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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนใน

จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานี จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน ประชากรคือ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 553 คน
กลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 232 คน เครื่องมือท่ีใช เ ก็บรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคามีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .98 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชทดสอบ
สมมติฐานโดยใชทดสอบที (t-test) สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน
(Independent Samples) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิจัย พบวา
1. โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย สวนดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามประสบการณการทํางานและประเภทของโรงเรียน พบวา

2.1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณ แตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2.2 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the budgeting administration

of school in Pathum Thani province and to compare the budgeting administration of
school in Pathum Thani province which classified by working experience and school
type. The population were 553 personnel who worked in the budgeting of school
and the samples were 232 respondents which calculated by Taro Yamane’ formula
and confidence level at 95 percent. The tools used to collect data were
a questionnaire with a reliability level of .98. Statistics used to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test (independent) at a significant level
of .05.

The research findings were as follows:
1. The budgeting administration of school in Pathum Thani province

as a whole were at a high level and each aspect the highest mean was the
aspect of supplies or assets and the lowest mean was the aspect of
resources procurement and conational investment.

2. The comparisons of the budgeting administration of school in
Pathum Thani province which classified by working experience and school
type found that

2.1 when classified by working experience as a whole and each
aspect there were significant differences at a level of .05.

2.2 when classified by school type there were no differences as a
whole, and each aspect

คําสําคัญ
การบริหารงาน งบประมาณ

ความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศเพ่ือให

เปนคนดี มีคุณธรรม ยกระดับความรู ความสามารถ ความคิด อันกอใหเกิดการเปลี่ยน
สถานะทางสังคมของบุคคล การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และบรรลุตามท่ีสังคมปรารถนา
นั้น จึงเปนสิ่งท่ีสังคมใหความสนใจ ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองสรางความเชื่อม่ันแก
สังคมวามีความสามารถในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายดังกลาว ผูบริหาร
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สถานศึกษาตองบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรายกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) การพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพดังกลาว ตองอาศัย
การจัดกระบวนการเรียนรูและระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ตองใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูประหยัดและคุมคา บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีความ
รับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีเอกภาพในเชิงนโยบาย
และหลากหลายในการปฏิบัติไมวาจะเปนองคกรทางการศึกษาในระดับใดมีพันธกิจ เชนไร
ยังจําเปนตองมีการบริหารงบประมาณเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความ
โปรงใสท่ีสาธารณชนตรวจสอบได (ชิดเชื้อ ชัยฤาชา, 2550)

ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการ
บริหารจัดการท่ีสถานศึกษา (School-Based Management : SBM) กลาวคือ สถานศึกษาจะมี
อิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารท่ัวไปท่ีสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการและชุมชนโดยรอบ ภายใตกรอบ
นโยบายและแผนงานท่ีกระทรวงและเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ ท้ังนี้ตองดําเนินการดวยความโปรงใส และเปด
โอกาสใหสังคมตรวจสอบไดตลอดเวลาจึงนับเปนนิมิตใหมของวงการศึกษาไทยท่ีสถานศึกษา
จะมีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเอง ดําเนินภารกิจท้ัง
4 ดาน นับเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไปสู เปาหมาย เชน
ดานงบประมาณ มีอิสระในการวางนโยบายแผนโครงการ จัดหารายไดและดําเนินการ
เก่ียวกับกองทุนโรงเรียน (เมตต เมตตการุณจิต, 2547)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีฐานะเปนนิติ
บุคคลและกระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบวาดวย การบริหารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พ.ศ. 2546 ทําใหสถานศึกษา มีอิสระในการบริหารจัดการดานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารท่ัวไปมากยิ่งข้ึน สําหรับดานงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด
ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองรับผิดชอบ ตอการทํานิติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวของกับการเงินการบัญชีท่ีอาจเกิดความ
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ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดความเขาใจ ท่ีชัดเจนในเรื่องงบประมาณ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546)

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเนนการปฏิรูประบบและกระบวนการการ
จัดการศึกษาแลว ยังเนนในสวนท่ีเปนแนวทางหลักการ โครงสรางและระบบบริหารใหเปน
สวนสําคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ใหบรรลุวัตถุประสงคคือ คุณภาพ
การศึกษาเปนการปฏิรูป เพ่ือใหมีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547) สถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยงาน
หลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหบรรลุตามความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จไดนั้น
ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษา และจะเปนผูกําหนด
นโยบายของการศึกษา กําหนดจุดหมายตลอดจนวางแผนวิธีการดําเนินงาน เพ่ือใหการ
บริหารสถานศึกษาบรรลุผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดไว

นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน ไดกระจายอํานาจ และสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็ไดมอบอํานาจการบริหารงบประมาณลงสูสถานศึกษา
ในรูปเงินกอน (Block Grant) ไดแก การจัดสรรงบเงินอุดหนุนใหกับสถานศึกษาโดยให
สถานศึกษาได ตัดสินใจดําเนินการเองตามอํานาจท่ีได รับและตามคําสั่ งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 22/2546 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 และให
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับ ซ่ึงผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินการบัญชี จะตองเปนผูมี
ความรูความสามารถ สุขุม รอบคอบ มีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
ผูมีสวนเก่ียวของพึงตองระมัดระวังและตองเปนผูสนใจศึกษาหาความรูปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมายท่ีกําหนด จะประมาทมิได เพราะงานการเงินเปนงานท่ีเปนอันตรายตออาชีพ
ราชการ ดังจะเห็นได จากขาราชการถูกไลออกจากราชการหรือถูกดําเนินการทางวินัย
จํานวนไมนอยและงานการเงินยังเปนปจจัยนําเขาท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาใหประสบ
ผลสําเร็จถึงแมจะไมเก่ียวของกับพฤติกรรมของ นักเรียนโดยตรงเหมือนกับงานวิชาการก็
ตามจึงจําเปนตองปฏิบัติใหถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได เพ่ือใหสอดรับกับภารกิจ
และเกิดผลผลิตท่ีไดกําหนดไวลวงหนา และเม่ือดําเนินการจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวแลว ยังมีเงินเหลือก็ไมตองสงคืนคลังเชนเดิม สามารถเก็บไวใชในปตอไปไดท้ังนี้
จะมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจาง ใหมีข้ันตอนรัดกุมและโปรงใสปรับระบบการบัญชี
และการเงินใหเชื่อมโยงกับการคํานวณความคุมคา เทียบกับผลผลิตเนนการรายงานทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานเพ่ือแสดงความโปรงใส และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
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การใชจายงบประมาณกําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยูใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
จากหลักการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณดังกลาวตอไป บุคลากรเขตพ้ืนท่ีและผูบริหาร
โรงเรียนรวมท้ังทีมงานครูจะมีบทบาทสําคัญมากในการรับผิดชอบตั้งแต การวางแผน
ข้ันบริหารงบประมาณ และข้ันรายงานผลโดยมุงเนนผลสําเร็จ ของงานและมีการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546)

การดําเนนิการสงเสริม สนับสนุน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหโรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการ ตามบัญชีการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียน
โรงเรียน การท่ีสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ นับวาเปนสวนสําคัญในการกําหนด
งบประมาณ การบริหารวิชาการ และจากความจําเปนดังกลาวสงผลใหเกิดปญหา ในการ
ดําเนินงานดานการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ซ่ึงจากประสบการณของผูวิจัยท่ีผาน
มา สภาพเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณท่ีไมสมดุลเกินบาง และบางครั้งก็จัดสรรงบไม
เพียงพอบาง สงผลใหงานวิชาการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังนั้นสถานศึกษา จึงจําเปนท่ี
จะทํางานแบบเบ็ดเสร็จ ในระดับสถานศึกษาโดยการจัดโครงสราง มีอิสระ มีความคลองตัว
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสามารถตรวจสอบได ในการบริหารงบประมาณได
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545) และ
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 ตามหมวด 5 มาตรา 39 และเพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจ
สูสถานศึกษา ไดผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังและเกิดประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาไดอยาง
มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สําหรับการบริหารงบประมาณนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษายังไมจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอน (Block Grant) ใหสถานศึกษาบริหาร
และจัดการเอง ท้ังนี้ เนื่องจากสถานศึกษายังไมมีความพรอมในการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยเฉพาะงบบุคลากรและงบดําเนินงาน แตจะมีการจัดสรรงบประมาณ หมวด
เงินอุดหนุนใหสถานศึกษาบริหารจัดการเอง ท้ังนี้มีสาเหตุเนื่องจากกฎระเบียบการบริหาร
งบประมาณยังไมชัดเจนในการนํามาปฏิบัติ ประกอบกับผูบริหาร ครู อาจารย ยังขาดความรู
ความสามารถในการบริหารงบประมาณในแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based
Budgeting : PBB) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2546)
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จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ใน 7 ดาน ตามกรอบแนวคิดของการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดแก การจัดทํา
และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา
การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย เพ่ือจะไดทราบวา
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีมีสภาพบริหารงานงบประมาณจริงเปนอยางไร เพ่ือจะไดนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปรับปรุง ระบบการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ให
เกิดประโยชนสูงสุดสําหรับผูท่ีเก่ียวของตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแตกตางกันตาม

ประสบการณและประเภทของโรงเรียนหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานงบประมาณ

ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 553  คน
กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานงบประมาณของ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 232 คน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร
ของ ยามาเน (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542) ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบงชั้นตามประเภทองโรงเรียน (Stratified Sampling)

วิธีการสุมกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ใชวิธีการเทียบอัตราสวนระหวางโรงเรียน
ประถมศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดอัตราสวนระหวาง 114 : 118 คน รวมได 232 คน
แลวทําการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเ ก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี โดย
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตามตัว
แปรตนท่ีตองการศึกษา ไดแก ประสบการณการทํางาน ประกอบดวย 1) ประสบการณ
ต่ํากวา 10 ป และ 2) ประสบการณ 10 ปข้ึนไป และประเภทของโรงเรียน ประกอบดวย
1) โรงเรียนประถมศึกษา และ2) โรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check List) ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 7 ดาน และไดกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้

5 หมายถึง โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก
3 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับนอย
1 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับนอยท่ีสุด

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
ศึกษาแนวคิดหรือหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารตลอดจน เอกสาร ตํารา

บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในจังหวัด
ปทุมธานีใน 7 ดาน และศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเนื้อหาใน
แตละงาน เพ่ือสรางแบบสอบถาม แลวจึงนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนขอความเห็นจาก
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและการใช
ภาษา หลังจากนั้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบหาความตรงในเนื้อหาของ
แบบสอบถามเพ่ือใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความเท่ียงตรงมากข้ึนโดย
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยผูวิจัยเลือกเอาเฉพาะขอท่ีมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไปสวนท่ีมีคานอยกวา
0.5 แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน คา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากร
ท่ีไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน แลวหาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach, 1970 อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2543) ซ่ึงมีคาเทากับ .98 นํามาปรึกษา
อาจารยท่ีปรึกษาอีกครั้งแลวปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณและนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภถึงผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 84 แหง ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง
และขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูลแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน
232 ชุด หลังจากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยนัดวัน
รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณและจํานวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการคํานวณคาสถิติ

ตางๆ มีข้ันตอนดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยการแจกแจงความถ่ี (f) และ

หารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบบรรยาย
2. วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนแบบสอบถามตอนท่ี

2 เปนมาตราสวนประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ไดกําหนดเกณฑความหมายของคาเฉลี่ยโดยอาศัยแนวคิด Best (1993) ซ่ึงแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนี้

4.21 - 5.00 หมายถึง  การบริหารงบประมาณในระดับมากท่ีสุด
3.41 - 4.20 หมายถึง  การบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง  การบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง การบริหารงบประมาณอยูในระดับนอย
1.00 - 1.80 หมายถึง  การบริหารงบประมาณอยูในระดับนอยท่ีสุด

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียนมี 2 กลุมดังนี้ จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน
โดยการทดสอบที (t-test Independent Sample)

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบทดสอบแตละขอโดยใชสูตร IOC หาคาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ
ท้ังหมด
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สถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สถิติทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติทดสอบที (t-test) แบบ Independent Sample
เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน

ผลการวิจัย
จากการศึกษา สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( =4.29, S.D.=0.61)
รองลงมาคือ ดานการบริหารพัสดุหรือสินทรัพย ( =4.22, S.D.=0.56) และดานการระดม
ทรัพยากรและการลงทุน เพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ( =4.06, S.D.=0.63)
เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงเรียน พบวา โรงเรียนประถมศึกษามีการบริหารงบประมาณใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.54) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
จัดสรรงบประมาณ ดานการบริหารการเงิน และดานการบริหารพัสดุหรือสินทรัพยมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด ( =4.26, S.D.=0.56, 0.66, 0.60) รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ( =4.21, S.D.=0.62) และ
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ํ าท่ีสุด ( =4.03,
S.D.=0.70) โรงเรียนมัธยมศึกษามีการบริหารงบประมาณในภาพรวมอยูในระดับมาก
( =4.20, S.D.=0.49) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด ( =4.31, S.D.=0.57) รองลงมาคือ ดานการบริหารบัญชี ( =4.25, S.D.=0.57)
และดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ( =4.08,
S.D.=0.56)

2. เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามประสบการณการทํางานงบประมาณ และประเภทของโรงเรียน พบวา

2.1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณ แตกตางกันท้ังในภาพรวม และรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2.2 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวม และรายดาน
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อภิปรายผล
โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณโดยรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดงใหเห็น

วาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี มีการวางระบบการบริหารงาน
งบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารการเงิน มีการรับ-จายเงิน ของโรงเรียนเปนไป
ตามข้ันตอน และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด การดําเนินการเก็บรักษาเงินเปนไปตาม
ข้ันตอน และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดรวมถึงมีการนําสงเงินเหลือจายเปนไปตาม
ข้ันตอน และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รวมไปถึงการบริหารพัสดุหรือสินทรัพย และ
การบริหารบัญชี เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชัย มีศรี (2548) สภาพการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กอบกูล ศรีคํามี (2549) สภาพและ
ปญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นท่ี 3 และชวงชั้นท่ี 4
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต 3 พบวา มีสภาพการบริหารการเงินมีการ
วางแผนการเงินและบัญชีโดยคณะกรรมการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใช
เปนแผนในการใชจายเงินมีการรวบรวมขอมูลปญหา และความตองการของสถานศึกษาโดย
ผูบริหารเปนผูประเมินการปฏิบัติงานตลอดจนการประมวลผลท่ีรวดเร็ว สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ (2548) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี
พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แตไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ อิทธิพล สุขรัง (2552) การศึกษาสภาพการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณท้ัง 7 ดานจากลําดับแรกไปหาลําดับสุดทาย ไดแก การบริหารบัญชี การจัดตั้ง
งบประมาณการจัดสรรงบประมาณ การบริหารพัสดุและสินทรัพย การบริหารการเงิน
การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพ่ือการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ อยูระดับปานกลาง ไมสอดคลองงานวิจัยของ เชษฐา
ชาญพานิชย (2548) ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอเมืองระยอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา
สภาพ การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง
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ระยอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ
ปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช เตียวเจริญ (2547) ศึกษาการจัดการ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว พบวา ปญหาการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดาน พบวา มีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยูในระดับ
มากท่ีสุด ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณในเรื่องของการบริหาร
การเงินเปนลําดับสําคัญท่ีสุดการท่ีโรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณในดานการบริหาร
การเงินมากท่ีสุดอาจเปนเพราะวาการเงินเปนหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการซ่ึงการบริหาร
จัดการงานงบประมาณตองเปน ไปตามหลักการ กฎเกณฑ  ระ เบี ยบ ขอบั ง คับ
ของกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกําหนด เพราะการบริหารงานงบประมาณถือไดวา
เปนเรื่องการจัดการทางการเงินท่ีละเอียดออนและตองมีความรอบคอบสมควรในการ
บริหารงานใหสอดคลองกับงานและเงินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในเรื่อง
การมีการรับ-จายเงิน ของโรงเรียนเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดการดําเนินการเก็บรักษาเงินเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดรวมถึง มีการ
นําสงเงินเหลือจายเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รวมไปถึงการ
บริหารพัสดุหรือสินทรัพย และการบริหารบัญชี กลาวไดวา การบริหารในเรื่องการการรับ
จายการนําสงหรือการบริหารพัสดุสินทรัพยถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กอบกูล ศรีคํามี (2549) สภาพ และปญหาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นท่ี 3 และชวงชั้นท่ี 4 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต 3 พบวา มีสภาพการบริหารการเงินมีการวางแผนการเงิน และ
บัญชีโดยคณะกรรมการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใชเปนแผนในการใช
จายเงินมีการรวบรวมขอมูลปญหา และความตองการของสถานศึกษาโดยผูบริหารเปน
ผูประเมินการปฏิบัติงานตลอดจนการประมวลผลท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ดารา ชินชัย (2549) ศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติ
บุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา สภาพการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนนิติบุคคล โดยภาพรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา

เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามประสบการณการทํางานงบประมาณและประเภทของโรงเรียน พบวา
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จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณ
แตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาประสบการณการทํางานท่ีตางกันมีความคิดเห็น
แตกตางกันในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณทุกดานไมวาจะเปนดานการจัดทํา และ
เสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา ดานการบริหารการเงิน ดานการบริหารบัญชีและดานการบริหารพัสดุหรือ
สินทรัพย พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในฝายงบประมาณท่ีมีประสบการณในการทํางาน
งบประมาณตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานีแตก ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
งบประมาณท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณต่ํากวา 10 ป มีคานอยกวาบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานงบประมาณท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณ 10 ป ข้ึนไป เพราะวาผูท่ี
มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป มีคาเฉลี่ยนอยกวาผูท่ีมีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป เพราะวาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณต่ํา
กวา 10 ป มีจํานวนมากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณ 10 ปข้ึนไป
ท้ังนี้อาจเปนเพราะการกระจายความคิดท่ีแตกตางกันออกไปประสบการณทํางาน
งบประมาณท่ีต่ํากวา 10 ป จะมีมุมมองในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณในความ
ละเอียดของงานไมละเอียดออนพอควรเนื่องจากประสบการณทํางานงบประมาณท่ีนอยกวา
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารา ชินชัย (2549) ศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
ท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีโดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 เม่ือผลการเปรียบเทียบรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe) พบวา
สภาพการบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
แตกตางจากผูบริหารและหัวหนางานการเงินโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 แตไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชัย มีศรี (2548) สภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท่ีมีประสบการณการ
ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม
แตกตางกัน

จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณ ไม
แตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้แสดงใหเห็น
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วาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นไม
แตกตางกันในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณทุกดาน ไมวาจะเปนดานการจัดทํา และ
เสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา ดานการบริหารการเงิน ดานการบริหารบัญชีและดานการบริหารพัสดุ หรือ
สินทรัพย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชัย มีศรี (2548) สภาพการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท่ีมีปฏิบัติหนาท่ีใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะวาไมวาจะประเภทของโรงเรียนจะ
ตางกันอยางไร ถาการบริหารงานงบประมาณไมเปนไปตามแผน ไมสอดคลองกับภารกิจท่ี
กําหนดไวจะสงผลตอการบริหารงานงบประมาณไมดีเทาท่ีควรและแนวคิดการบริหารงาน
งบประมาณไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามี

คาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย โดยเฉพาะการรวมมือกับชุมชนในการใชทรัพยากรในชุมชนให
เกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธให
หนวยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบเก่ียวกับรายการ
สินทรัพยของโรงเรียนเพ่ือใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และวิเคราะหภารกิจการจัดการศึกษาจากแผนปฏิบัติการประจําปท่ีมีความ
จําเปนตองใชวงเงินเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไวสํารวจแหลงทรัพยากรใน
ทองถ่ินท่ีสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดทําแผนการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา จัดทําแนว
ปฏิบัติ หรือระเบียบของโรงเรียนเพ่ือจัดหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จัดหารายไดและจัดทําทะเบียนคุมการเก็บรักษาเงิน และการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และจัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาดําเนินการเปนไปตามระเบียบ

2. จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานงบประมาณตางกัน
มีความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารงบประมาณของโรงเรียนแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป และ10 ปข้ึนไป จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไป
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ดังนั้นควรเพ่ิมประสบการณใหกับบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสงเขารับการฝกอบรม

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการบริหารงบประมาณในเขตจังหวัดขางเคียงกันเพ่ือนํามา

เปรียบเทียบถึง การบริหารงบประมาณแตละแหงมีความแตกตางกันอยางไร
2. ควรมีการศึกษาการบริหารงานงบประมาณระหวางโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียน

เอกชนเพ่ือทราบถึง ปญหา และแนวทางในการบริหารงบประมาณวาเปนอยางไร
เพ่ือพัฒนาการบริหารงบประมาณตอไป
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