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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารงบ
ประมาณ (2) ศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ของการบริหารงบประมาณ และ (3) พฒันาแนวทางการบรหิาร
งบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 216 คน ประกอบดว้ย ผูอ้ำานวยการสถานศึกษา และหวัหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 4 ฉบับ คือ แบบสอบถาม
สภาพปจัจบุนัของการบรหิารงบประมาณ มีคา่ดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มค่ีาอำานาจจำาแนก 
รายขอ้ระหวา่ง .65-.85 และมคีา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม เทา่กบั .98 สว่นแบบสอบถามสภาพทีพ่งึ
ประสงค์ของการบริหารงบประมาณ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อระหว่าง .52-.92 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารงบประมาณ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการวเิคราะหก์ารจดัลำาดบัความสำาคญัความตอ้งการจำาเปน็

ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ความต้องการจำาเป็น
ของการดำาเนินการบริหารงบประมาณลำาดับแรก คือ ด้านแนวทางการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม  
(3) แนวทางการพฒันาการบริหารงบประมาณของโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก
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Abstract

The purposes of this research were (1) to investigate current situations and desir-
able situations of budget management guidelines, (2) to study needs assessment of budget 
management, and (3) to develop guidelines on budget management of schools under 
the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1. The samples were 216  
administrators and teachers head of budget management division followed Krejcie & Morgan’s 
table, and they were selected by Stratified Random Sampling. The instruments used in this 
research were 4 five-rating scale questionnaires: (1) a questionnaire in current situations  
of budget management with the index of item congruence (IC) between .60-1.00, the  
discrimination between .65-.85, and the reliability of .98 ; (2) a questionnaire in desirable 
situations of budget management with the index of item congruence (IC) between .60-1.00, 
the discrimination between .52-.92, and the reliability of .98 ; (3) a structured-interview form 
; and (4) a suitability and possibility assessment form of guidelines in budget management.  
The statistics used were percentage, mean, standard deviation and modified priority needs 
index.

The results revealed that (1) overall current situations of budget management were 
at the high level, and desirable situations were at the highest level. (2) The first aspect of 
needs assessment of budget management was the guidelines for the participation. (3) Overall 
guidelines for developing budget management of schools under the Nakhon Phanom Primary 
Educational Service Area Office 1 revealed the suitability at the highest level and possibility 
at the high level.

Keywords: The Development of Guidelines, Budget Management, Need Assessment

บทนำา

ประเทศไทยภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลง
ทีม่ผีลกระทบจากตา่งประเทศ เศรษฐกจิสงัคมและ
การเมือง ทำาให้มีความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งพัฒนาระบบ
ราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การสร้างความ
เปน็เลศิของระบบราชการไทยใหร้องรบักบักระแส
การเปลีย่นแปลงนัน้ ต้องยดึหลักประการสำาคญัคอื
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละประโยชน์
สุขของประชาชน (ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์. 2550: 233)

การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับเปลี่ยน
ทางการศึกษาของไทย เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนษุยท์ีส่มบรูณ์ เปน็คนด ีเปน็คนเกง่ และมคีวาม
สุข เพื่อให้การดำาเนินงานของสถานศึกษาเป็นไป
ตามแนวทางและวัตถุประสงค์ดังกล่าว กฎหมาย
วา่ด้วยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. 2546 ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 
มาตรา 35 มีการบัญญัติให้สถานศึกษาที่จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็น
นติบิคุคลนบัวา่เป็นการปฏรูิปการศกึษาคร้ังสำาคัญ
ของประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิาร
ศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่
2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 
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2553มาตรา 39 กำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอำานาจการบรหิารและการจดัการศกึษาทัง้
ด้านวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบคุคลและ
การบรหิารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 

จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิาร
การศึกษา จำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
จดัการศึกษา จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาท
หน้าที่และขอบข่ายงาน เพ่ือให้ทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรเงินหรืองานงบประมาณ
มีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการบริหารการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง เพราะงานงบประมาณเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไป
ได้ด้วยดี ซึ่งการบริหารงบประมาณจะต้องดำาเนิน
การตามหลักการจำาแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
แบบใหม่ของสำานักงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติโดย
กำาหนดรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ออกเปน็ 5 ประเภท งบรายจา่ย ได้แก ่งบบคุลากร 
งบดำาเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนนุและงบราย
จ่ายอื่น(สำานักงบประมาณ. 2560: 1-11)

บทบาทหน้าที่สำาคัญของผู้บริหารสถาน
ศกึษาในปจัจบุนัประการหนึง่กค็อื การระดมทนุและ
ทรพัยากรทางการศกึษา ซึง่แหล่งทนุและทรพัยากร
ทางการศกึษามอียูห่ลากหลาย ทัง้ทีเ่ปน็เงนิ บคุคล 
ภูมิปัญญา และอื่นๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
เสาะแสวงหาทุนและทรัพยากรมาเพ่ือใช้ในการ
ดำาเนินงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ (สุมาลี  
ศรีพุทธรินทร์. 2555: 7)

ดงัน้ัน การบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน
จึงเปน็เทคนคิทางการบรหิารทีไ่ดร้บัความสนใจเปน็
อย่างมากจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ซึง่เหตผุลหนึง่อาจ
เป็นเพราะผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษาของโรงเรียน ในเร่ืองของงบประมาณมี
การระดมทรพัยากรจากแหลง่อืน่ได้ และมอิีสระใน

การใช้งบประมาณของตนเอง (พิศาล สร้อยธุหร่ำา. 
2551: 91) จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหาร 
งบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  
ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การบรหิาร
และการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงค์ ของการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1

2. เพือ่ศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ของการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 1  

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงบ
ประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 จำานวน 
498 คน ประกอบด้วย ผู้อำานวยการสถานศึกษา 
และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 216 คน ประกอบ
ไปดว้ย ผูอ้ำานวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่ม
งานบรหิารงบประมาณ อย่างละ1 คน จำานวน 108 
โรงเรยีน โดยเทยีบตารางของ Krejcie and Morgan 
และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการบริหารงบ
ประมาณของโรงเรยีน โดยมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง
ระหวา่ง .60-1.00 มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ระหวา่ง 
.65-.85 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เทา่กบั .98 และแบบสอบถามสภาพทีพ่งึประสงค์
ในการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน โดยมค่ีาดชันี
ความสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อระหว่าง .52-.92 และมคี่าความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ
ขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปูโดยแบง่ออกเปน็ 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม นำาเสนอข้อมูลโดยการแสดง
ความถี่ และร้อยละ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อคำาถาม
เกีย่วกบัสภาพปจัจบัุนและสภาพทีพ่งึประสงค์ในการ
บรหิารงบประมาณของโรงเรยีน โดยใชว้ธิปีระมวล
ผลทางสถิติเชิงพรรณนา นำาข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วเิคราะหห์าคา่ทางสถติ ิและนำาเสนอขอ้มลูโดยการ
แสดง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที ่3 การวเิคราะห์ความตอ้งการจำาเปน็ 
โดยนำาขอ้มลูผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น 
โดยใช้สตูร Priority Needs Index (PNI

Modified
) เพือ่

จัดลำาดับความต้องการจำาเป็น 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางพัฒนาการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ตอนท่ี 1 กลุ่มผู้ใหข้อ้มลูและผู้ทรงคณุวฒุิ

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการตอบแบบสมัภาษณ ์
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน มีบทบาทในการให้ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา
เกีย่วกบัแนวทางการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) ดา้นการบรหิารงบประมาณ ไดแ้ก ่ผูท้รง
คุณวุฒิ จำานวน 3 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบความเป็น
ไปได้และความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร 
งบประมาณที่ได้จากการสัมภาษณ์การพัฒนา
แนวทางพฒันาการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เปน็แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง และแบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของแนวทางการ
บริหารงบประมาณ

3. การวเิคราะห์ข้อมลูและการนำาเสนอข้อมลู 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ สร้างข้อสรุปจากเนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ร่างแนวทางการพัฒนาการบริหารงบ
ประมาณ นำาเสนอแนวทางการพัฒนาที่ได้

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
วิเคราะห์คะแนนความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดจ้ากแบบประเมนิแนวทางการบรหิารงบประมาณ
ของโรงเรียน ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่ง สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึ
ประสงคแ์ละแนวทางพฒันาการบรหิารงบประมาณ
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า 

1. สภาพปจัจบุนัของการดำาเนนิการบรหิาร
งบประมาณของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ

จัดสรรงบประมาณ และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ำาสุด 
คอื ด้านแนวทางการดำาเนนิงานด้านการมีสว่นร่วม 

สภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนินการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่
อยู่ในระดับมากท่ีสดุทุกด้าน ด้านท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
คือ ด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านการกำากับ ติดตาม 
ประเมนิผลและรายงาน รายละเอยีดดงัตารางที ่1

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การดำาเนินการบริหารงบประมาณโดยรวมและจำาแนกเป็นรายด้าน

ก�รบริห�รงบประม�ณ

ของโรงเรียน

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์
PNI 

Modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�รจำ�เป็นS.D. แปลผล S.D. แปลผล

ด้านการจัดสรรงบ
ประมาณ 

4.19 .65 มาก 4.67 .45 มากที่สุด .115 4

ด้านการกำากับติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

4.13 .70 มาก 4.65 .44 มากที่สุด .129 2

ด้านแนวทางการดำาเนิน
งานด้านการมีส่วนร่วม

4.05 .55 มาก 4.66 .43 มากที่สุด .153 1

ด้านการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

4.15 .63 มาก 4.68 .45 มากที่สุด .127 3

รวม 4.13 .47 ม�ก 4.67 .41 ม�กที่สุด .131

2. ผลการศึกษาความต้องการจำาเป็นของ
การบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
มีค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (PNI Modified) 
และลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ของการดำาเนนิการ
บรหิารงบประมาณ เมือ่พิจารณาเปน็รายดา้น โดย
เรียงลำาดบัความต้องการจำาเปน็จากมากไปหานอ้ย 
คอื ดา้นแนวทางการดำาเนนิงานดา้นการมสีว่นรว่ม 
ดา้นการกำากับติดตามประเมนิผลและรายงาน ดา้น
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา และด้านการ

จัดสรรงบประมาณ ตามลำาดับ

3. สรุปแนวทางการพัฒนาการบริหาร 
งบประมาณของโรงเรยีน สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

(1) ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีการ
เสนอแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา มี
การพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรม มกีารบรหิาร
การเงิน บัญชี และพัสดุ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
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ตรวจสอบได ้มกีารวเิคราะห ์SWOT เพ่ือใหไ้ดแ้ผน
กลยุทธ์หรือแผนพัฒนาอื่น ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปจัจบุนั ใหบ้คุลากรทกุคนภายในโรงเรยีนและคณะ
กรรมการสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนได้ร่วมกัน 
จัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี

(2) ดา้นการกำากบัตดิตามประเมนิผลและ
รายงาน โรงเรียนมีการรายงานผลการดำาเนินการ
ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
มกีารสรปุขอ้มลูสารสนเทศและจดัทำารายงานข้อมูล
การใช้งบประมาณ ต่อเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้
มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีของโรงเรียน 
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เคร่งครัด ให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกเข้า
มารว่มกนัเปน็คณะกรรมการตรวจสอบตดิตามทกุ
สิ้นปีงบประมาณ

(3) ด้านแนวทางการดำาเนินงานด้านการ
มสีว่นรว่ม โรงเรยีนมกีารทำางานเปน็ทมี และสรา้ง
เครอืขา่ยในการทำางาน เปดิโอกาสใหป้ระชาชนหรอื
บคุคลภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มรบัรูถ้งึแนวทางใน
การปฏิบัติงาน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย เขา้มารว่มในการจดัทำาแผนพฒันาการ

ศกึษาและแผนปฏบิตักิารประจำาป ีมกีารทำาบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานอื่น ทั้ง
ในระดบัชมุชนและในระดบัจงัหวดั เชญิผูเ้กีย่วขอ้ง
กับการศึกษาทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันคิด 
ร่วมกันทำา ร่วมรับผิดชอบ 

(4) ด้านการระดมทรัพยากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนมีการเสนอแผนระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาและทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน 
มีการศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรในชุมชน มี
การระดมทรัพยากรจากชุมชนและคณะครูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ชว่ยในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา ควรใหช้มุชน
และผูป้กครองรว่มกนัจัดทำาโครงการ/ กจิกรรมเพ่ือ
หาเป้าหมายสำาหรับการพัฒนาสถานศึกษา

แนวทางการพฒันาการบรหิารงบประมาณ
ของโรงเรยีนในสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศกึษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมมคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ และความเปน็ไปไดใ้น
ระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2

ต�ร�งที ่2 การตรวจสอบประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางการบรหิารงบประมาณ
โดยรวมและจำาแนกเป็นรายด้าน

ก�รบริห�รงบประม�ณของโรงเรียน
คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

ด้านการจัดสรรงบประมาณ 4.68 .11 มากที่สุด 3.96 .33 มาก

ด้านการกำากับติดตามประเมินผลและรายงาน 4.76 .22 มากที่สุด 3.84 .26 มาก

ด้านแนวทางการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 4.76 .09 มากที่สุด 3.80 .68 มาก

ด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 4.72 .11 มากที่สุด 3.88 .36 มาก

รวม 4.73 .06 ม�กที่สุด 3.87 .20 ม�ก
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อภิปรายผล

1. สภาพปจัจบุนัของการดำาเนนิการบรหิาร
งบประมาณของโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 
คอืดา้นการจดัสรรงบประมาณ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนที่กำาหนด
รายหัวของนักเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลาวัณย์ ศิษยศาสตร์ (2551: 122-
124) ทีไ่ด้วจิยัเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการบรหิาร 
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการ
จัดการทางการเงินในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ซึ่งผลการ
วจิยัพบวา่ ผูบ้รหิารและครผููป้ฏบิตังิานงบประมาณ 
มีความเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหาร 
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการ
จดัการทางการเงนิเห็นวา่มสีภาพโดยรวมอยูใ่นระดับ
มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนินการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็
รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น ดา้นทีม่ี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอืดา้นการระดมทรพัยากรทางการ
ศกึษา ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะหากสถานศกึษามคีวาม
สามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาก็จะ
สามารถนำาทรัพยากรมาพฒันาคณุภาพสถานศกึษา
และการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิภาคิณศม์ 
อิสสระยางกูล (2554: 232-235) ที่ได้วิจัย 
เกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการบรหิารงบประมาณ
และการเงินในอนาคตสำาหรับสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ระดับการปฏิบัติที่
พึงประสงค์มากที่สุด คือ การบริหารงบประมาณ
และการเงินของโรงเรียนโดยโรงเรียน 

2. การศึกษาความต้องการจำาเป็นและ
ลำาดับความต้องการจำาเป็นของการดำาเนินการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
พบวา่ ดา้นทีม่คีวามสำาคญัของความตอ้งการจำาเปน็ 
3 ลำาดับแรก คือ ด้านแนวทางการดำาเนินงานด้าน
การมสีว่นรว่ม ดา้นการกำากบั ตดิตาม ประเมนิผล
และรายงาน และดา้นการระดมทรพัยากรทางการ
ศกึษา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการดำาเนินงานดา้นการ
มีส่วนร่วมจะทำาให้การบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีะพงษ ์กา้นกิง่ (2560: 
116-118) ทีไ่ดว้จิยัเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของ
แนวทางการพฒันาการบรหิารงบประมาณ คอื การม ี
ส่วนร่วมของชุมชน

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงบ
ประมาณของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

(1) ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้
บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนได้ร่วมกันจัดทำาแผน
ปฏิบัติการประจำาปี มีการพิจารณาจัดสรรเงิน 
งบประมาณและเงนินอกงบประมาณใหส้อดคลอ้ง
กับกิจกรรม มีการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
วิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์หรือแผน
พัฒนาอื่น ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้ 
อาจเปน็เพราะแนวทางพฒันานี ้มสีว่นชว่ยสง่ผลที่
ดีต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสภาพ
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนิท จันทรา 
(2556: 96-100) ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัสภาพปญัหา 
และแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
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สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
20 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนต้องจัดทำาแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียน และโรงเรียนควรจัดสรร 
งบประมาณตามความจำาเปน็ตามแผนงาน/โครงการ
ที่กำาหนดไว้ และ Williams (2013: 63-65) ได้
ทำาการศึกษาโดยการสำารวจวิทยาลัยชุมชนในรัฐ
แคลิฟอเนียร์ จำานวน 107 แห่ง ผลการศึกษา 
พบว่า มีการใช้กรอบการวางแผน และ มีขอบเขต
การจัดสรรงบประมาณโดยอาศัยพ้ืนฐานรูปแบบ
การจัดสรรที่เป็นทางการ

(2) ด้านการกำากับติดตามประเมินผล
และรายงาน โรงเรียนมีการรายงานผลการดำาเนิน
การต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มกีารสรปุขอ้มลูสารสนเทศและจดัทำารายงานข้อมูล
การใช้งบประมาณ ต่อเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้
มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีของโรงเรียน 
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เครง่ครดั ใหบ้คุลากรท้ังภายในและภายนอกเข้ามา 
ร่วมกันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบติดตามทุก 
สิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติ
ตามระเบยีบการใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งเครง่ครดั 
จะทำาให้การกำากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานมปีระสิทธภิาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
พัชรินทร์ ยืนนาน (2560: 72-74) ที่ได้วิจัย 
เกีย่วกบัการพฒันาแนวทางการบรหิารงบประมาณ
ในสถานศึกษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่งผลการวิจัย 
พบวา่ ดา้นการตดิตามประเมนิผล ควรระดมความ
คิดเห็นให้ทราบถึงปัญหาข้อบกพร่องเพื่อนำามา
หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา การกำากับ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมิน มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ไขปรับปรุงและหาแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) ด้านแนวทางการดำาเนินงานด้านการ
มสีว่นรว่ม โรงเรยีนมกีารทำางานเปน็ทมี และสรา้ง

เครือขา่ยในการทำางาน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมรับรู้ถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน จัด
ให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำาปี มีการทำาบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ MOU กับหน่วยงานอื่น ทั้งในระดับชุมชนและ
ในระดับจังหวัด เชิญผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุก
ภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำา ทั้งนี้ 
อาจเปน็เพราะการดำาเนนิงานดา้นการมสีว่นรว่ม มี
การระดมความคดิ ทำาใหง้านสำาเรจ็ไดโ้ดยงา่ยและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย สอดคล้องกับงาน
วจิยัของ พรจนัทร ์พรศกัดิก์ลุ (2550: 137-140) 
ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการงบประมาณ
ของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ.  
ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ การมสีว่นรว่มในกระบวนการ
งบประมาณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
หัวหน้าสายชั้น/กลุ่มสาระ มีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และ Melkers 
and Pratrik Mhatrer (2013: 68-69) ได้ทำาการ
วจิยัเรือ่งการวดัผลและการนำาผลสะทอ้นมาวดัผล
ระดับปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ  
การเงิน และรายงานผล กรณีศึกษารัฐวิสคอนซิน 
ผลการวิจัยพบว่า ได้รายงานข้อมูลพื้นฐานของรัฐ
ที่ประสบความสำาเร็จ ในการวัดผลการปฏิบัติงาน
โดยนำาผลสะท้อนที่ได้มารวบรวมเป็นระเบียบการ
วัดผลภายใต้กระบวนการงบประมาณ

(4) ด้านการระดมทรัพยากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนมีการเสนอแผนระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาและทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน 
มีการศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรในชุมชน มี
การระดมทรัพยากรจากชุมชนและคณะครูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ชว่ยในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา ควรใหช้มุชน
และผู้ปกครองร่วมกันจัดทำาโครงการ/กิจกรรม
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เพ่ือหาเป้าหมายสำาหรับการพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการระดมทรพัยากรทางการศกึษาเปน็ปจัจยั
สำาคัญ เพื่อที่จะได้นำาทรัพยากรมาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัส บุญชม 
(2555: 108-110) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ซึ่งผลการ
วิจัยพบว่า ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีระบบการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีข้อเสนอแนะให้ควรหา
วธิกีารระดมทนุโดยการจดัหาทนุโรงเรยีนประจำาป ี
และ Margaret J and George S (2017: 69-72) 
ไดท้ำาการวจิยัเรือ่งงบประมาณและการจดัการการ
เงินในระดับอุดมศึกษาฉบับที่สาม ผลการวิจัยพบ
ว่า สิ่งสำาคัญข้อหนึ่งสำาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศกึษาดา้นภาวะผูน้ำาและการบรหิารการศกึษาระดบั
สูง สรุปได้ว่าควรเน้นประสิทธิภาพด้านกลยุทธ์ใน
การระดมทรัพยากร

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอเพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ไปใช้

1.1 จากการศึกษาความต้องการจำาเป็น
และลำาดับความต้องการจำาเป็นของการบริหารงบ
ประมาณของโรงเรยีน สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า ด้าน
ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำาสุดของสภาพปัจจุบัน และมีดัชนี
ความต้องการจำาเป็นลำาดับแรก คือ ด้านแนวทาง

การดำาเนนิงานดา้นมสีว่นรว่ม ดงันัน้ผูบ้รหิารควรมี
การทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับหน่วยงาน
อืน่ ทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัจงัหวดั โรงเรยีน
ตอ้งเชญิผู้เก่ียวขอ้งกับการศึกษาทุกภาคส่วนในชมุชน
มาร่วมกันพัฒนาการบริหารงบประมาณ 

1.2 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึง่ประสงคข์องการบริหารงบประมาณของ
โรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 1 พบว่าสภาพปัจจุบันของ
การบริหารงบประมาณ ด้านแนวทางการดำาเนิน
งานด้านมีส่วนร่วม อยู่ในระดับต่ำาสุดและมีความ
ต้องการสูงสุด ดังน้ันผู้อำานวยการสถานศึกษา 
ควรสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนมีการ
ทำางานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำางาน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามา
มสีว่นรว่มรบัรูถ้งึแนวทางในการปฏบิตังิาน จดัใหม้ี
การประชุมคณะกรรมการภาค ี4 ฝ่าย ในการจดัทำา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏบิัติการประจำาปี

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การบรหิาร
งบประมาณของโรงเรยีน สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

2.2 ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนและ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1
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