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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 29   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  สหวิทยาเขต  3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 242 คน จาก 11  โรงเรียน  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 242  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  t-test  และ  F-test   

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยาเขต  3   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีการปฏิบัติ
สูงสุด  คือ  ด้านการวางแผนงบประมาณ  ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด ได้แก่ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  
   2.  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยาเขต  3 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันพบว่า ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยส าคัญ  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการบริหารสินทรัพย์ มีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า  ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติ
แตกต่างกันแต่ไม่มีนัยส าคัญ  ยกเว้นด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน  มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายขนาด  พบว่า  สถานศึกษาทุกขนาดมีการปฏิบัติแตกต่างกัน 

4.  ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สห
วิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  พบว่า  ควรมีการวางแผนงบประมาณให้
เชื่อมโยงกับกิจกรรมของหน่วยงาน  ควรมีการค านวณเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดท าแผน/โครงการ  ควรมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน  ควรมี  ระบบบัญชีและการควบคุมบัญชีอย่างชัดเจน  ควรมีการ
จัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณล่วงหน้า  ควรมีการวางแผนก าหนดความต้องการในการใช้
สินทรัพย์  ควรมีการวางแผนการตรวจสอบภายใน   
                                                         
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 
2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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ค าส าคัญ:  การบริหารงานงบประมาณ   สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยาเขต 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 
 
Abstract 
 This study aimed  to study and to compare the condition of  the  Budgeting Administration 
in Basic School, Saha-vitayaket 3 under the Office of Secondary Education, Area 29. Samples were 
242 administrators and teachers. The research tool  was Rating Scale questionnaire, 40 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 Budgeting Administration in Basic School, Saha-vitayaket 3 under 
the Office of Secondary Education, Area 29  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 only the 
Determining the Product and Cost Calculation was different with statistically significant level of .05.  
   4) The more feedback of the teachers’ opinions about the Performance-based Budgeting 
Administration in Saha-vitayaket 3 under the Office of Secondary Education, Area 29, were; the 
schools should have the budgeting plan linking with all activities, should determine purpose of  
procurement, should have the accounting systems and accounting control, should have to pre-
action plans and pre-budgeting plan, should have needs assessment plan, and should have internal 
audit plan.  
Keywords:  the Budgeting Administration, Basic School, Saha-vitayaket 3,  the Office of Secondary 
Education, Area 29 
 
บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้น าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มา
ใช้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกพ้ืนที่  หลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในส่วนที่จะ
เก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.) และหน่วยปฏิบัติ (สถานศึกษา) คือ จะต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
(Strategic  planning) โดยผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  
มีการก าหนดภารกิจ และผลผลิต  ผลลัพธ์  การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนถือเป็นเงื่อนไขสัญญาในการได้รับและใช้จ่าย
งบประมาณ ที่กรมจะจัดสรรให้เป็นเงินก้อน (Block Grant) แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดสรรให้แก่
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สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม และความจ าเป็นของแต่ละ
สถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ และเกิดผลผลิตที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนกลยุทธ์โดยจะมีการติดตาม  
ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และเคร่งครัด เน่ืองจากระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
หรือ SPBB จะให้ความส าคัญกับผลงาน ทั้งน้ีจะมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีข้ันตอนรัดกุมและโปร่งใส 
ปรับระบบการบัญชีและการเงินเป็นแบบพึงรับพึงจ่าย (Accrual  basis) ให้เชื่อมโยงกับการค านวณความคุ้มค่าของ
งบประมาณท่ีใช้ไปเทียบกับผลผลิตที่เกิดข้ึนเน้นการรายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน เพ่ือแสดงความโปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ  ก าหนดให้มีการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด และการตรวจสอบภายในจะปรับเปลี่ยนไป  ไม่เน้นการตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบเพียงอย่างเดียว  แต่จะ
รวมถึงการตรวจผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 5) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษา 
 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานงบประมาณ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 
 
เน้ือหาที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาการวิจัยการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยา
เขต 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2547 : 
8)  ประกอบด้วย  การวางแผนงบประมาณ  การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  การบริหาร
ทรัพย์สิน  และการตรวจสอบภายใน 

ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างานและขนาดสถานศึกษา ดังรายละเอียดดังน้ี 

  1)  ประสบการณ์ในการท างาน  จ าแนกเป็น 
   (1)  ประสบการณ์ท างานต่ ากว่า  15  ปี 
   (2)  ประสบการณ์ท างาน 15  ปีข้ึนไป 
  2)  ขนาดสถานศึกษา  จ าแนกเป็น 
   (1)  ขนาดเล็ก        มีนักเรียน   1-500  คน 
   (2)  ขนาดกลาง      มีนักเรียน   501-1,500  คน 
   (3)  ขนาดใหญ่      มีนักเรียนมากกว่า  1,500  คนข้ึนไป   
 2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ในด้านการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการ
งบประมาณตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  แบ่งเป็น  7  ด้าน  คือ 

1)  ด้านการวางแผนงบประมาณ 
2)  ด้านการก าหนดผลผลิต และการค านวณต้นทุน 
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3)  ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
4)  ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
5)  ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
6)  ด้านการบริหารทรัพย์สิน 
7)  ด้านการตรวจสอบภายใน 

 3.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 - ระหว่างเดือน  พฤษภาคม  2557  ถึงเดือน  พฤษภาคม  2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยา
เขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปีการศึกษา  2557  จ านวน  651  คน จ าแนกเป็น
ตามประสบการณ์การท างานและตามขนาดสถานศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สห
วิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา  2557  จ านวน  242  คน  ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง  เครจซี่และมอร์แกน Krejcie and  Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด,2545:43-46)  และได้
จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษา   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  
เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ปีการศึกษา 2557   แบ่งออกเป็น  3  ตอน ตอนที่ 1  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale)  5  ระดับ  ตามระบบงบประมาณ 7  ด้าน 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened  End) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ถึงส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  เพ่ือขอความอนุเคราะห์  เก็บข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไปเก็บด้วยตนเองและท า
การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ทั้งหมด 242 ชุด  คิดเป็น 
ร้อยละ  100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1  เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency)  และร้อยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2  เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (บุญชม  ศรีสะอาด , 2545 : 43-46)   
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 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา  2557  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร  จ าแนกตามประสบการณ์โดยใช้  t-test (Independent  sample)  
 4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา  2557  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  F –test (One  way  ANOVA) 
หากพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี

ของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 5.  วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยการจ าแนกประเด็น
ข้อเสนอแนะและแจกแจงความถ่ี   
 
สรุปผลการวิจัย 
        1.  ผลการวิจัย  พบว่า  สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ  ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องนิเทศติดตามผลการด าเนินงานระบบจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และให้มี
การทวนสอบระหว่าง  การจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงิน  และการจัดท าบัญชีรับจ่ายให้มีความเป็นปัจจุบัน 
        2.  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน  พบว่า  ด้านการบริหารสินทรัพย์  มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่
ระดับ .05  สถานศึกษาจึงต้องให้ความสนใจต่อการวางแผนบริหารสินทรัพย์ให้เกิดความชัดเจน  สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบั ติได้  มีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ  และมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และต้องด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการเพ่ือให้การบริหารสินทรัพย์มีความโปร่งใส  บุคลากรสามารถตรวจสอบได้ 
        3.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า  ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนและการค านวณต้นทุน มี
การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05  ด้านอื่นๆมีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยส าคัญ  และเมื่อ
ท าการเปรียบเทียบรายคู่  พบว่า สถานศึกษาทุกขนาดมีการปฏิบัติแตกต่างกันทุกคู่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  29  จึงต้องท าการนิเทศติดตามประเมินผลและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการบริหาร
งบประมาณ  โดยเฉพาะการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน  แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ตรงกัน  สามารถ
บริหารงานงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        4.  ผลการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
ข้อเสนอแนะของบุคลากร  พบว่า  ต้องมีการวางแผนงบประมาณให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมของหน่วยงาน  ต้องมีการ
ค านวณเงินงบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดท าแผน/โครงการ  ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ชัดเจน  ต้องมีระบบบัญชีและการควบคุมบัญชีอย่างชัดเจน ต้องมีการจัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณล่วงหน้า  ต้องมีการวางแผนก าหนดความต้องการในการใช้สินทรัพย์  และต้องมีการวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน 
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อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาท่ีพบว่าสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก      
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ การปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการวางแผนงบประมาณปฏิบัติราชการ 4 ปี และการวางแผนงบประมาณ
ปฏิบัติราชการประจ าปี  ในการวางแผนงบประมาณมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
ของ  สพฐ/สพม. และได้ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และด าเนินการตาม
ข้ันตอนการก าหนดแผนงบประมาณ  และมีการจัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท างบประมาณที่ก าหนดระยะเวลาการ
จัดท าค าของบประมาณก าหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เดช ดอนจันทร์โคตร (2550: 3)
 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  พบว่า  ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน  ยกเว้นด้านการบริหารสินทรัพย์  พบว่า  มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก งานด้านการบริหารสินทรัพย์  เป็นงานที่ต้องมี
การวางแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการน าไปสู่การปฏิบัติได้  และมีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนใน
การควบคุมทรัพย์สินและต้องแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารจัดการและรักษาผลประโยชน์สินทรัพย์ของ
องค์กร มีการก าหนดแผนการใช้สินทรัพย์เพ่ือการจัดหารายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าและเหมาะสม  มีการ
จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน คิดค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาสะสม และแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณ สิ้นปีงบประมาณ   
มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี จ าหน่ายกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ  ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ  เชษฐา ชาญพานิชย์ 
(2548)  

2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า  บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ไม่มี
นัยส าคัญ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  โดยที่บุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางเห็น
ว่ามีการปฏิบัติสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารงบประมาณ 
มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้บุคลากรอย่างชัดเจน  มีการด าเนินการรับ -จ่าย-
เก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบและวิธีการ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารงบประมาณมีรายละเอียด
ค่อนข้างมากเป็นภาระส าหรับเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีความรอบคอบเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารงบประมาณ  จึงท าให้สภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สหวิทยาเขต 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน  แตกต่างกันแต่ไม่มีนัยส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูศักด์ิ  น้อยทา (2547)  
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  สถานศึกษาควรนิเทศติดตามการด าเนินงานด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสและจัดท าบัญชี
ให้เป็นปัจจุบัน 
 2.  สถานศึกษาควรก ากับให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานให้ความส าคัญต่องานด้านการบริหารสินทรัพย์ ท า
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการจัดท า/จัดหาพัสดุ  โดยการศึกษาระเบียบพัสดุให้มีความเข้าใจมากย่ิงข้ึน และ
หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดอบรมงานพัสดุและสินทรัพย์ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ และนิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  สถานศึกษาควรนิเทศติดตามประเมินผลและให้ความช่วยเหลือด้านการก าหนดผลผลิตและค านวณ
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ต้นทุนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรงกันอย่างต่อเน่ือง 
 4.  สถานศึกษาควรมีการวางแผนงบประมาณให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมของหน่วยงาน ค านวณเงิน
งบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดท าแผน/โครงการ  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างชัดเจน  จัดระบบบัญชีและการควบคุมบัญชีอย่างชัดเจนถูกต้อง  จัดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณล่วงหน้า  วางแผนก าหนดความต้องการในการใช้สินทรัพย์  และวางแผนการตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน  
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรท าการวิจัยพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 2.  ควรท าการวิจัยการติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกปีการศึกษา 
 3.  ควรน าด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างมาปรับปรุงพัฒนาและจัดท าวิจัยในเชิงลึกต่อไปโดยใช้การสัมภาษณ์  
เป็นต้น 
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