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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังนีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ 1)ศึกษาสภาพท่ีเป็นจรงิและสภาพท่ีควรจะเป็นในการบรหิาร
งานงบประมาณ 2)ศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ในการบรหิารงานงบประมาณ และ 3) เพือ่หาแนวทางการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย จำานวน 201 คน โดยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชือ่ม่ัน เทา่กบั 0.98 และ 0.98 วเิคราะหข์อ้มลูหาความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดัชนี
จัดเรียงลำาดับความต้องการจำาเป็น ผลการวิจัย พบว่า 1)สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นในการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ตามลำาดับ 2)ความต้องการจำาเป็น
ในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ลำาดับ 
1 คือด้านการจัดทำาและเสนอของบประมาณ ลำาดับ 2 คือด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา และลำาดับ 3 คือด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ และ 3)แนวทางการบริหารงานงบ
ประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ได้ 7 แนวทาง โดยแนวทาง 
ทีม่คีวามตอ้งการมากสดุคอื ควรมกีารจดัทำากรอบระยะเวลาในการจดัทำาและเสนอของบประมาณทีช่ดัเจน 
ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ทันต่อเวลาและตรงตามความต้องการของโรงเรียนการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานั้นควรมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนการบริหาร
งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์น้ัน ควรมีการจัดอบรมให้ครูอย่างต่อเน่ือง และการมี 
ส่วนร่วมในการดำาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทนำา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญตัสิาระสำาคญัในหมวด 
5 หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐ
ต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
เอกชน ในการจดัการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมหีนา้
ที่ดำาเนินการกำากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การ

จัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สากล ทัง้นี ้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาติ
ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำา
แผนการศึกษาแหง่ชาต ิและการดำาเนนิการและตรวจ
สอบการดำาเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แหง่ชาตดิว้ย การศกึษาท้ังปวงตอ้งมุง่พฒันาผูเ้รยีน
ใหเ้ปน็คนด ีมวีนิยั ภมูใิจในชาต ิสามารถเชีย่วชาญ
ไดต้ามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการ
ดำาเนนิการใหเ้ดก็เลก็ไดร้บัการดแูลและพัฒนาตาม
วรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตาม

Abstract 

The purposes of this research were 1) study the actual state and the expected 
state in the budget administration of schools, 2) to study prioritizing the needs of budget 
management of schools, and 3) to find guidelines for budget management of schools under  
Loei primary education service area office. The sample of this study were 201 school  
administrators under Loei primary education service area office selected by Stratified random 
sampling. The research tool was a 5-level-rating scales questionnaire. The reliability of the 
actual and expected state were 0.98 and 0.98. The data were analyzed to find frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Priority needs Index. The results of this research 
were as follows: 1) The actual state in budget management of schools was at the high 
level and the expected state in budget management of schools at the highest level. 2) The 
needs of budget management of schools under Loei primary education service area office 
in order were as follows: the first needs were creating and request for budget, the second 
needs were resources mobilization and investment for education, and the third needs were 
supply and assets management. 3) The guidelines for budget management of schools under 
Loei primary education service area office have 7 ways. The way that has the most need is  
creating and request for budget should have making a clear time frame. The budget  
allocation should be allocated in time to use the budget follow the needs of schools. The 
resources mobilization and investment for education should mobilize resources from all sectors.  
In financial, accounting, supply and assets management, there should be arrangement  
training for teachers continuously. Relevant person should be involved in operation, checking, 
monitoring and evaluation for increase efficiency.

Keywords: Needs, budget management, Primary school.
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ความต้องการในระบบตา่งๆ รฐัตอ้งดำาเนินการใหผู้้
ขาดแคลนทนุทรัพยไ์ดรั้บการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยใน
การศกึษา ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุน
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
ลดความเหลือ่มล้ำาในการศกึษา และเพือ่เสรมิสรา้ง
และพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพคร ูโดยใหร้ฐั
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรอืกลไกทางภาษีรวมทัง้การใหผู้บ้รจิาคทรพัย์สนิ
เข้ากองทนุไดร้บัประโยชนใ์นการลดหยอ่นภาษดีว้ย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดำาเนนิการจดัทำาแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ 
ได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ ทุกภาค
ส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ 
และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาแผนฯ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาการศึกษาใน
ช่วงป ี2552-2559 พบวา่ ไทยประสบความสำาเรจ็
ใน หลายด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป 
ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ และการใช้จ่าย งบประมาณ
ทางการศกึษา ซ่ึงเปน็ปญัหาเชงิโครงสรา้งและระบบ
การจดัการทีต่อ้งไดร้บัการปรบัปรงุ เปน็ลำาดบัแรก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่ง
มีอยู่จำานวนมาก เพื่อเพิ่ม คุณภาพการศึกษาและ
ลดภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
การศึกษาซึง่ไดรั้บคอ่นขา้งสงู เมือ่เทยีบกบัประเทศ 
อื่นๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียน
การสอน และพัฒนาครู ค่อนข้างน้อย การพัฒนา
ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทางการศกึษาทีเ่ชือ่มโยง
กันเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบรหิารจดัการโรงเรยีนโดยเฉพาะโรงเรยีนขนาด
เล็ก การสง่เสริมการมสี่วนรว่มของทกุภาคส่วนใน
การจัดและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือลดภาระค่าใช้
จ่าย ของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ
ศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศกึษา มเีปา้หมาย ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการบรหิาร
งบประมาณ คือ กฎหมายและรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกตา่งกนัของผูเ้รยีน โรงเรยีน และความตอ้งการ
กำาลังแรงงานของประเทศ (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560)

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 39 “ทีใ่หก้ระทรวงกระจายอำานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ท้ังด้านการบริหารวิชาการ  
งบประมาณ การบรหิารบคุคลและการบรหิารทัว่ไป 
ไปยังคณะกรรมการ และสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” 
มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดย
หน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบภายนอก” ในการบริหารงบประมาณ
นับเป็นภารกิจที่สำาคัญอย่างย่ิงในการบริหารงาน
ของโรงเรียนโดยมีระเบียบ ข้อบังคับ สามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประสทิธผิลตอ่การพฒันาคณุภาพของนักเรยีน 
การบรหิารงบประมาณเปน็การบรหิารทีจ่าเปน็ตอ้ง
มีการวางแผน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมี
กรอบจากดัมากกวา่การบรหิารงานดา้นอืน่ เพราะ
งบประมาณหรือการเงินต้องอาศัย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเป็น
ปัจจุบันเสมอ (นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, 2554) 

การบริหารงบประมาณจึงเป็นปัจจัย
สำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ หลายประการของโรงเรียน กล่าว
คือ โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณเป็นเคร่ือง
มือในการบริหารงานตามท่ีโรงเรียนได้กำาหนดใน
แผนงาน โครงการของโรงเรียนในการพัฒนางาน
และแก้ไขปัญหา การบริหารงบประมาณจึงเป็น 
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เคร่ืองมือสำาคัญในการตรวจสอบความสำาเร็จของ
แผนงาน โครงการที่โรงเรียนดำาเนินการน้ันบรรลุ
เป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือ
ไม ่ซึง่ปญัหาในการบรหิารจดัการงบประมาณ เชน่ 
งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนไม่พอใช้ ไม่สามารถ 
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 
ขาดบุคลากรที่จะทาหน้าที่การเงิน-การบัญชี และ
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตได้ (สำานักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน, 2550)

จากความเปน็มาและความสำาคัญของการ
บรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเลย จึงทำาใหผู้ว้จิยั
สนใจท่ีจะศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ในการบริหาร
งานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย ซึง่มขีอบขา่ยภารกจิ 
7 ดา้น จากการสังเคราะห ์จากนกัวชิาการและงาน
วจิยัทีเ่กีย่วข้อง ในการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียน มาเป็นขอบข่ายเนื้อหาในการศึกษา ผล
ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ในการพัฒนาการดำาเนิน
งานการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน โดย
ใชเ้ปน็แนวทางพฒันา การบรหิารงานงบประมาณ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพทีเ่ปน็จรงิและสภาพที่
ควรจะเป็นในการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีน 
สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย

2. เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็นในการ
บรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงบ
ประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย ปกีารศึกษา 2562 จำานวน 416 
คน แบ่งตามขนาดโรงเรียน 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา
เลย ในปีการศึกษา 2562 จำานวน 201 คน ซึ่ง
คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) โดยใชข้นาดของโรงเรยีนเปน็
ชั้นของการสุ่ม ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ ่เพือ่ใหไ้ดก้ลุม่ตวัอยา่งทีม่คีวามกระจาย แลว้
ทำาการสุม่กลุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) มท้ัีงหมด  
2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ทำางาน และขนาดโรงเรียน ตอนที่ 2  
สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นในการ
บรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีน สงักดัสำานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ตามความ
เหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ตามขอบขายการบรหิาร
งานงบประมาณในโรงเรียน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การจัดทำาและเสนอของบประมาณ 2) ด้านการ
จัดสรรงบประมาณ 3) ด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา 4) ด้านการบริหาร
งานการเงิน 5) ด้านการบริหารงานบัญชี 6) ด้าน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และ 7) ด้านการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการดำาเนินงาน จำานวน 65 ข้อ 
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มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง .303-.858 และมี
ค่าความเชื่อมั่น .98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภัฏอดุรธานเีพือ่เสนอผูอ้ำานวยการ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  
ท้ัง 3 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่ขอความอนเุคราะหใ์ห้
ออกหนงัสือขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม
ไปยังโรงเรียนต้นสงักดั แลว้ดำาเนนิการสง่แบบสอบถาม 
พรอ้มหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลท่ีได้รับจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไป
ยังผู้บริหารโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้
ตอบแบบสอนถาม ทางกล่องรับหนังสือราชการ 
ณ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทีเ่ปน็
หน่วยงานต้นสังกัด และทางไปรษณีย์พร้อมซอง
ตดิแสตมปท์ีม่ชีือ่ทีอ่ยูข่องผูว้จัิย พรอ้มดว้ยหนังสอื
ขอความร่วมมอืในการวจิยั ถงึกลุ่มตวัอยา่งและให ้
ส่งกลับคืนแก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ บางส่วนผู้วิจัย
ขอรับแบบสอบถามคนืดว้ยตนเองโดยการนดัหมาย
วนั เวลา ในการรับแบบสอบถามคนื โดยได้รบักลบั
คนืมารอ้ยละ 100 แล้วนำาแบบสอบถามท่ีรวบรวม
มาไดท้ำาการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ทกุชุด
นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาผลการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลูหาความถีแ่ละรอ้ยละ
ของขอ้มลูทีเ่ป็นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนการตอบ

แบบสอบถามที่วัดความต้องการจำาเป็น ซึ่งมี 2 
สว่น ไดแ้ก ่สว่นทีเ่กีย่วกบั สภาพทีเ่ปน็จรงิ (Actual 
State) และสภาพทีค่วรจะเปน็ (Expected State) 
แล้วจากนั้นนำามาเรียงลำาดับความต้องการจำาเป็น
ในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เรยีงอันดบัจากความจำาเป็นมากไปหาความจำาเปน็
น้อย โดยคำานวณดัชนีจัดเรียงลำาดับความต้องการ
จำาเป็นแบบปรับปรุง Modified Priority Needs 
Index (PNI

modified
) ที่มีในปัจจุบัน ซ่ึงพัฒนาโดย 

นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล 
ว่องวาณิช, 2558: 279) และทำาการวิเคราะห์
เนือ้หาเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะแนวทางในการบรหิาร
งานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย สรปุแนวทางเป็น
ความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงและ
สภาพทีค่วรจะเปน็ในการบรหิารงานงบประมาณ 
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเลย

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของสภาพที่
เปน็จรงิและสภาพทีค่วรจะเปน็ ในการบรหิารงาน
งบประมาณของโรงเรยีน สังกดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย นำาเสนอรายด้านและ
โดยรวมทั้ง 7 ด้าน ดังตาราง 1
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จากตาราง 1 พบวา่ สภาพท่ีเป็นจรงิในการ
บรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.04) และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายดา้น พบวา่ ทกุดา้นมสีภาพทีเ่ปน็จรงิ ในระดบั
มาก ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 ลำาดบัแรก เรยีงตาม
ลำาดบัดงันี ้ดา้นการระดมทรพัยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา ด้านการบริหารงานการบัญชี และ
ด้านการบริหารงานพัสดุ และสินทรัพย์ มีสภาพที่
เปน็จรงิ คา่เฉล่ียเท่ากันท้ัง 3 ด้าน ในระดับมาก (
=4.07) ลำาดบัท่ี 2 คอื ด้านการจดัสรรงบประมาณ 
มีสภาพที่เป็นจริงในระดับมาก ( =4.06) ลำาดับ
ที่ 3คือ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดำาเนินงาน 
มีสภาพที่เป็นจริง ในระดับมาก ( =4.04) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ ด้านการจัดทำาและ

เสนอของบประมาณ มีสภาพที่เป็นจริง ในระดับ
มาก ( =3.96) สภาพที่ควรจะเป็นในการบริหาร
งานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ ( =4.55) และเมือ่พจิารณาเปน็
รายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 ลำาดบัแรก
เรยีงตามลำาดบั ดงันี ้ดา้นการระดมทรพัยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา มีสภาพที่ควรจะเป็น อยู่
ในระดับมากที่สุด ( =4.67) ด้านการบริหารงาน
พัสดุ และสินทรัพย์ สภาพที่ควรจะเป็น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.66) และด้านการจัดสรรงบ
ประมาณ มีสภาพที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.64) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ 
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงาน
ผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดำาเนินงาน มีสภาพ
ที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับมาก ( =4.26)

ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลของสภาพที่เป็นจริงและ
สภาพที่ควรจะเป็น ในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย โดยรวม

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1 ด้านการจัดทำาและเสนอของบประมาณ 3.96 0.49 มาก 4.55 0.40 มากที่สุด

2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ 4.06 0.50 มาก 4.64 0.41 มากที่สุด

3
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา

4.07 0.42 มาก 4.67 0.42 มากที่สุด

4 ด้านการบริหารงานการเงิน 4.03 0.44 มาก 4.54 0.44 มากที่สุด

5 ด้านการบริหารงานบัญชี 4.07 0.44 มาก 4.49 0.46 มาก

6 ด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 4.07 0.56 มาก 4.66 0.40 มากที่สุด

7
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดำาเนิน
งาน

4.04 0.43 มาก 4.26 0.35 มาก

โดยรวม 4.04 0.47 มาก 4.55 0.41 มากที่สุด
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2. ความต้องการจำาเป็นในการบริหาร 
งานงบประมาณของโรงเรยีน สงักดัสำานกั งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่เฉลีย่ของสภาพท่ี
เป็นจรงิและสภาพทีค่วรจะเปน็ แล้วนำามาคำานวณหา

ดชันจีดัเรียงลำาดบัความต้องการจำาเปน็ (PNI
modified

)  
เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็นในการบริหาร
งานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย นำาเสนอรายดา้น
และโดยรวมทั้ง 7 ด้าน ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (PNI
modified

) ลำาดับความต้องการจำาเป็นในการบริหารงานงบ
ประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น

PNI ลำาดบั
S.D. S.D.

1 ด้านการจัดทำาและเสนอของบประมาณ 3.96 0.49 4.55 0.40 0.150 1

2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ 4.06 0.50 4.64 0.41 0.142 4

3
ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา

4.07 0.42 4.67 0.42 0.148 2

4 ด้านการบริหารงานการเงิน 4.03 0.44 4.54 0.44 0.127 5

5 ด้านการบริหารงานบัญชี 4.07 0.44 4.49 0.46 0.104 6

6 ด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 4.07 0.56 4.66 0.40 0.144 3

7
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการ
ดำาเนินงาน

4.04 0.43 4.26 0.35 0.055 7

โดยรวม 4.04 0.47 4.55 0.41 0.124 -

จากตาราง 2 พบว่าการจัดลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นในการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาเลย มคีา่ (PNI

modified
) อยูร่ะหวา่ง 0.55-0.150 

เรยีงลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ จากมากไปหานอ้ย
ดังนี้ ลำาดับที่ 1 ด้าน 1 การจัดทำาและเสนอของบ
ประมาณ (PNI

modified
=0.150) ลำาดับที่ 2 ด้าน 3 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(PNI

modified
=0.148) ลำาดับที่ 3 ด้าน 6 การบริหาร

งานพสัด ุและสนิทรพัย ์(PNI
modified

=0.144) ลำาดบั
ที่ 4 ด้าน 2 การจัดสรรงบประมาณ (PNI

modified
= 

0.142) ลำาดับที่ 5 ด้าน 4 การบริหารงานการเงิน 
(PNI

modified
=0.075) ลำาดับที่ 6 ด้าน 5 การบริหาร

งานบัญชี (PNI
modified

=0.104) และสุดท้ายลำาดับ
ที่ 7 ด้าน 7 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดำาเนินงาน 
(PNI

modified
=0.055)

3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทาง 
ในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
ได้แนวทางในการบริหารงาน จำานวน 7 แนวทาง 
ประกอบด้วย
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แนวทางที ่1 ดา้นการจดัทำาและเสนอของ
งบประมาณ ส่วนใหญ่เสนอว่า ควรมีการจัดทำา
และเสนอของบประมาณแยกตามกลุ่มหรือขนาด
ของโรงเรยีนเนือ่งจากรายละเอยีดของการจดัทำามี
จำานวนมาก ให้มีการกำาหนดระยะ เวลาในการจัด
ทำาและเสนอของบประมาณที่ชัดเจน เพื่อเป็นการ
วางแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธ์ิภาพ ทั้งนี้
การจัดทำาและเสนอของบประมาณ ควรมีการจัด
ทำาแผนงาน โครงการประกอบการของบประมาณ
ที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

แนวทางที่ 2 ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ส่วนใหญ่เสนอว่า ควรมีการเพิ่มงบประมาณใน
การบริหารงานในโรงเรียนอันเนื่องมาจากความ
ไม่เพียงพอของงบประมาณในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายและความต้องการ
จำาเป็นของโรงเรียน รวดเร็วทันต่อเวลาในการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางที ่3 ดา้นการระดมทรพัยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ส่วนใหญ่เสนอว่า ควรมี
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
โดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เกิดการ
มสีว่นรว่มในชมุชน ในการระดมทรพัยากรเพือ่การ
ศึกษาจากบุคคล ภายนอก หน่วยงาน บริษัท ห้าง
รา้นทีม่คีวามประสงคจ์ะชว่ยเหลอืดา้นทกุการศกึษา
และอุปกรณท์างดา้นการศึกษา การสรา้งเครอืขา่ย 
ทางการศกึษา เช่น สมาคมศิษย์เกา่ ชมรมผูป้กครอง
นักเรียน

แนวทางที่ 4 ด้านการบริหารงานการเงิน 
สว่นใหญเ่สนอวา่ ควรมกีารจัดสรรบคุลากรท่ีมคีวามรู้  
ความสามารถด้านการเงินโดยเฉพาะเพราะเป็น
งานที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เฉพาะด้าน และ
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ด้านการเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 
และเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหาร
ควรให้ความ สำาคัญในการ กำากับ ดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติ งานของครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

แนวทางที ่5 ด้านการบรหิารงานบญัช ีสว่น
ใหญ่เสนอว่า ควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถดา้นบัญชโีดยเฉพาะ ซ่ึงเปน็งานทีต่อ้ง
อาศยัผูม้คีวามรู ้ความสามารถเฉพาะดา้น และควร
มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
บญัชเีปน็ไปดว้ยความถกูตอ้งตามระเบยีบ สมบรูณ ์
และเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติ
งานของครผููป้ฏบิตังิานดา้นบญัชคีวรใหถ้กูตอ้งเปน็
ไปตามระเบียบ

แนวทางที่ 6 ด้านการบริหารงานพัสดุ 
และสินทรัพย์ เสนอว่า ควรมีการจัดสรรบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถด้านวัสดุและสินทรัพย์
โดยเฉพาะมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และจัด
อบรมใหค้วามรู้แก ่ครูผูป้ฏิบตัหิน้าท่ีอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือให้การปฏบัิตงิานเปน็ไปดว้ยความถูกตอ้งตาม
ระเบียบ และการลดขั้นตอนการปฏิบัติปฏิบัติงาน
ที่ไม่จำาเป็นออก แต่การปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
สนิทรพัย์ก็ต้องใหถ้กูตอ้งเปน็ไปตามระเบยีบวา่ดว้ย
การพัสดุ และ ควรให้โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อ จัดจ้าง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน

แนวทางที่ 7 ด้านการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการ
ดำาเนินงาน ส่วนใหญเ่สนอวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนควร
มกีารตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผล การใชจ้า่ยเงนิ
และผลการดำาเนนิงาน อยา่งตอ่เนือ่ง ควรมกีารจดั
ทำากรอบแผน ระยะเวลาในการตรวจสอบ ตดิตาม 
ประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิและผลการดำาเนนิงานที่
ชดัเจน ควรใหม้คีณะกรรมการสถานศกึษา หนว่ยงาน 
ตรวจสอบภายใน มีส่วนร่วมด้วยในเรื่องนี้
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อภิปรายผล

1. สภาพที่เป็นจริงในการบริหารงานงบ
ประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่ ทกุดา้นมสีภาพทีเ่ปน็
จริงในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเลย ได้ให้ความสำาคัญกับการ
บริหารงานงบประมาณ ในแต่ละด้านเท่าเทียมกัน 
และ โรงเรียนนั้นยังสามารถจะพัฒนาแนวทางใน
การบริหารงานดา้นงบประมาณให้มคีวามเหมาะสม
มากยิง่ขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคดิของ วรกาญจน์  
สุขสดเขียว (2556) ได้กล่าวถึงการบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา ให้สามารถ
ดำาเนินการไปได้อย่างต่อเนือง มีการจัดทำาแผน
งาน โครงการรองรับโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มี
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด นำามาใช้
ใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล มุง่เนน้ความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์ ทองอ่วม 
(2560) ไดศ้กึษาการบรหิารความเสีย่งของผู้บริหาร
ทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพการบรหิารงบประมาณของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า คุณภาพการบริหาร
งานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สภาพที่ควรจะเป็นในการบริหารงานงบ
ประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย พบว่า สภาพที่ควร
จะเป็นในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน 
คือ ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา ด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
และด้านการจัดสรรงบประมาณ มีสภาพที่ควรจะ
เป็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
โรงเรยีนโดยส่วนใหญ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
ที่จำากัด เพราะฉะนั้นการระดมทรัพยากรและการ
ลงทนุเพือ่การศกึษา จงึเปน็ปจัจยัสำาคญัในการชว่ย
ใหก้ารบรหิารงานในโรงเรยีนเกดิ สภาพคลอ่งสงูขึน้ 
และการบริหารงานพัสดแุละสนิทรัพยท่ี์มปีระสทิธ์ิ
ภาพนั้น ยังเป็นการช่วยให้โรงเรียนมีทรัพยากร
และเงินงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของสร้อยวสันต์ ศรีคาแหง (2554) ได้กล่าวไว้ว่า  
งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารที่มีความ
สำาคัญยิ่ง การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร 
เพราะวา่งบประมาณเปน็ปจัจยัหลกัทีช่ว่ยสนบัสนนุ
ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการบริหารงานในองค์กร และ
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ กากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ด้วย
หากองค์กรใดมีระบบการบริหารงบ ประมาณที่มี
ประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพ 
ในการบรหิารงานในองคก์รน้ันๆ ดว้ย และสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ไอพี หะยีสาแมง็ (2552) กลา่วถงึ 
การจดัสรรงบประมาณวา่เปน็กระบวนการจดัทำาขอ้
ตกลงผลผลติของสถานศกึษากับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
การจดัสรรงบประมาณภายในสถานศกึษา การนำา
เสนอแผนงบประมาณประจำาปีต่อคณะกรรม การ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานตรวจสอบวงเงนิท่ีได้รบัการ
จัดสรรตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

2. ความตอ้งการจำาเปน็ในการบรหิาร งาน
งบประมาณของโรงเรยีน สังกดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย การจัดลำาดับความ
สำาคัญ ลำาดับที่ 1 คือ ด้านการจัดทำาและเสนอขอ
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งบประมาณ ลำาดับท่ี 2 คอื ด้านการระดมทรพัยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา และลำาดับที่ 3 คือ 
ด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ทั้งน้ีอาจ
เนือ่งมาจาก การจดัทำาและเสนอของบประมาณนัน้
เปน็กระบวนการและข้ันตอนการขอรบังบประมาณ
ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลที่ต้องมีการวางแผน
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการตาม
แผนปฏบัิติการประจำาปขีองโรงเรียนจงึมคีวามสำาคญั
เพราะเป็นการกำาหนดการพัฒนาทัง้โรงเรียน ส่วน
ดา้นของการระดมทรพัยากรและการลงทนุทางการ
ศึกษานั้นมีความจำาเป็นรองลงมาเพราะเป็นงบ
ประมาณทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิและสนบัสนนุใหผู้เ้กดิ
การเรียนที่มีประสิทธิ์ภาพและเป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนอีกด้วย 
และในดา้นการบรหิารงานพสัดแุละสินทรพัยน์ัน้ก็
มคีวามสำาคญัเชน่กนักบัการบรหิารจดัการทรพัยสิ์น
ภายในโรงเรยีนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และถกูตอ้ง 
โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ เกิดประโยชน์ 
และคุ่มค่าที่สุดกับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ไอพี  
หะยีสาแม็ง (2552) กลา่วถงึ การจัดทำาและเสนอ
ของบประมาณ ว่าเป็นกระบวนการที่สถานศึกษา
ดำาเนินแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาแผน ขอต้ัง 
งบประมาณประจำาปจีดัทำาแผนการใช้งบประมาณ  
การให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ 
การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายการศึกษา การ
ศกึษากฎหมายท่ีเกีย่วข้อง การทำาแผนกลยทุธห์รอื
แผนพฒันาการศกึษา การวเิคราะหค์วามเหมาะสม 
ในการของบประมาณ กำาหนดผลผลิต ผลลัพธ์  
ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็เปน็ขอ้มลูสารสนเทศ รายละเอยีด
โครงสรา้งแผนงานและกจิกรรมในการบรหิารงานการ
เงิน คำาของบประมาณและกรอบประมาณการ
รายจ่าย และสอดคล้องกับ พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์  
(2553) ได้กล่าวถึง การบริหารงบประมาณด้าน
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ มีประโยชน์
และ มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่กระบวนการบรหิาร

งาน ในองคก์รทกุประเภท ไมว่า่จะเปน็องคก์รดา้น
ธุรกิจ หรือองค์กรด้านการศึกษาก็ตาม เพราะว่า
งบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจัยหลักท่ี
ชว่ยสนบัสนนุปจัจยัด้านอ่ืนๆ ในการบรหิารงานใน
องค์กรและยังสามารถเป็นเครื่องมือ ในการตรวจ
สอบ กำากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ว้ย ฉะนัน้ หากองคก์รใด 
มรีะบบการบรหิารงบประมาณ พัสดแุละสนิทรัพย์ที่
มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลตอ่ความมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานในองค์การนั้นๆ 

3. แนวทางการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาเลย ท้ัง 7 ดา้นนัน้มีข้อเสนอแนะแนว
ทางในการบรหิารงานงบประมาณ โดยองคก์รใดมี
ระบบการบริหารงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ กจ็ะสง่ผลตอ่ความมปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารงานในองคก์ารน้ันๆ ทัง้นีส้บืเนือ่งมา
จากการบริหารงานงบประมาณ จะต้องดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสมาน อัศวภูมิ (2553) 
กล่าววา่งบประมาณ คือเอกสารทางการเงนิทีแ่สดง
ถงึรายรับ รายจ่าย และแผนการไดม้าและใชจ่้ายเงนิ 
ขององค์การในการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์  
ทีก่ำาหนดไว ้สว่นการจัดสรรงบประมาณจะเปน็ไป
ในรปูแบบใด และการใช้จา่ยงบประมาณการควบคุม
งบประมาณ และการประเมนิผลการใช้งบประมาณ
จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องงบประมาณเป็นเอกสารที่มีลักษณะทั้ง
เป็นงานบริหารและกฎหมาย ซึ่งเมื่องบประมาณ
ที่เสนอไปได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจงบประมาณ 
ดังกล่าวก็จะมีลักษณะเป็นกฎหมายหรือแผน
แม่บทในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป และยงัสอดคลอ้งกับรตันา ศักด์ิศร ี
(2559) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหา
การบรหิารงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 
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29 ผลการวจิยัพบวา่แนวทางดำาเนนิการบรหิารงบ
ประมาณของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพบวา่ผูบ้ริหาร
เป็นบุคลากรหลักที่จะนำาพาสถานศึกษาให้เจริญ
กา้วหน้าบรรลวุตัถุประสงคท์ีว่างไวเ้พราะการบรหิาร
จดัการศึกษาของสถานศกึษาทุกงานตอ้งอาศัยปจัจยั
หลกัคอืงบประมาณสนบัสนนุการปฏบิตังิานใหเ้กดิ
ความคลอ่งตวัซึง่ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในบทบาทหน้าที่ในการบริหารงบประมาณเป็น
อย่างโดยยึดระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
อย่างเคร่งครัดมีทักษะในการบริหารจัดการรู้จัก
เลือกใช้ทักษะให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงจะ
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคล่อง
ตวัโปรง่ใสรวดเรว็ตรวจสอบได้เกิดประโยชนค์ุม้คา่
และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรส่วนแนวทาง
ดำาเนนิการบรหิารงบประมาณของสถานศกึษาดา้น
การจัดทำาและเสนอของบประมาณนั้นต้องมีการ
กำาหนดโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมาย
งานด้านงบประมาณโดยมีผู้ รับผิดชอบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรชดัเจนและนำานโยบายทางการศกึษา
มาเป็นกรอบในการจัดทำาแผนบริหารงบประมาณ
ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กระทรวง ศึกษาธิการด้านการจัดสรรงบประมาณ
มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการปฏิบัติงานกับรูปแบบ
การใช้จ่ายเงินและจัดสรรงบประมาณอย่างเป็น
ระบบมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการและปฏิบัติงาน
ตามแผนทีว่างไวโ้ดยจดัระบบควบคมุการใชจ้า่ยเงนิ 
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการตรวจสอบ 
ตดิตามประเมนิผลมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจ
สอบภายในระดับสถาน ศึกษามีการประเมินแผน
กลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำาปีและรายงานผล
การประเมนิตอ่หนว่ย งานตน้สงักดัดา้นการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาต้องให้ทุก
ภาคสว่นมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศกึษาดา้น
การบริหารการเงนิมกีารบริหารงบประมาณภายใน
วงเงินของแผนงานที่กำาหนดไว้ในแผนงานและ
โครงการด้านการบริหารบัญชีมีการจัดทำาเอกสาร

หลักฐานทางการบัญชีบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบ
ถว้นเปน็ปจัจบุนัดา้นการบรหิารพสัดแุละสนิทรพัย์
ต้องเห็นความสำาคัญและให้การสนับสนุนต่อการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้      

1.1 จากการวิจัยพบว่าการบริหารงานงบ
ประมาณของโรงเรยีน มสีภาพทีเ่ปน็จรงิโดยรวมอยู่
ในระดบัมากและเมือ่พจิารณารายด้านพบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากหมดทัง้ 7 ดา้น ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรนำา
ผลการวจัิยไปวางแผนการดำาเนินงานและพัฒนาการ
บริหารงานงบ ประมาณไปใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธิภ์าพ
ในการบริหารงานงบประมาณมากยิ่งขึ้น

1.2 จากการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน มสีภาพทีค่วรจะเปน็โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ควรนำาผลการวิจัยไป
ใช้ในการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์แนวทางใน
การพฒันาการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีน
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนในการดำาเนินการ

1.3 ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรนำาผลการศกึษา
วจิยัไปใช้ในการพฒันาการบริหารงานงบประมาณ
ในด้านที่มีความต้องการจำาเป็นสูงที่สุด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธ์ิภาพในการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนอีกต่อไป

1.4 ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรนำาผลการศกึษา
วจิยัไปใช้ในการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาการ
บรหิารงานงบประมาณ เพือ่เพิม่ประสทิธิภ์าพในการ
บรหิารงานงบประมาณใหม้คีวามคลอ่งตวั โปรง่ใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัยใน 
ครั้งน้ีนำาไปพัฒนา เพื่อเพ่ิมประสิทธิ์ภาพในการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนอีกต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาแนวทางการพฒันาการ
บริหารงานงบประมาณของผู้บริหารเชิงคุณภาพ
ของโรงเรียน

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน

2.3 ควรทำาการศกึษาวิจัยเกีย่วกบัการพฒันา
รปูแบบการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีนเพือ่
พัฒนาคุณภาพของการบริหารงบประมาณ
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