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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของ บุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
การเงิน และครูพัสดุ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ านวน 252 คน  ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุจ านวน 126 คน ครู
หัวหน้างานการเงิน จ านวน 63 คน และครูหัวหน้างานพัสดุ จ านวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได้แก่  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Index of congruence: IOC) ตาม
เกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, การทดสอบที (t-test : Independent Samples) และ F-test (One way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบว่า   
 1.  การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์  ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงินและครูพัสดุ ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ มาก  
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด  คือ ด้านการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดเท่ากัน 3 ด้าน คือ ด้านการ
จ่ายเงิน  ด้านการเก็บรักษาเงิน  และด้านการน าส่งเงิน   
            2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ ครูการเงินและครูพัสดุของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การควบคุมพัสดุ 
และการจ าหน่ายพัสดุ มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของบุคลากร ในสถานศึกษา
ที่มีขนาดต่างกัน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ:  การบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study and to compare the condition of  the  Budget, Procurement 
and Asset Administration in Basic School under the Office of Secondary Education, Area 20. Samples 
were 252 administrators and teachers, from purposive random samplings. The research tool  was 
Rating Scale questionnaire, 90 questions, with  all the index congruence (IOC) were  threat  to  
criteria  over  0.50,  the  reliability  of  the   questionnaire was  0.96.  The statistics for analyzing 
data were frequency, percentage, mean ( X ) and standard deviation (S.D.) and hypothesis tested by 
t -test (Independent samples) and F-test (One-way ANOVA)  

The findings of the study were: 
 1)  The condition of the budget, Procurement and Asset Administration in Basic School 
under the Office of Secondary Education, Area 20, by overall image was in high rank. The highest 
level practice was the Budgeting planning, the lowest level was the Procurement System. 
 2)  The comparison of opinions between the staff in schools separated follow the work 
experience, by overall practice was not different but only the Asset Management Side was different 
with statistically significant level of .05, while the other sides were not different      
 3) The comparison of opinions between the opinions of the teachers separated follow the 
size of the schools, by the overall and all sides  were not different practice, but the Overlap of 
Funds Side, the Inventory Control Side, and the Ware Distribution Side were different with 
statistically significant level of .05.  
Keywords: The Budget, Procurement and Asset Administration, Basic School, the Office of 
Secondary Education, Area 20 
 
บทน า          

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545 มีความ
มุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
ยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  คือการยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางใน
การตัดสินใจ  (School Based Decision Making) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง  
โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ การกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยเฉพาะ มาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้บัญญัติให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  
เพื่อให้การศึกษาสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550 : 1) 
 งานการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจด้านการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาจะมีการปฏิบัติงาน หรือ การบริหารจัด
การศึกษาได้ราบรื่นเพียงใด  มักขึ้นอยู่กับการบริหารและการให้บริการด้านการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องใส่ใจต่อการตรวจสอบและก ากับติดตามการบริหารงานการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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โปร่งใส  และตรวจสอบได้  อย่างไรก็ดีส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20  ยังไม่มีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานเป็น
เจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียนยูงทองพิทยาคม  จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา
เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานการเงินพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบงานการเงิน
และพัสดุของสถานศึกษา  และครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ครูการเงิน  และครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ครู
พัสดุในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ านวน 378  คน 
        กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา (รวมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
งานการเงินและพัสดุของสถานศึกษา)  จ านวน 126  คน  และครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่หัวหน้างานการเงิน  
และหัวหน้างานพัสดุ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  รวมจ านวน 
126  คน  รวมทั้งสิ้นมีกลุ่มตัวอย่าง  252  คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Samplings)  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
       2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก ่
                2.1.1 ต าแหน่ง จ าแนกเป็น 
     2.1.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
     2.1.1.2  ครูการเงิน และครูพสัด ุ
              2.1.2  ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
     2.1.2.1  ขนาดเล็ก  มีนักเรียน  ไม่เกิน 500 คน 
     2.1.2.2  ขนาดกลาง มีนักเรียน 501-1,500 คน 
     2.1.2.3  ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  มีนักเรียนมากกว่า 1,500  คน 
        2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วยการบริหารการเงิน 6 ด้าน และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3 ด้าน 
ดังนี้  
               2.2.1  ด้านการบริหารการเงิน 
     2.2.1.1  การเบิกเงินจากคลัง 
         2.2.1.2  การรับเงิน 
     2.2.1.3  การจ่ายเงิน 
     2.2.1.4  การเก็บรักษาเงิน 
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     2.2.1.5  การน าส่งเงิน 
     2.2.1.6  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
   2.2.2  ด้านการบริหารพสัดุและสนิทรัพย์ 
     2.2.2.1  การจัดหาพสัด ุ
     2.2.2.2  การควบคุมพัสด ุ
     2.2.2.3  การจ าหน่ายพสัด ุ
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ครูการเงิน และครูที่

ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ครูพัสดุในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ านวน 
378  คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่หัวหน้างานการเงิน 
และครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่หัวหน้างานพัสดุในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 รวมทั้งสิ้น 252 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จ าแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 126 คน ครูการเงิน จ านวน 63 คน และครูพัสดุ จ านวน 63 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  มี 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีจ านวน 90 ข้อ แบ่งเป็น
การบริหารงานการเงิน จ านวน 40 ข้อ และการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  จ านวน 50 ข้อ  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 1.  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จากกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 63  โรงเรียน 
 2.  น าหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมด้วยแบบสอบถามส่งถึงสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ขอความร่วมมือและตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง 
 3.  เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้รับแบบสอบถามคืน
มาทั้งหมด 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ด้านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด มี 3 ด้านเท่ากัน คือ ด้านการจ่ายเงิน ด้านการเก็บรักษาเงิน และ ด้านการน าส่งเงิน   
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ ครูการเงินและครูพัสดุของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  การควบคุมพัสดุ  
และการจ าหน่ายพัสดุ  มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน  ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลวิจัย 

1. การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงินและครูพัสดุ
ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด มี 3 ด้านเท่ากัน ได้แก่ 
ด้านการจ่ายเงิน  ด้านการเก็บรักษาเงิน ด้านการน าส่งเงิน มีการปฏิบัติต่ าสุด ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามผลการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ  การบริหารงานด้านการเงินควรก าหนดให้
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ  ตั้งแต่การเปิดบัญชีธนาคาร  โดยให้ผู้มีอ านาจในการสั่งจ่าย  ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูหัวหน้างานการเงิน  ครูการเงินควรได้ศึกษางานการบริหารงานการเงินพัสดุและสินทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงบ่อย 

2. การบริหารงานพัสดุและสนิทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงินและครูพัสดุของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ด้านการจัดหาพัสดุ มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติต่ าสุดดังนั้น  
ผู้รับผิดชอบในการจัดหา  ควรด าเนินการโดยเปิดเผย  โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ร้านจ าหน่ายพัสดุมีการแข่งขันกันอย่าง
เป็นธรรม  มีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติราคาและปริมาณไว้  มีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ  และมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และควรด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์มีความโปร่งใส  
บุคลากรสามารถตรวจสอบได้ 

3. การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การจัดหาพัสดุ ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงินและครูพัสดุของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20  มีการด าเนินงานที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรน าไปเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนาให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงินและครูพัสดุ ได้
มีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง  สาระความรู้ตรงกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของครูการเงินและ
ครูพัสดุ 

4. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การควบคุมพัสดุ  การจ าหน่ายพัสดุ  ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงินและ
ครูพัสดุของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  มีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าไปเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรม  
ประชุม หรือสัมมนาให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงินและพัสดุ ให้ตรงกับความต้องการและถูกต้องตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

5. การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สถานศึกษาแต่ละขนาดมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล และจัดประชุม อบรม สัมมนา บุคลากรในการบริหารงาน
การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และก ากับติดตามให้การด าเนินงานและการจัดท าหลักฐาน
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ทางการเงิน พัสดุและสินทรัพย์มีความเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน  พัสดุและสินทรัพย์  
3. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ที่สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษาขนาดต่างๆ 
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