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สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
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Schools under Primary Educational Service Area Offices in
Nakhon Phanom Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาในจั งหวัดนครพนม กลุ่ มตั วอย่างที่ใช้ในการวิจัยคื อ
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ปีการศึกษา2561 จานวน 340 คน จาก 85
โรงเรียน ได้มาโดยใช้ การสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบใช้สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ผู้บริหาร
85 คน ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน 85 คน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ 85 คนและครูผู้สอน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในารเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความ
เชื่ อ มั่ น 0.995 ด้ า นที่ 2 ปั ญ หาการบริ ห ารงานงบประมาณของโรงเรี ย น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น 0.987 ด้ า นที่ 3
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F-test (One – Way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อย และประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก
2. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จาแนกตาม
สถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ด้านปัญหา และประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจาแนกตาม
ประสบการณ์ในตาแหน่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ด้านปัญหาและประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4. สภาพการบริห ารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจาแนกตาม
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันโดยรวมและรายด้า นไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. การวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอแนวทางในการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
ทั้ง6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล การรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการบัญชี ควรมีการ ประชุม ชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบ จัดทาคู่มือ
และศึกษาดู งานโรงเรีย นที่ มี วิธีปฏิ บั ติ ที่เป็ น เลิศ ในการบริห ารงานงบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิ บัติ การผู้มี ส่ วน
เกี่ยวข้องในการบริหารงานงบประมาณให้มีความรู้ความเข้าใจ มีการนิเทศ กากับติดตาม ตรวจสอบด้วยความ
โปร่งใส รอบคอบในการบริหารงานงบประมาณ
คาสาคัญ: สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ
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ABSTRACT
The purposes of this research were as follows: to study state of problems and
effectiveness of budget administration of schools in the Primary Educational Service Area Office
Nakhon Phanom Province Research samples were administrators, financial teachers, parcel
teachers, and teachers in the academic year of 2561. There were 340 people from 85 schools, by
proportional stratified random sampling; it had separated into administrators 85 people, financial
teachers 85 people, parcel teachers 85 people, and teachers 85 people. The research
instruments were questionnaire rating scale value 3 parts as follows: 1) state of budget
administration of schools had confidence 0.995, 2) problems of budget administration of schools
had confidence 0.987, 3) effectiveness of budget administration of schools had confidence 0.986,
Statistics of this research used as follows; average, percentage, standard deviation, and F-test
(One – Way ANOVA) analysis.
Research findings were as follows:
1. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service Area
Office Nakhon Phanom Province were a moderate level, problems of budget administration of
schools were a low level, and effectiveness of budget administration of schools were a much
level.
2. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service Area
Office Nakhon Phanom Province according to comments of administrators, financial teachers,
parcel teachers, and teachers had classified by status at overview, there weren’t difference, but
when we had considered to each aspect found that there were differences at the .01 level of
significance, problems and effectiveness at overview and each aspect had thought the difference,
at the .01 level of significance.
3. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service Area
Office Nakhon Phanom Province according to comments of administrators, financial teachers,
parcel teachers, and teachers had classified by the experience in position at overview, there
weren’t difference, but when we had considered to each aspect found that there were
differences at the .01 level of significance, problems and effectiveness at overview and each
aspect had thought the difference, at the .01 level of significance.
4. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service Area
Office Nakhon Phanom Province according to comments of administrators, financial teachers,
parcel teachers, and teachers had classified by the difference schools size at overview and each
aspect, there weren’t difference, but the problems at overview and each aspect had thought the
difference, at the .01 level of significance, but the effectiveness at overview and each aspect had
thought the difference, at the .05 level of significance.
5. This research had presented the ways to expand the effectiveness of budget
administration of schools all of 6 aspects as follows; preparation and presentation to request for
budget, budget appropriation, checking tracking evaluation to report the results of spending and
results of operations, resources mobilize and investment for education, financial administration,
account administration, there should have been meeting explanation to all of personnel get to
know, to prepare the guidebook and go to field trips and learning at the school, there were best
practice and absolutely about budget administration, to prepare meeting and workshop to
personnel who was concerned in the budget administration for personnel get to know and
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understanding, there should have been supervisory tracking and checking with transparency and
carefully about the budget administration.
Keywords: State, Problems and Effectiveness of Budget Administration
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560
หมวด 5 มาตรา 54 “รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย”และรัฐต้องให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่าง
รัฐองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึก ษาทุ กระดับ โดยรัฐมี หน้ าที่ดาเนิน การ ก ากั บ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่ วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ
หมวด 8 มาตรา60 (1) “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น ของประเทศ โดยจั ด สรรเป็ น เงิน งบประมาณเพื่ อ การศึ ก ษาในลั ก ษณะเงิน อุ ด หนุ น ทั่ วไปเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
รายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560: 14)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั งหวั ด นครพนแบ่ งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น 2 เขต คื อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 และมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในกากับ นิ เทศ ติด ตามจะเสนอและจั ดท าแผนการตรวจสอบภายใน ให้
คาปรึกษา คาแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
โดยเฉพาะการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์แหล่งที่มาของเงินในสังกัดจะมา
จากเงิน งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ซึ่ งรั ฐ บาลได้ จั ด สรรงบประมาณจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาแนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับ สนุ น ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ ก ษาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งระดั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิด
ความคุ้มค่ า ประหยัด โปร่งใส เกิ ดประโยชน์ต่อ ผู้เรียนและทางราชการ โดยโรงเรียนต้ องจัด ทาแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปีและให้สานักงานเขตพื้นที่กากับติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ(สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 10-44) จากการที่สถานศึกษาเป็ นนิติบุคคลต้องดาเนินการบริหารงาน
งบประมาณให้เป้นไปตามระเบียบสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 โดยเคร่งครัดและพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่งซึ่ง
โรงเรียนยังไม่เข้าใจรายละเอียด ระเบียบ ข้อบังคับและยังมีปัญหาในการบริหารงานงบประมาณยังไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบตามการบริหารงบประมาณ
จากสภาพและปัญหาดังกล่าวดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและปฏิบัติงานการเงิน จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยในเรื่องนี้เพื่อศึกษา ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม ว่ามีสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานอยู่ในระดับใด ผลการวิจัยที่ได้จะทาให้การ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียน ต่อไป

คาถามของการวิจัย
1. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน อยู่ในระดับใด
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2. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพ มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริห าร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ในตาแหน่ง มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
4. สภาพ ปัญ หาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
5. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บสภาพ ปั ญ หาและประสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงานงบประมาณของโรงเรี ยน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพต่างกัน
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพ ปั ญ หาแลประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานงบประมาณของโรงเรีย น สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน มีประสบการณ์ในตาแหน่งต่างกัน
4. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บสภาพ ปั ญ หาและประสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงานงบประมาณของโรงเรี ยน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน
5. เพื่อหาแนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
กรอบแนวคิดการวิจัย
สถานภาพ
1. ผู้บริหาร 2. ครูปฏิบัตหิ น้าที่การเงิน
3. ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ 4. ครูผู้สอน
ประสบการณ์ในตาแหน่ง
1. น้อยกว่า 10 ปี 2. 10-20 ปี
3. มากกว่า 20 ปี
ขนาดของโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดใหญ่

สภาพ ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน
1. ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ 2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ
3. ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน
และผลการดาเนินงาน 4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. ด้านการบริหารการเงิน 6. ด้านการบริหารการบัญชี
7. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงินครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561
จานวนทั้งสิ้น 2,710 คน จาแนกเป็น ผู้บริหารเป็น 269 คน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน จานวน 269 คน ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ จานวน 269 คน ครูผู้สอน จานวน 1,903 คน จากจานวนโรงเรียน 269 โรงเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงินครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
และครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่ปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2561
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejccie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 340 คน
จาแนกเป็ น ผู้ บ ริห าร 85 คน ครูผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ การเงิน จานวน 85 คน ครูที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ พั สดุ จ านวน 85 คน
ครูผู้สอน จานวน 85 คน คิดเป็นรายโรงจานวน 85 โรงเรียน การได้มา
ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบใช้สัดส่วน
2.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ นแบ บ สอบ ถามจ านวน 1 ฉบั บ แบ่ งออกเป็ น
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปขอผู้ ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ สถานภาพ ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ ง และขนาดของโรงเรี ย นของผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพ ปั ญ หา
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตอนที่
3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ผู้วิจัย นาแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและประสิท ธิผลการบริหารงานงบประมาณ
ไปทดลองใช้กับ โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 13 โรงเรียน จานวน 50 ชุด พบว่าด้านสภาพการบริหารงาน
งบประมาณ มี ค่ า อ านาจอยู่ ร ะหว่ า ง 0.678-0.943 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น 0.995 ด้ า นปั ญ หาการบริ ห ารงาน
งบประมาณ มีค่ าอานาจอยู่ระหว่าง 0.411-0.896 และค่าความเชื่อมั่น 0.987 ด้ านประสิท ธิผ ลการบริหารงาน
งบประมาณ มีค่าอานาจอยู่ระหว่าง 0.562-0.870 และค่าความเชื่อมั่น 0.986
3.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ข อหนั งสื อ จากส านั ก งานบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครถึงผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครพนม เพื่อขอการร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม นาแบบสอบถามพร้อม
หนั งสือ ขออนุ ญ าตให้ เก็บ ข้อ มู ลไปขอความร่วมมื อ และคาแนะน าวิธีการรวบรวมข้อ มูล ให้ ท ราบ และขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน
4.
สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F - test ( One way ANOVA)

ผลการวิจัย
1. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อย และประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก
2. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จาแนกตาม
สถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ด้านปัญหา และประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจาแนกตาม
ประสบการณ์ในตาแหน่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 ด้านปัญหาและประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจาแนกตาม
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิ ดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม สามารถแยกอภิปรายได้ดังนี้
1.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาทุกแห่งมีอิสระ ความคล่องตัวในการบริหารงานงบประมาณจึงเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จอยู่โรงเรียน
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ (2553: 113)ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณภายใต้การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาจั น ทบุ รี ผลการวิจั ย พบว่ า 1) สภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงบประมาณภายใต้ ก ารกระจายอ านาจ
การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผสู้ อน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งผลสรุปที่ได้
สอดคล้องกับ อดิศักดิ์ ศรีนา (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
ในโรงเรีย น สังกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิ จัยพบว่า 1) สภาพการ
บริหารงานพัสดุในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย
1.3 ประสิทธิผล การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิ ดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามระเบียบการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งผลสรุปที่ได้สอดคล้อง
กับ จักรเพชร เทียนไชย (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามแนวทางการ
กระจายอานาจสู่สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า
พบว่า 1) ประสิทธิผลการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ด้าน (7Hurdles) ส่วนใหญ่
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. การเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่ง
แตกต่างกัน สามารถ อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังนี้
2.1 สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็ นของ ผู้บริห าร ครูปฏิบั ติ
หน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่ง แตกต่างกันสภาพการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้ าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่ง แตกต่างกัน
โดยรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ได้มีการอบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณร่วมกันที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น อดิศักดิ์ ศรีนา (2560:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน เมื่อจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ผลการวิจัย
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พบว่าโดยภาพรวม ผู้บริหาร หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน
พัสดุในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
2.2 ปัญหา การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ
ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานบริหารงานงบประมาณ รับรู้และเข้าใจในปัญหาของการดาเนินงานของ
การบริหารงานงบประมาณที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ คมสันต์ ไทวะกิรต (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
2 พบว่า 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และหั วหน้ าการบริหารงบประมาณ จาแนกตามลักษณะการเปิ ดสอนของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดทาและเสนอของงบประมาณ และด้าน
บริหารบัญชีไม่แตกต่างกัน ด้านการจัดสรรงบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านอื่น
ๆแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกันแตกต่างกันประสิทธิผล
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผล
การใช้เงินและผลการดาเนินงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารการเงินด้านการบริหารการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ไม่มีความ
แตกต่ างกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ ก าหนดไว้ ทั้ งนี้ อ าจเป็ น ผู้ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น งาน
บริหารงานงบประมาณ รับรู้และเข้าใจในปัญหาของการดาเนินงานของการบริหารงานงบประมาณ ดังนั้นเมื่อมี
ปัญหาได้ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ลดลงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ
ของกนกพร ชัยทิมประทุม (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลกับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
พบว่า การดาเนินงานหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และประสิทธิผล การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ที่ประสบการณ์แตกต่างกัน สามารถ
อภิปรายแยกย่อยได้ ดังนี้
3.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการ
จั ด สรรงบประมาณมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นด้ า นอื่ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย มยุรี กลับสุข (2555: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 พบว่ า 2) ผลการเปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ก ารเงิน พั ส ดุ ต่ อ การบริ ห าร
งบประมาณในโรงเรียน จาแนกตามตาแหน่งและขนาดของโรงเรียน พบว่า 2.1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูการเงิน พัสดุ มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการบริหาร
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การเงิน ด้ านการบริห ารการบั ญ ชี มี ความแตกต่ างกั น อย่ างมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 ด้านการจั ดสรร
งบประมาณ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การปฏิ บั ติ งานด้ านบริห ารงานการเงิน และการบริห ารพั ส ดุแ ละสิน ทรัพ ย์ ป ฏิ บั ติงานโดยยึ ดระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ
กฎหมาย ประสบการณ์ในตาแหน่งที่มากกว่าจะเกิดความชานาญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประหยัด อุตรา
(2552: 87 - 90) ได้ทาการศึกษาการบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 ประสิทธิผล การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวม มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารการเงิน
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน อย่างมี มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัดทา
และเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผลการใช้
เงินและผลการดาเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการบัญชี ไม่มีความแตกต่าง
กั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ งไว้ ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี
มีก ารศึ กษากฎหมาย ระเบี ย บงานการเงิน เพื่ อให้ ป ฏิ บั ติงานตามขั้ น ตอนได้ อ ย่างถูก ต้ องและเคร่งครัด จั ดให้ มี
การอบรม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสอดคล้องกับการวิจัยของ วีรศักดิ์ นิลโคตร (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อ ง สภาพ ปั ญ หาและประสิ ท ธิผลการบริห ารงานพั ส ดุข องโรงเรียน สังกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า 6) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการเปรีย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพ ปั ญ หาและประสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงาน
งบประมาณของโรงเรียน ของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ที่ขนาดโรงเรียน
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายแยกย่อยได้
4.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน สภาพการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงภายใต้บริบทโรงเรียนเป็นนิติบุคคลส่งผลให้ระบบการ
บริ ห ารงบประมาณในทุ ก ด้ า นสอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ วิ ศ รุ ต อุ ด มลาภ (2557: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จั ย
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต
2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาอยู่ในระดับปานกลางส่วน
สภาพและปัญหาการบริหารในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
เมื่ อจาแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีค วามคิ ดเห็น ต่อสภาพการบริหารงานพั สดุในโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
4.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็น ของ ผู้บ ริห าร ครูผู้ปฏิบั ติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้ สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ าด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน การ
บริหารการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01ส่วน
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีทักษะและประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารงบประมาณโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมสันต์ ไทวะกิรต
(2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าการ
บริหารงบประมาณ จาแนกตามลักษณะการเปิดสอนของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
4.3 ประสิ ท ธิผ ลการบริ ห ารงานงบประมาณของโรงเรีย นโดยรวมมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ ด้านการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการบัญชี มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การ
รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ศึกษาวิธี
ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ยบของ วีรศั กดิ์ นิ ล โคตร (2551: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จั ยเรื่ อ ง สภาพ ปั ญ หา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต
3 พบว่า 6) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1.

ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3.33) คือ
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน ควรมีการนิเทศ กากับ
ติดตามและตรวจสอบโดยแต่งตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญและศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นเลิศในการประเมินและรายงาน
ผลการใช้เงิน
1.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.37) คือด้านการจัดสรรงบประมาณ
ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุกคนรับทราบในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
พร้อมศึกษาดูงานโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการจัดสรรงบประมาณ
1.3 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครู
ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ยังพบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3.84) คือ ด้านการจัดทา
และเสนอของบประมาณ ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทาและเสนอของบประมาณให้บุคลากรใน
โรงเรียนและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดทาและเสนอของบประมาณที่หมวด/งาน/ฝ่าย จัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ
2.
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึก ษาและท าการวิจัย เชิงนโยบาย เกี่ยวกับ การบริห ารงานงบประมาณของโรงเรีย น สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพน
2.2 ควรมีการศึกษา ปัจจัยการควบคุมภายในที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
2.3 ควรศึ ก ษาการท าวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานงบประมาณของโรงเรี ย น สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพน
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