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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ปีการศึกษา2561 จ านวน 340 คน จาก 85 
โรงเรียน ได้มาโดยใช้ การสุ่มแบบแบ่งช้ันแบบใช้สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ผู้บริหาร 
85 คน ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน 85 คน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ 85 คนและครูผู้สอน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในารเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความ
เช่ือมั่น 0.995 ด้านที่  2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่น 0.987 ด้านที่  3 
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่น 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F-test (One – Way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน

จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อย และประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก 

2. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ด้านปัญหา และประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในต าแหน่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ด้านปัญหาและประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

4. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนกตาม
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5. การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอแนวทางในการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
ทั้ง6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผล การรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
ด้านการบริหารการเงิน  ด้านการบริหารการบัญชี ควรมีการ ประชุม ช้ีแจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบ จัดท าคู่มือ
และศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารงานงบประมาณให้มีความรู้ความเข้าใจ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบด้วยความ
โปร่งใส รอบคอบในการบริหารงานงบประมาณ  
 
ค าส าคัญ: สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบรหิารงานงบประมาณ 
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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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บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 

หมวด 5 มาตรา 54 “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย”และรัฐต้องให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่าง
รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ
หมวด 8 มาตรา60 (1) “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย
รายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน”
จากบทบัญญัติดังกล่าวรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560: 14) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาเป็น 2 เขต คือ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในก ากับ นิเทศ ติดตามจะเสนอและจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
โดยเฉพาะการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์แหล่งที่มาของเงินในสังกัดจะมา
จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิ น ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิด
ความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการ โดยโรงเรียนต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและให้ส านักงานเขตพื้นที่ก ากับติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 10-44) จากการที่สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลต้องด าเนินการบริหารงาน
งบประมาณให้เป้นไปตามระเบียบส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 โดยเคร่งครัดและพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่งซึ่ง
โรงเรียนยังไม่เข้าใจรายละเอียด  ระเบียบ ข้อบังคับและยังมีปัญหาในการบริหารงานงบประมาณยังไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบตามการบริหารงบประมาณ 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและปฏิบัติงานการเงิน จึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยในเรื่องนี้เพื่อศึกษา  ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม ว่ามีสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานอยู่ในระดับใด ผลการวิจัยที่ได้จะท าให้การ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ 
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียน ต่อไป 
 
ค าถามของการวิจัย 

1. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 
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2. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  

3. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

4. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

5. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน  

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพต่างกัน 

3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาแลประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน มีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกัน   

4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน ท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน 

5. เพื่อหาแนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม    

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

สภาพ ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน 
1. ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ  2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
3. ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน 
และผลการด าเนินงาน 4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. ด้านการบริหารการเงิน  6. ด้านการบริหารการบัญช ี
7. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย ์

สถานภาพ 
  1. ผู้บริหาร  2. ครูปฏิบัตหิน้าที่การเงิน 
  3. ครูปฏิบัติหนา้ที่พัสดุ 4. ครูผู้สอน 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
  1. น้อยกวา่ 10 ปี  2. 10-20 ป ี
  3. มากกวา่ 20 ปี 
ขนาดของโรงเรียน 
  1. โรงเรียนขนาดเล็ก  
  2. โรงเรียนขนาดกลาง 
  3. โรงเรียนขนาดใหญ ่ แนวทางการยกระดบัประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของ โรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงินครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 
จ านวนทั้งสิ้น 2,710 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหารเป็น 269 คน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน จ านวน 269 คน ครูที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีพัสดุ จ านวน 269 คน ครูผู้สอน จ านวน 1,903 คน จากจ านวนโรงเรียน 269 โรงเรียน   

1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงินครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ 
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ท่ีปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2561 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejccie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 340 คน 
จ าแนกเป็นผู้บริหาร 85 คน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน จ านวน 85 คน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ จ านวน 85 คน  
ครูผู้สอน จ านวน 85 คน คิดเป็นรายโรงจ านวน 85 โรงเรียน การได้มา 
ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันแบบใช้สัดส่วน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล  เป็ นแบบสอบถามจ านวน  1 ฉบั บ  แบ่ งออก เป็ น  
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ สถานภาพ ประสบการณ์ใน
ต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา  
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตอนที่ 
3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ผู้วิจัย น าแบบสอบถามสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ 
ไปทดลองใช้กับ โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 โรงเรียน จ านวน 50 ชุด พบว่าด้านสภาพการบริหารงาน
งบประมาณ มีค่าอ านาจอยู่ระหว่าง 0.678-0.943 และค่าความเช่ือมั่น 0.995 ด้านปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณ มีค่าอ านาจอยู่ระหว่าง 0.411-0.896 และค่าความเช่ือมั่น 0.987 ด้านประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณ มีค่าอ านาจอยู่ระหว่าง 0.562-0.870 และค่าความเชื่อมั่น 0.986 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ -
สกลนครถึงผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครพนม เพ่ือขอการร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม น าแบบสอบถามพร้อม
หนังสือขออนุญาตให้เก็บข้อมูลไปขอความร่วมมือและค าแนะน าวิธีการรวบรวมข้อมูลให้ทราบ และขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน 
4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมลู 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การทดสอบค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F - test ( One way ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อย และประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก 

2. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ด้านปัญหา และประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในต าแหน่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 ด้านปัญหาและประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

4. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนกตาม
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม สามารถแยกอภิปรายได้ดังนี้ 

1.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาทุกแห่งมีอิสระ ความคล่องตัวในการบริหารงานงบประมาณจึงเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จอยู่โรงเรียน 
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ (2553: 113)ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
งบประมาณภายใต้การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณภายใต้การกระจายอ านาจ 
การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง  

1.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งผลสรุปที่ได้
สอดคล้องกับ อดิศักดิ์ ศรีนา (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
บริหารงานพัสดุในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

1.3 ประสิทธิผล การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรยีนมกีารปฏบิัติงานตามระเบียบการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งผลสรุปที่ได้สอดคล้อง
กับ จักรเพชร เทียนไชย (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามแนวทางการ
กระจายอ านาจสู่สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า
พบว่า 1) ประสิทธิผลการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ด้าน (7Hurdles) ส่วนใหญ่
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. การเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
แตกต่างกัน สามารถ อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังน้ี 

2.1 สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกันสภาพการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน 
โดยรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน ได้มีการอบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณร่วมกันท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น อดิศักดิ์ ศรีนา (2560: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ผลการวิจัย
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พบว่าโดยภาพรวม ผู้บริหาร  หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงาน
พัสดุในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

2.2 ปัญหา การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 
ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานบริหารงานงบประมาณ รับรู้และเข้าใจในปัญหาของการด าเนินงานของ
การบริหารงานงบประมาณที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ คมสันต์ ไทวะกิรต (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
2 พบว่า 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และหัวหน้าการบริหารงบประมาณ จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอนของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของงบประมาณ และด้าน
บริหารบัญชีไม่แตกต่างกัน ด้านการจัดสรรงบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านอ่ืน 
ๆแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1    

2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกันแตกต่างกันประสิทธิผล
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผล
การใช้เงินและผลการด าเนินงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารการเงินด้านการบริหารการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
บริหารงานงบประมาณ รับรู้และเข้าใจในปัญหาของการด าเนินงานของการบริหารงานงบประมาณ ดังนั้นเมื่อมี
ปัญหาได้ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ลดลงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ 
ของกนกพร ชัยทิมประทุม (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลกับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 
พบว่า การด าเนินงานหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และประสิทธิผล การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ท่ีประสบการณ์แตกต่างกัน สามารถ
อภิปรายแยกย่อยได้ ดังนี้ 

3.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ด้านการ
จัดสรรงบประมาณมีความแตกต่ างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย มยุรี กลับสุข (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ 
เขต 2 พบว่า 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูการเงิน  พัสดุ ต่อการบริหาร
งบประมาณในโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียน พบว่า 2.1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูการเงิน -
พัสดุ มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

3.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ด้านการบริหาร
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การเงิน  ด้านการบริหารการบัญชี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสรร
งบประมาณ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
การรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การปฏิบัติงานด้านบริหารงานการเงินและการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย ประสบการณ์ในต าแหน่งที่มากกว่าจะเกิดความช านาญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประหยัด อุตรา
(2552: 87 - 90) ได้ท าการศึกษาการบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 5 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.3 ประสิทธิผล การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวม มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารการเงิน  
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัดท า
และเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการบัญชี ไม่มีความแตกต่าง
กัน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้ปฏิ บัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี  
มีการศึกษากฎหมาย ระเบียบงานการเงินเพื่อให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด จัดให้มี   
การอบรม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสอดคล้องกับการวิจัยของ วีรศักดิ์  นิลโคตร (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า 6) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน ของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ท่ีขนาดโรงเรียน
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายแยกย่อยได้  

4.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน สภาพการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงภายใต้บริบทโรงเรียนเป็นนิติบุคคลส่งผลให้ระบบการ
บริหารงบประมาณในทุกด้านสอดคล้องกับการวิจัยของ วิศรุต อุดมลาภ (2557: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย  
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาอยู่ในระดับปานกลางส่วน
สภาพและปัญหาการบริหารในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  
เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน  
ไม่แตกต่างกัน 

4.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียน ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน การ
บริหารการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .01ส่วน
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีทักษะและประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารงบประมาณโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมสันต์ ไทวะกิรต 
(2557: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 พบว่า 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าการ
บริหารงบประมาณ จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอนของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนโดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ  ด้านการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการบัญชี มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การ
รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ศึกษาวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของ วีรศักดิ์ นิลโคตร (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 พบว่า 6) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติ
หน้าท่ีการเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3.33) คือ 
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน ควรมีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบโดยแต่งตั้งกรรมการผู้เช่ียวชาญและศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นเลิศในการประเมินและรายงาน
ผลการใช้เงิน 

1.2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน ครูปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.37) คือด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ควรมีการประชุมช้ีแจงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุกคนรับทราบในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
พร้อมศึกษาดูงานโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการจัดสรรงบประมาณ  

1.3 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครู
ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ยังพบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3.84) คือ ด้านการจัดท า
และเสนอของบประมาณ ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าและเสนอของบประมาณให้บุคลากรใน
โรงเรียนและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดท าและเสนอของบประมาณท่ีหมวด/งาน/ฝ่าย จัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาและท าการวิจัยเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพน 

2.2 ควรมีการศึกษา ปัจจัยการควบคุมภายในที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

2.3 ควรศึกษาการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพน 
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