ 
ดังนี้ 1) มีการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสม และ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่นัสมยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุภายใน 
3) จัดลำาดับความสำาคัญของสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารสนเทศและ
การส่ือสาร4) ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณในการ
ดำาเนินงานในสถานศึกษา 5) จัดให้มีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณอยู่เสมอ

3.5 การติดตามประเมินผล แนวทางใน
การบรหิารงบประมาณงบประมาณในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการติดตามประเมินผลปรากฏ 
ดังนี้ 1) ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกเดือน 2) แต่งตั้ง
คณะทำางานติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้มี
การติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุม และเป็น
ระบบ 3) นำาผลการประเมนิทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุพฒันา 
การควบคมุภายในของสถานศกึษา 4) จดัใหม้กีาร
รายงานการประเมนิผลตอ่สาธารณะเปน็ประจำาทกุ
ปี 5) จดัใหม้กีารระดมความคดิ เพือ่รับทราบปญัหา
ขอ้บกพรอ่งและแนวทางแกไ้ขปรับปรุงพฒันา การ
บริหารงานงบประมาณ

อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยนำามาอภิปรายผลดังนี้

1. สภาพการบรหิารกาควบคมุงบประมาณ
ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 4 สภาพการบริหารงบ
ประมาณงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อนัดบั พบดงันี ้การจดัระบบการจัดซือ้จดัจา้ง การ
บริหารสินทรัพย์ และ การรายงานการเงินและผล
การดำาเนนิงานโรงเรียนขนาดใหญ ่โดยรวม มรีะดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดับ “มาก” เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่
สูงสุด 3 อันดับ พบดังนี้ การจัดระบบการจัดซื้อ
จดัจา้ง การวางแผนงบประมาณ และ การรายงาน
การเงนิและผลการดำาเนินงานสอดคลอ้งกบัผลการ
สนทนากลุม่ พบวา่ โรงเรยีนสามารถดำาเนนิการจดั
ซือ้จดัจา้งไดต้ามแผนทีว่างไวป้จัจัยทีป่ระสบผลตอ่
ความสำาเรจ็เนือ่งจากโรงเรยีนมขีนาดเลก็บคุลากร
ที่รับผิดชอบมีประสบการณ์ มีความชำานาญ จึงทำา
เรือ่งน้ีไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ปญัหาคอื
เจ้าหน้าทีก่ารเงินต้องทำางานหนกั เมือ่มกีารโยกยา้ย
ตอ้งมปีญัหา ผูบ้รหิารตอ้งดแูลใหเ้กิดความโปรง่ใส
ตรวจสอบได ้คนใหมท่ีจ่ะรบัตำาแหนง่เจา้หนา้ทีง่บ
ประมาณตอ้งมกีารศกึษาอบรมเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้ขา้ใจ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน 
เนื่องจากบุคลากรและงบประมาณมีจำานวนจำากัด 
ใหใ้ชก้ารบรหิารงานเชงิบรูณาการ บรหิารบนพืน้ฐาน
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำารขิองพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับ ปาริชาติ อุ่น
เรือน (2551: 60) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน ด้านการ
เงิน การบัญชี และการพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบ
ว่า โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
ระบบการควบคมุภายในดา้นการเงนิการบญัช ีและ
การพัสดุอยู่ในระดับมากด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม พบว่า มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ สว่นดา้นการบญัชแีละดา้นการพสัดมุกีาร
ปฏิบตังิานตามมาตรฐานระบบการควบคมุภายใน
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการประเมนิความเสีย่งพบวา่ 
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุม
ภายในด้านการเงินอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้าน
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การบัญชีและด้านการพัสดุมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานระบบการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัมาก 
ด้านกิจกรรมการควบคุม พบว่า มีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานระบบการควบคมุภายในทัง้ดา้นการ
เงิน ดา้นการบญัชี และดา้นการพัสดอุยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นสารสนเทศและการสือ่สารพบวา่ มกีารปฏบิตัิ
งานตามมาตรฐานระบบการควบคมุภายในท้ังดา้น
การพสัดอุยูใ่นระดบัมากทีส่ดุสว่นดา้นการเงนิและ
ด้านการบัญชีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ
ควบคมุภายในอยูใ่นระดบัมากดา้นการตดิตามและ
ประเมนิผล พบวา่ มกีารปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
ระบบการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการ
เงิน ด้านการบัญชี และด้านการพัสดุอยู่ในระดับ
มาก ปัญหาสำาคัญที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ ประสบการณแ์ละทกัษะในการปฏบิตัิ
งานและระบบสารสนเทศ ตรวจสอบติดตามไมท่ั่ว
ถึง ไม่ต่อเนื่อง โรงเรียนจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมี
การจดัอบรมสมัมนาหรอืฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ให้
ความรู้ สอนงานใหเ้จา้หน้าท่ีไดมี้การฝึกปฏิบตัจิรงิ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชีของโรงเรียนมากยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งขอให้มีระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจ
สอบจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือชว่ย
ดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง

2. แนวทางการบรหิารงบประมาณในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยในภาพรวม พบ
ว่า โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการงบประมาณ
ได้อย่างลงตัวเพราะงบประมาณมีน้อย ไม่ต้องจัด
ทำาการประเมนิความเส่ียงและการตดิตามประเมนิ
ผล ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณทีม่ากกวา่ จงึทำาใหต้อ้งจดัสภาพแวดล้อม
การควบคมุโดยมกีารจดัเจ้าหน้าทีผู่รั้บผดิชอบงาน
ในแต่ละด้านแยกจากกัน มีการจัดทำาในเร่ืองการ
บรหิารความเสีย่งและตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ
เป็นระยะเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจ
สอบได้ ตามหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับ ดีใหม่ อินทรพานิชย์ (2551:115-

116) สภาพปัญหาการดำาเนินการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 พบวา่ โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 มสีภาพการดำาเนนิ
การควบคมุภายใน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก และมี
ปัญหาการดำาเนนิการควบคมุภายใน โดยรวมอยูใ่น
ระดับน้อย ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณและผูต้รวจสอบภายในโรงเรยีน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2มี
สภาพการดำาเนินการควบคุมภายใน โดยรวมแตก
ต่างกัน แต่มีปัญหาการดำาเนินการควบคุมภายใน 
ไมแ่ตกตา่งกนัปารชิาต ิอุน่เรอืน (2551: 60) การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานระบบการ
ควบคมุภายใน ดา้นการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุ
ของโรงเรยีนในสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
เชยีงราย เขต 4 พบวา่ โรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงราย เขต 4 มผีลการปฏบิตัิ
งานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้านการ
เงินการบัญชี และการพัสดุอยู่ในระดับมากด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่า มีการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบัญชี
และด้านการพัสดุ มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ระบบการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการ
ประเมินความเสี่ยง

พบวา่ มกีารปฏบัิตงิานตามมาตรฐานระบบ
การควบคมุภายในดา้นการเงนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
ส่วนด้านการบัญชีและด้านการพัสดุมีการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับมาก ด้านกิจกรรมการควบคุม พบว่า มีการ
ปฏิบตังิานตามมาตรฐานระบบการควบคมุภายใน
ทั้งด้านการเงิน ด้านการบัญชี และด้านการพัสดุ
อยู่ในระดับมาก ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
พบว่า มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการ
ควบคุมภายในทัง้ด้านการพสัดุอยู่ในระดับมากทีส่ดุ
ส่วนด้านการเงินและด้านการบัญชีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานระบบควบคมุภายในอยูใ่นระดบัมาก
ดา้นการตดิตามและประเมนิผล พบวา่ มกีารปฏบิตัิ
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งานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในทั้ง3 
ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี และด้านการ
พัสดุอยู่ในระดับมาก ปัญหาสำาคัญที่พบ คือ 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์
และทักษะในการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ 
ตรวจสอบ ติดตามไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง โรงเรียน
จงึมีข้อเสนอแนะวา่ควรมกีารจัดอบรมสัมมนาหรอื
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ สอนงานให้เจ้า
หน้าท่ีได้มีการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
การบัญชขีองโรงเรยีนมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ขอใหม้รีะบบ
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากเขตพื้นที่การ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยดูแลและแก้ไขปัญหา
อย่างท่ัวถึง ดังนี้ 1) การจัดสภาพแวดล้อมการ
ควบคมุ แนวทางในการบรหิารงบประมาณในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมปรากฏดังนี ้ 1) การจดัตัง้คณะกรรมการ
เพื่อควบคุมดูแล กำากับ ติดตามงานต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน 2) จัดโครงสร้างการบริหารงานให้ชัดเจน 
และทำาความเข้าใจกบับคุลากรในสถานศกึษาใหม้ี
ความเขา้ใจตรงกนั3) กำาหนดความรับผดิชอบของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาแต่ละคน และกรอบ
งานของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 4) จัดสรรและระดม
ทรพัยากรในสถานศกึษา ให้มคีวามเหมาะสม เพยีง
พอต่อการดำาเนินงานควบคุมภายในสถานศึกษา 
5) ผูบ้รหิารจะตอ้งใชก้ารประชาสัมพนัธใ์นองค์กร
ทกุรปูแบบเพือ่ใหผู้ร้ว่มงานไดร้บัทราบแนวทางการ
ทำางานของผู้บริหารที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 6) ผู้บริหารควร
กำาหนดระดับของความรู้ความสามารถที่จำาเป็น 
สำาหรับการปฏิบัติงานแต่ละประเภท โดยระดับ
ความรู้ความสามารถท่ีกำาหนดขึ้น ควรเป็นระดับ
ความรูค้วามสามารถทางการศกึษา หรือประสบการณ์
ความชำานาญในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ  
พนารัตน์ วสุวัฒนศรี (2551: 96) แนวทางการ
ดำาเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำาจังหวัด พบว่า การดำาเนินงานการ
ควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำา

จังหวัดพบว่าสภาพการดำาเนินงานการควบคุม
ภายในโดยภาพรวมเหน็วา่ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ควบคมุอยูใ่นระดบัการดำาเนนิงานมากกวา่ดา้นอืน่
แนวทางการดำาเนนิงานการควบคมุภายในของศนูย์
การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัด ควรดำาเนินการใน
รูปของคณะกรรมการ และมกีารแตง่ตัง้ผูรั้บผดิชอบ
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนได้มี 
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานการควบคุมภายในทุก 
ขั้นตอนตามมาตรฐานของการควบคุมภายใน  
2) การประเมินความเสี่ยง แนวทางในการบริหาร
งบประมาณงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ด้านการประเมินความเสี่ยงปรากฏ ดังนี้ 1) ควรมี
การประชุมแตง่ตัง้คณะกรรมการ และร่วมกนักำาหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายในการดำาเนินงาน 2) ควร
มกีารประชมุคณะกรรมการ เพือ่กำาหนดกระบวนการ
ประเมนิความเสีย่งวเิคราะหค์วามเสีย่ง และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง 3) ประชุมชี้แจงบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และแนะนำาวิธี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีต่างๆ 4) บริหาร
และควบคุมความเสี่ยงร่วมกัน และเป็นแนวทาง
เดียวกันทั้งสถานศึกษาเพื่อให้เป็นเอกภาพในการ
บริหารงานและประสิทธิภาพของงาน 5) ส่งเสริม
ให้ทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน และ
ปัญหา เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงสอดคล้อง
กับ นฤมล หลักคำา (2554:109) การบริหารงบ
ประมาณงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2. พบว่า 1) สภาพการบริหารงบ
ประมาณงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนขนาดเล็กโดยรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดบั “มาก” เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่สงูสดุ3 อนัดบั 
พบดงันี ้การจดัระบบการจดัซือ้จัดจา้ง การบรหิาร
สนิทรพัย ์และการรายงานการเงนิและผลการดำาเนนิ
งาน โรงเรยีนขนาดกลางโดยรวม มรีะดบัการปฏิบตัิ
อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อนัดบั พบดงันี ้การจดัระบบการจัดซือ้จดัจา้ง การ
วางแผนงบประมาณ และการรายงานการเงินและ
ผลการดำาเนนิงาน 2) โรงเรียนขนาดเลก็กบัโรงเรยีน
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ขนาดกลางมีสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงบ
ประมาณงบประมาณแตกต่างกนัใน ดา้นการวางแผน
งบประมาณด้านการคำานวณต้นทุนผลผลิต ด้าน
การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 
และด้านการควบคุมภายในอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบันยัสำาคญั .05 นอกนัน้ไม่พบความแตก
ต่าง 3) แนวทางการบริหารงบประมาณงบประมาณ
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 2 (1) ดา้นสภาพ
แวดลอ้มของการควบคุมผู้บริหารควรชีแ้จง ทำาความ
เข้าใจกับบุคลากรในการจัดโครงสร้างการบริหาร
และกำาหนดสายงานการบังคับบัญชาให้มีความ
เขา้ใจตรงกนัผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง
ที่ดีแก่บุคลากร (2) ด้านการบริหารความเสี่ยง มี
การกำาหนดภารกจิและวตัถปุระสงคข์องหนว่ยงาน 
สง่เสรมิใหท้กุฝา่ยไดมี้ส่วนร่วมในการวเิคราะห์งาน
และปัญหาเพือ่ร่วมกนัประเมนิความเสีย่งควรมกีาร
กำาหนดให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมรายงาน
ผลการปฏิบัติเมื่อแล้วเสร็จ (3) ด้านกิจกรรมการ
ควบคมุจดัทำาคำาสัง่มอบหมายงานให้บุคลากรปฏบัิติ
อย่างชัดเจน (4) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวกับการ
ควบคมุภายในทีม่คีณุภาพและเปน็ปจัจุบันอยู่เสมอ 
มกีารประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืและแลกเปล่ียนขอ้มูล
ขา่วสารเกีย่วกบัการควบคมุภายในอยา่งสม่ำาเสมอ 
และมกีารจดัทำารายงานผลการปฏบิตังิานสง่หนว่ย
งานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำา (5) ด้าน การติดตาม
ประเมินผล การระดมความคิดเห็นให้ทราบถึง
ปัญหาข้อบกพร่องเพื่อนำามาหาแนวทางการแก้ไข 
ปรบัปรงุและพฒันาตอ่ไป 3) กจิกรรมการควบคมุ 
แนวทางในการบริหารงบประมาณงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกิจกรรมการควบคุม
ปรากฏ ดังนี้ 1) นำาผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้
มาวิเคราะห์ เพื่อใช้กำาหนดกิจกรรมการควบคุม
อยา่งเหมาะสม 2) ผูบ้รหิารควรจัดใหม้กีารควบคมุ
หนา้ทีท่กุระดบัของการปฏิบติังานตามความจำาเปน็
อย่างเหมะสม โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
งานปกติ 3) จัดให้มีการติดตามและประเมินผล

การจัดกิจกรรมการควบคุม อย่างเป็นระบบและ
สม่ำาเสมอ 4) นำาผลการประเมินการจัดกิจกรรม
การควบคุมที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการ
ควบคมุใหม้ปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ สอดคลอ้งกบัพนา
รัตน์ วสุวัฒนศรี (2551 96) ที่พบว่าควรดำาเนิน
การในรปูของคณะกรรมการ และมีการแตง่ตัง้ผูรั้บ
ผดิชอบอยา่งชดัเจนเปน็ลายลกัษณอั์กษรใหท้กุคน
ได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานการควบคุมภายใน
ทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของการควบคุมภายใน 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร แนวทางในการ
บริหารงบประมาณงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านสารสนเทศและการสื่อสารปรากฏ 
ดังนี้ 1) มีการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
และเป็นปจัจุบันอยูเ่สมอ 2) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่นัสมัยเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 
3) จัดลำาดับความสำาคัญของสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารสนเทศและ
การสื่อสาร 4) ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณในการ
ดำาเนินงานในสถานศึกษา5) จัดให้มีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณอยู่เสมอซึ่ง
สอดคลอ้งกบัโสวรรณ ีแหลง่หลา้ (2553: 98-99)
การพัฒนาระบบการควบคมุภายในโรงเรยีน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานีเขต 3 
พบว่า 1. สภาพการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
โรงเรยีน โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่น5 องค์ประกอบ 
อยู่ระดับมาก โดย 1) สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม มีการมอบอำานาจหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบได้ระบไุว้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชัดเจน 2) 
การประเมนิความเสีย่ง มกีารกำาหนดวตัถุประสงค์
โดยรวมขององค์กรในรูปของพันธกิจ เป้าประสงค์
และวตัถปุระสงค ์ซึง่มกีารระบไุวใ้นแผนปฏบิตักิาร
ประจำาปี 3) กิจกรรมการควบคุม มีการกำาหนดให้
มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 4) สารสนเทศและการสื่อสารมีการ
จัดทำาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 
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การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และ  
5) การติดตามประเมินผล คณะผู้ประเมินมีความ
รู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอถึงภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์และการดำาเนินงานขององค์กร  
2. ปญัหาการปฏบิติังานการควบคมุภายในโรงเรียน
ใน 5 องค์ประกอบโดยรวมมีปัญหาในระดับปาน
กลาง โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมา
ไดแ้ก ่1) การประเมนิความเสีย่ง มปีญัหาปานกลาง 
คอื หนว่ยงาน ยงัขาดทรพัยากรทีจ่ะสนบัสนนุการ
บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละระดับกิจกรรม 2) ด้าน
สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ มปีญัหาปานกลาง 
คอืบคุลากรบางคนยงัไมท่ราบถงึบทบาทและความ
รับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายใน 3) ด้าน
การตดิตามและประเมนิผล มปีญัหาปานกลาง คอื 
การประเมนิผลยงัไมเ่ปน็ปจัจบุนั และการปรบัปรงุ
แกไ้ขปญัหาไมท่นัตอ่เหตกุารณ ์4) ดา้นสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีปัญหาปานกลาง คือ ระบบการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกยังไม่ดีพอ  
5) ด้านกิจกรรมการควบคุม มีปัญหาปานกลาง 
คือมาตรการดูแลทรัพย์สินและป้องกันความเสีย
หายยงัไมร่ดักมุ 5) การตดิตามประเมนิผล แนวทาง
ในการบริหารงบประมาณงบประมาณในสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการตดิตามประเมินผลปรากฏ 
ดังนี้ 1) ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกเดือน 2) แต่งตั้ง
คณะทำางานติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้มี
การติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุม และเป็น
ระบบ 3) นำาผลการประเมนิทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุพฒันา 
การควบคมุภายในของสถานศกึษา 4) จดัใหม้กีาร
รายงานการประเมินผลต่อสาธารณะเป็นประจำา
ทุกปี 5) จัดให้มีการระดมความคิด เพื่อรับทราบ
ปญัหาขอ้บกพรอ่งและแนวทางแกไ้ขปรับปรุงพัฒนา 
การบรหิารงานงบประมาณ สอดคล้องกบั โสวรรณ ี
แหล่งหล้า (2553: 98-99) การพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา อบุลราชธานเีขต 3 พบวา่ 1. สภาพการ
ปฏิบัติงานการควบคุมภายในโรงเรียน โดยรวมมี

การปฏบัิติอยูใ่น5 องคป์ระกอบ อยูร่ะดับมาก โดย 
1) สภาพแวดล้อมของการควบคมุ มีการมอบอำานาจ
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบไดร้ะบไุวเ้ป็นลายลกัษณ์
อักษรอย่างชัดเจน 2) การประเมินความเสี่ยง  
มีการกำาหนดวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรใน
รูปของพันธกิจ เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์  
ซ่ึงมกีารระบุไว้ในแผนปฏบัิตกิารประจำาปี 3) กิจกรรม
การควบคุม มกีารกำาหนดใหม้นีโยบายและระเบยีบ
ปฏิบัตทิีเ่หมาะสมเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 4) สารสนเทศ
และการส่ือสารมีการจดัทำาและรวบรวมขอ้มูลเกีย่ว
กบัการดำาเนนิงาน การเงนิ และการปฏบิตัติามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เปน็ปจัจบุนั และ 5) การตดิตามประเมนิผล คณะ
ผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอถึง
ภารกจิ เปา้หมายวตัถุประสงคแ์ละการดำาเนนิงาน
ขององค์กร 2. ปัญหาการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายในโรงเรยีนใน 5 องค์ประกอบโดยรวมมีปญัหา
ในระดบัปานกลาง โดยมดีา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุและ
รองลงมาไดแ้ก ่1) การประเมนิความเสีย่ง มปีญัหา
ปานกลาง คือ หน่วยงาน ยังขาดทรัพยากรที่จะ
สนบัสนนุการบรรลวุตัถุประสงคแ์ตล่ะระดบักจิกรรม 
2) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม มีปัญหา
ปานกลาง คอืบคุลากรบางคนยงัไมท่ราบถงึบทบาท
และความรบัผดิชอบของตนตอ่การควบคมุภายใน 
3) ด้านการติดตามและประเมินผล มีปัญหาปาน
กลาง คือ การประเมินผลยังไม่เป็นปัจจุบัน และ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อเหตุการณ์  
4) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีปัญหาปาน
กลาง คือ ระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและ
ภายนอกยังไม่ดีพอ 5) ด้านกิจกรรมการควบคุม 
มปีญัหาปานกลาง คอืมาตรการดูแลทรพัยสิ์นและ
ปอ้งกนัความเสยีหายยงัไมร่ดักมุ สอดคลอ้งกบัชมา
ภรณ ์ศรสีขุ (2554: 91)แนวทางการพฒันาระบบ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา 
เขต 2 พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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ท่ีสร้างขึ้นตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง และหลัก
วิชาการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 38 รายการ ได้แก่ ขั้น
ตอนที่ 1) การทบทวนการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ประกอบด้วย 10 รายการ เช่น กำาหนดวิธี
การปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ข้ันตอนที่ 
2) การประเมนิความเส่ียงประกอบด้วย 6 รายการ 
เชน่ พจิารณาขัน้ตอนหรือกิจกรรมใดของการบริหาร
จดัการศกึษาทีเ่สีย่งตอ่ความผดิพลาด การสญูเสีย 
การส้ินเปลือง ขั้นตอนที่ 3) การออกแบบการ
ควบคมุภายในประกอบดว้ย 6 รายการ เชน่ ทำาความ
เขา้ใจกับความเสีย่งตา่งๆ แต่ละขัน้ตอนหรอืกจิกรรม
ของการปฏบัิติงาน ทีม่ผีลตอ่การบรรลุวตัถุประสงค์
หรือผลการดำาเนินงาน ขั้นตอนที่ 4) การนำาระบบ
ควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 
รายการ เช่น จัดทำาเอกสารระบบควบคุมภายใน
เพือ่ส่ือสารใหฝ้า่ยบรหิารและบุคลากรทกุระดับใน
สถานศกึษาทราบทัว่กนั ขัน้ตอนที ่5)การประเมนิ
ผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 8 รายการ 
เช่น ผู้บริหารมอบหมายหัวหน้างานต่างๆ และ
บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษารับผิดชอบการ
ประเมินการควบคุมภายใน ขัน้ตอนที ่6)การปรบัปรงุ
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 4 รายการ เช่น 
ผูบ้ริหารและบคุลากรทกุระดบัในสถานศกึษา รว่ม
กนัปรบัปรงุการควบคมุภายในจากผลการประเมนิ
การควบคุมภายในที่ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู่ทุกปี 
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย

1.1 ควรมีการจัดอบรมสัมมนาหรือฝึก
อบรมเชงิปฏบิตักิาร ใหค้วามรู ้สอนงานใหค้รทูีร่บั
ผดิชอบงานดา้นงบประมาณไดมี้การฝกึปฏบิติัจริง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชีของโรงเรียนมากยิ่ง
ข้ึน อกีท้ังขอใหมี้ระบบการนเิทศ ตดิตามตรวจสอบ
จากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ชว่ยดแูล
และแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ดำาเนินการให้มีการร่วมกันกำาหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการดำาเนินงานกำาหนดกระบวนการ
ประเมินความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียงและส่ง
เสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน 
ปัญหา เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง

1.3 จดัใหม้กีารควบคมุในหนา้ที ่ตามความ
จำาเป็นอย่างเหมะสม โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏบิตังิานปกต ิจดัใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการ
จัดกิจกรรมการควบคุมอย่างเป็นระบบ สม่ำาเสมอ 
นำาผลการประเมนิทีไ่ดม้าปรบัปรงุ พฒันา กจิกรรม
การควบคุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4 จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 
และแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร เกีย่วกบัการบรหิาร
งานงบประมาณอยูเ่สมอ เพ่ือใหส้ามารถพฒันาการ
ระดมทรพัยากรและการลงทนุเพือ่การศกึษาของสถาน
ศกึษาให้ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ ในการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับ
การบริหารการควบคุมภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริหารการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 ควรมกีารศกึษาเชงิคณุภาพ โดยผูว้จิยั
เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือสังเกตสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นกว่าเดิม เกิดความ
หลากหลายในการศึกษาวิจัย
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