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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน (สำนักงบ 

ประมาณ , 2551)  (1) การวางแผนงบประมาณ  (2) การกำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน  

(3) การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง (4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (5) การรายงาน

ทางการเงินและผลดำเนินงาน (6) การบริหารสินทรัพย์ และ  (7) การตรวจสอบภายใน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 327 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ี 

และมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านท่ีมีระดับมากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหาร

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (x#= 4.76) รองลงมา คือ ด้านการบริหารสินทรัพย์ (x#= 4.72) 

ด้านท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน (x#= 4.62)  

 

คำสำคัญ: การบริหารงบประมาณ,  ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 



61 

 
วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study budget administration of schools 

under the office of Chaiyaphum Primary education at service area 1, 7 aspects (1) Budget 

planning, (2) Product determination and cost calculation, (3) Procurement system 

arrangement, (4) Financial management and budget control, (5) Financial and performance 

reporting, (6) Asset management, and (7) Internal audit. The samples were  

327 teachers and School administrator of schools under the office of Chaiyaphum Primary 

education service area 1. The sample was obtained by using Krejcie & Morgan’s table and 

simple random sampling technique. The questionnaire were used as the tool for data 

collecting, with the reliability of 0.98. The statistics in this study were percentage, mean, 

and standard deviation. 

 The research findings were as follows: the budget administration of Schools under 

the office of Chaiyaphum Primary education at service area 1, in overall were found at the 

highest level. The highest aspect was a financial management and budget control  

( = 4.76), followed by the Asset management ( = 4.72), and the least was the Financial 

and performance reporting ( = 4.62). 

 

Keywords: Budget Administration, School Administrators, The office of Primary Educational  

                Service Area 

 

บทนำ 
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้จัดระบบโครงสร้างการ

บริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2550) และพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หมวด 2 ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 

35 กำหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นนิติบุคคล ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอน 62 ก สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจในการบริหารสถานศึกษา เป็น 4 ภารกิจ 

คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

ขอบข่ายการบริหารงานตามภารกิจของการจัดการศึกษาจำเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและขอบข่ายงานในแต่ละงานให้มีคุณภาพและจำเป็นอย่างย่ิงท่ี

ต้องอาศัยทรัพยากรทางการบริหารท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญ 4 ประการ คือ คน (MAN) เงิน (MONEY) 

X X

X
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วัสดุอุปกรณ์ (MATERIAL) และการจัดการ (MANAGEMENT) ถึงแม้ว่าทรัพยากรคนจะเป็นท่ียอมรับของ 

นักบริหารว่า มีความสำคัญมากกว่าทรัพยากรอ่ืน ๆ ในแง่ของการบริหารก็ตาม แต่ทรัพยากรเงินหรืองาน

การเงินและบัญชีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานธุรการในหน่วยงานการศึกษาท่ีมีความสำคัญและจำเป็นต่อ 

การบริหารการศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพราะงานงบประมาณเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การบริหารงานของ

หน่วยงานเป็นไปด้วยความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

รายงานประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการดำเนินงบประมาณไม่มาก 

การบริหารงบประมาณจะเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็นผู้อนุมัติให้จ่ายได้ 

โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และ

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร วิธีการดำเนินงานงบประมาณก็จะเปล่ียนไปตามาผู้บริหารคนใหม่  

การจัดทำงบประมาณก็จะมีแนวโน้มใช้จ่ายท่ีไม่มีแผนแน่นอนเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีตามมาคือ ยากต่อการ

ตรวจสอบทางระบบบัญชีการเงิน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของเงิน (สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2561) ปัญหา

ดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังน้ี 

 เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีจำนวน 231 โรงเรียน จำนวน 2,118 คน  (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1, 2561) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 327 คน ซ่ึงกำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)  

และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เร่ือง การบริหารงบประมาณของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
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 3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ จากการศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนหลักการและ

ทฤษฎี จากเอกสารตำราท่ีเก่ียวข้องนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาและนำเสนอ

ต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาอีกคร้ัง ปรับปรุงแก้ไข แล้ว

นำเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน นำมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน มาสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยคร้ังน้ี  ซ่ึงเป็นคำถามแบบให้คะแนนหรือประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การกำหนดค่า

น้ำหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1993) 

 4. การรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม จำนวน 327 ฉบับ ให้กับครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ด้วยตนเองนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x#) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์แบบตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปจำแนกตามระดับการศึกษา 

และประสบการณ์สอนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละในภาพรวม ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

1.  ปริญญาตรี 195 59.63 

2.  สูงกว่าปริญญาตรี 132 40.37 

รวม 327 100.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 195 คน 

คิดเป็นร้อยละ 59.63 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 40.37 
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ตารางท่ี 2  จำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์สอน 
 

ประสบการณ์ในการสอน จำนวน ร้อยละ 

 1.  น้อยกว่า 5 ปี 112 34.25 

 2.  ระหว่าง 5 - 10 ปี  100 30.58 

 3. และมากกว่า 10 ปี 115 35.17 

รวม 327 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี จำนวน 

115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.17 รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.25 และประสบการณ์สอนระหว่าง 5-10  ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 ตามลำดับ 

 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยหาค่าเฉล่ีย (x#) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 

                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
 

การดำเนินการบริหารงบประมาณ 

ตามกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 

ระดับการดำเนินงาน 

x# S.D. ความหมาย อันดับ 

1.  ด้านการวางแผนงบประมาณ 4.67 0.468 ดีมาก 6 

2.  ด้านการกำหนดผลผลิตและคำนวณต้นทุนผลผลิต 4.67 0.498 ดีมาก 4 

3.  ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 4.70 0.467 ดีมาก 3 

4.  ด้านการบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 4.76 0.401 ดีมาก 1 

5.  ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน 4.62 0.509 ดีมาก 7 

6.  ด้านการบริหารสินทรัพย์ 4.72 0.442 ดีมาก 2 

7.  ด้านการตรวจสอบภายใน 4.67 0.469 ดีมาก 5 

รวม 4.69 0.463 ดีมาก  

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การดำเนินการบริหารงบประมาณ โรงเรียนตามกระบวนการงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับดี

มากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ( = 4.76) รองลงมา คือ 
X

X
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ด้านการบริหารสินทรัพย์ ( = 4.72) ด้านท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการรายงานทางการเงิน

และผลการดำเนินงาน ( = 4.62)  

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัย เร่ืองการศึกษาเร่ืองการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 การดำเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ผู้บริหารและครู

มีการปฏิบัติการดำเนินการบริหารงบประมาณโรงเรียนตามกระบวนการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุก ( = 4.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับดีมากค่าเฉล่ีย

สูงสุด  คือ ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ( = 4.76) รองลงมา คือ  

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ( = 4.72) ด้านท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการรายงานทางการเงิน

และผลการดำเนินงาน ( = 4.62)  

 1. ด้านการวางแผนงบประมาณ การดำเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการวางแผนงบประมาณ พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการ 

วางแผนงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก 

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาการจัด การศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจำปี โดยมาจาก ผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย รองลงมา คือ แผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนท่ีสอดรับกับ

แผน กลยุทธ์ และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด  

มีการประเมินตนเอง (SAR) และการวิเคราะห์สถานภาพ(SWOT) แม้โรงเรียนมีการดำเนินงานตาม

กระบวนการในทุกข้ันตอน แต่ผลการดำเนินงาน ยังไม่ประสบความสำเร็จ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่

มีความเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนถูกต้อง ท้ังหมด ยังขาดความเหมาะสมท่ีปรับตามสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าโรงเรียน ในเมืองกับพ้ืนท่ีสูงต่างกันท่ีบริบท แต่รูปแบบแผนการจัดทำ มีความ

คล้ายคลึงกัน ประกอบกับการ บริหารงานงบประมาณยังไม่เหมาะสม ยังขาดการทบทวนปรับปรุงการแปลง

กลยุทธ์เป็นโครงสร้าง แผนงาน ขาดความสัมพันธ์เช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรจะมีการดำเนินไป

ตามแบบแผน แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพราะมีการเร่ิมใช้แผนบริหาร

งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงานมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 (นิติ ในพรม, 2550) ตัวอย่างการปรับเปล่ียนระบบ

งบประมาณการเงินและการพัสดุ เป็นหน่ึงในแผนปฏิรูประบบ บริหารงานภาครัฐท่ีนำเอาระบบงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้โดยหน่วยงานภาครัฐต้อง ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินของ

สำนักงบประมาณ 7 ด้าน เพ่ือเป็นหลักประกันได้ว่า หน่วยงานจะสามารถนำงบประมาณไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ด้านการจัดทำ และเสนอของบประมาณ ทำให้การบริหารงานด้าน

งบประมาณมุ่งสู่ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมากข้ึน มีการกำหนดเป้าหมายงานต่าง ๆ 

อย่างเป็นรูปธรรม มีแผนก ชัดเจน มีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน และสามารถวัดและประเมินผลการทำงาน

X

X

X

X

X

X
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ได้ชัดเจน การใช้จ่าย ประมาณเน้นท่ีเป้าหมายเพ่ือประชาชนเป็นหลัก นอกจากน้ี ณรงค์ สัจพันโรจน์ 

(2560) ได้ขยายความต่อว่า ผู้บริหาร ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบท้ังในด้านการวางแผนและการบริหาร

งบประมาณ การส่งมอบผลผล ติดตามผลงาน ข้อค้นพบอีกประการหน่ึงคือในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กลยุทธ์ และการประจำปีของบางโรงเรียน ไม่มีความสอดคล้องของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ไม่ได้

ระบุกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์แผนงาน ซ่ึงทำให้การจัดทาโครงการกิจกรรม ไม่เป็นไปในทิศทาง 

 2. ด้านการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุนผลผลิต การดําเนินการบริหารงบประมาณ 

ตามกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุนผลผลิต 

พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุนผลผลิตโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดทําคู่มือ หรือ

เอกสาร เก่ียวกับการกําหนดผลผลิต คํานวณต้นผลผลิต รองลงมา คือ การจัดทําแบบฟอร์มการเก็บ

ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานคู่ขนานไปกับการเก็บข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินภาครัฐ 

(GFMIS) ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด มีการสรุปและรายงานผลระบบติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนส่วน

ใหญ่ได้กําหนดผลผลิตหลัก ในการบริหารจัดการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และตัวช้ีวัดท้ัง 4 ด้าน คือ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน นอกจากน้ีการกําหนดกิจกรรมนําไปสู่ผลผลิต มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง

กับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) แต่การคิดคํานวณ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมยังไม่มี

ประสิทธิภาพ เพียงพอ ขาดความเหมาะสม คุ้มค่า ยังไม่เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานท่ีกําหนดนโยบาย

งบประมาณ ท้ังน้ีเป็นเพราะ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ท่ีถูกต้อง ด้านการมีส่วน

ร่วม พบว่า มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกคน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน คํานวณต้นทุนผลผลิตตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน โรงเรียนส่วนใหญ่ ดําเนินการโดยการวางแผนและจัดทําแบบฟอร์มการเก็บค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน  

ต่อขนานไปกับการเก็บข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินภาครัฐ (GFMIS) ครอบคลุม เงินใน

และนอกงบประมาณ โดยจําแนกเป็น 5 งบรายการ คือ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 

และงบรายจ่ายอ่ืน ๆ คํานวณจากค่าใช้จ่ายจริงของปีก่อนปีปัจจุบัน ซ่ึงข้อมูลค่าใช้จ่ายของกรรมท่ีถูกต้อง

เช่ือถือได้ ดังท่ี ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสรี (2554) อธิบายว่า การคํานวณผลผลิตเป็นเง่ือนไขท่ีสําคัญอย่างหน่ึง

ท่ีหน่วยงานจะเป็นผลงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานจะต้องดําเนินการคํานวณต้นทุนผลผลิตให้ใกล้เคียง

กับ ความเป็นจริงมากท่ีสุด ในกระบวนการนําส่งผลผลิตเพ่ือบริการประชาชนโดยท่ัวไป หน่วยงาน 

จะกําหนดได้ว่าผลผลิตหรือผลงานแต่ละหน่วยงานจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง ดังน้ัน สถานศึกษา 

สามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการคํานวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานตนเองได้และการท่ี ผู้ให้การ

สัมภาษณ์ได้เสนอว่า ปัญหาท่ีบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการคํานวณต้นทุน

ผลผลิต น้ันอาจกล่าวได้ว่า เป็นผลมาจากการท่ีแนวทางและวิธีปฏิบัติในการคํานวณต้นทุนผลผลิตน้ันมี 

การเปล่ียนแปลงบ่อย ทําให้ส่งผลต่อการรับรู้ในทางหน่ึง หรืออาจเป็น ดังท่ีกรมสามัญศึกษา (2543) เสนอ 

คือ ระบบต้นทุนกิจกรรม แม้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายองค์กร การทำให้เกิดความเข้าใจท่ีง่ายและชัดเจน 
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สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมท้ังสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

สามารถนําไปสู่การพัฒนาวิธีการคํานวณต้นทุน ผลผลิตโดยใช้ระบบทุนกิจกรรม 

 3. ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง การดําเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณแบบ 
มุ่งเน้นผลงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดซ้ือจัดจ้าง รองลงมา คือ มีการจัดทําคําส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด มีการดําเนินการเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัด

จ้าง ตามวิธีการ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริหารงานงบประมาณด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

พบประเด็นปัญหา กรณีท่ีบางโรงเรียนท่ีไม่มีแผนงานโครงการรองรับ หรือมีแต่ไม่มีหลักฐานการจัดซ้ือ  

จัดจ้าง เช่น แบบบ .ช .ไม่ครบ และไม่ตรงกับเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนเบิกออกมาใช้ เป็นเพราะ 

การตรวจสอบติดตามของโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีหลักฐานรายงานการตรวจสอบติดตาม มีเพียง 

กรรมการตรวจสอบพัสดุ และการจัดจ้างของโรงเรียน ปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงเรียน 

บางโรงเรียนไม่มีการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นปัจจุบัน เพราะขาดการนิเทศติดตาม 

จากคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําเดือน ซ่ึงปัจจุบัน 

แม้ สถานศึกษาจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบวิธีการบริหารราชการ วงศึกษาธิการ 

พ .ศ.2546 (มาตรา 35) โดยเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (มาตรา 39 และมาตรา 59) แต่สถานศึกษาก็ต้อง สำคัญกับการจัดระบบบัญชีให้

ครบถ้วนถูกต้อง ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2550) รายละเอียดไว้ว่า แม้ผู้บริหารจะมีอํานาจอิสระในการ

บริหารและตัดสินใจ โดยเฉพาะด้านการเงินซ่ึงส่วน งบประมาณแผ่นดินจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ

ตรวจสอบการเงินของสถานศึกษาท้ังในช่วง ระหว่างใช้ และหลังใช้ ดังน้ันจึงจําเป็นจะต้องจัดทําระบบบัญชี

ให้ครบถ้วน ถูกต้องตาย ระเบียบทางราชการเพ่ือการบริหารของตนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสุจริต 

สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) อธิบายไว้ว่า การจัดซ้ือจัดจ้าง 

เป็นส่ิงสําคัญท่ีก่อให้เกิด ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของผลิตผล 

กระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้างท่ีดี จะต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ จะช่วยลดการสูญเสียเงิน

งบประมาณ 

 ดังน้ันส่วนราชการจะต้องจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีดี มีแผนในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีจะบ่งบอกว่า 

จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ชนิดไหน จํานวนเท่าไร ในเวลาใด และจะจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร เพ่ือให้ ทรัพยากรท่ีใช้

ในการดําเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยเฉพาะด้านการเงิน

ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเงินของสถานศึกษาท้ังในช่วงก่อนใช้ 

 4. ด้านการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ การดําเนินการบริหารงบประมาณตาม 

กระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ พบว่า ผู้บริหาร

และครูมีการปฏิบัติการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็น

ประจํา รองลงมา คือ มีการจัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย

ต่ำสุด มีการจัดทํารายงานการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นประจําทุกเดือน และส่งตามกําหนด 

โรงเรียนให้ข้อมูลว่ามีการบริหารควบคุมงบประมาณท่ีดําเนินการอยู่น้ัน สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ท่ีได้ให้กรอบ 

แนวคิดในการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณไว้ว่า ตามแนวนโยบายการปฏิรูประบบราชการ  

ของรัฐบาลซ่ึงมีเป้าหมายในการกระจายความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการและสร้างระบบ บริหาร

ภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบการตรวจสอบ กํากับดูแลท่ีดี ทําให้หน่วยงานภาครัฐ ต้อง

ดําเนินการตามระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยต้องมีระบบข้อมูลทางการเงิน ท่ีสมบูรณ์ เพียงพอ 

การประเมินและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินและการ วิเคราะห์ต้นทุน

ค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวม จากหน่วยงานกลาง รวมท้ังเป็นข้อมูล

สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการสินทรัพย์สิน และการ ตรวจสอบกํากับดูแลองค์กรของ

ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยกระทรวงการคลังจะต้องรวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มาจัดทําเป็นรายงานการเงินในแผ่นดินต่อไป ด้วยการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

ต่าง ๆ มาจัดทําเป็นรายงานการเงินในภาครวม แผ่นดินต่อไป ด้วยเหตุน้ีสถานศึกษาจึงต้องให้ความสําคัญ

กับการบริหารการเงินและควบคุม งบประมาณ และควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการให้มีความสะดวกและ

คล่องตัวมากท่ีสุด 

 5. ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ ผลการดําเนินการการบริหารงบประมาณ
ตามกระบวนการ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ พบว่า 

ควรมีการปฏิบัติการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ การรายงานประจําปี

ด้านการเงินของโรงเรียน รองลงมา คือ การจัดทํารายงานประจําปีอย่างครบถ้วนประกอบด้วยฐานะ  

ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน รายงานทางการเงิน งบกระแส เงินสด เพ่ือจัดส่งให้หน่วยเหนือสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด การรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปี มีรายการครบถ้วน โรงเรียนได้มีการจัดทําการรายงานการ ซ่ึงรายงานต่อ คณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีโรงเรียนได้แต่งต้ังข้ึน และรายงานต่อผู้ ซ่ึงการรายงาน บัญชีเงินสด บัญชีเงินคงเหลือประจําวัน 

ทะเบียนคุมเงินนอกง หลักฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกโรงเรียนจะดําเนินการรายงานเดือนละ 1 คร้ัง 

เอกสารการรายงานมีมากจนเกินไป และรูปแบบของรายงานตามหน่วยงานท่ีเก่ียว ติดตาม ตรวจสอบการ

บริหารงบประมาณ ซ่ึงโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตาม ดังน้ันหากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการปรับปรุงรูปแบบ

รายการของรายงานให้เหมาะสมเน้นเฉพาะข้อมูลท่ีมีประโยชน์ ลดความซ้ำซ้อนโดยจัดให้มีระบบเช่ือมโยง

รายงานไปสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ง่ายข้ึน 
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 6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ การดําเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณ  

แบบมุ่งเน้นผลงานด้านการบริหารสินทรัพย์ พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการ

จําแนกประเภทของพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ลงทะเบียนควบคุมสินทรัพย์อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รองลงมา 

คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด การกําหนดนโยบายและ

แผนกลยุทธ์ในการบริหารชัดเจน มีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือการบริหารสินทรัพย์ การดําเนินการการ

บริหารสินทรัพย์โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การกําหนดขอบเขตความ

รับผิดชอบ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ท่ีชัดเจน มีแผนการหารายได้และผลประโยชน์

จากสินทรัพย์ของสถานศึกษามีแผนการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร เสถานท่ี อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด นอกจากน้ันการบริหารสินทรัพย์ยังเป็นการจัดการสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี 

การนําส่งรายได้ มีการกําหนดระเบียบข้ันตอนการบริหารสินทรัพย์ และมีข้อมูลท่ีครอบคลุมและปรับปรุง

อยู่เสมอ (ชัยยุทธ ศิริสุทธ์ิ, 2554) 

 7. ด้านการตรวจสอบภายใน การดําเนินการบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานด้านการตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

การจัดทําแผนตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลง การให้บริการผลผลิตของโรงเรียนให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติ การประจําปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ รองลงมา คือ มีการดําเนินการ

ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตาม แผนการตรวจสอบ ติดตาม ข้อท่ีมีระดับดีมาก ค่าเฉล่ียต่ำสุด  

มีการนําข้อมูลทางการเงินมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการ ตัดสินใจ ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน

ของฝ่ายบริหาร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน

ของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการกําหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบ ท่ีชัดเจน มีการหา

วิธีปฏิบัติเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรท่ีประสบความสําเร็จประเมินผลโดยพบ ผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Audit) มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน่ืองจากการ

ตรวจสอบภายในเป็นหน้าท่ีงานเก่ียวกับการประเมินผลอ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจัดให้มีข้ึน

ภายในองค์กรเพ่ือให้การบริการตรวจสอบควบคุม บริหารการดําเนินงานกิจกรรม การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

ขององค์กร ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทํางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าท่ีวิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ  

ให้คําปรึกษา และให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตรวจสอบ รวมถึง การส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมประเสริฐ, 2554)  ดังน้ันควรให้ความสําคัญ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรไหม ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด แบ่งหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญให้แก่บุคคลหลายคนเพ่ือลดความเส่ียงจากการผิดพลาดหรือการทุจริต  

โดยไม่มอบหมายให้บุคคลคนเดียวแต่ต้นจนจบ และมีเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบภายใน จากสังกัดสำนักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มาทําการตรวจสอบภายในปีละ 2 คร้ัง บุคลากรในโรงเรียน ยังไม่

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
              1.1 ด้านการวางแผนงบประมาณ ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการวางแผนงบประมาณ ท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการประเมินตนเอง (SAR) และการวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ผู้บริหารจึงควร

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

โรงเรียน (SWOT) เพ่ือการจัดทําแผนงบประมาณ โดยจัดอบรม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

    1.2 ด้านการกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุน ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการกําหนด

ผลผลิตและการคํานวณต้นทุนท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการสรุปและรายงานผลระบบติดตาม ตรวจสอบ  

ควรจัดให้มีโครงการการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน  

    1.3 ด้านการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติการจัดระบบการ จัดซ้ือจัด

จ้างท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการดําเนินการเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามวิธีการบริหารงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงาน ผู้บริหารควรจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานการเงินท่ี เข้าใจง่าย ถูกต้องครบถ้วน 

สามารถนําไปปฏิบัติได้ และควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการเงิน และการบัญชีได้รับการอบรม สัมมนาอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีเพ่ือให้ทราบแนวปฏิบัติและระเบียบการ บริหารงานการเงิน การบัญชีท่ีกําหนดมาใหม่ 

    1.4 ด้านการบริหารทางการเงินและการการควบคุมงบประมาณ ผู้บริหารและครู มีการ

ปฏิบัติการบริหารทางการเงินและการการควบคุมงบประมาณท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการจัดทํารายงาน

การเงิน และบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นประจําทุกเดือน และส่งตามกําหนด ผู้บริหาร ควรจัดทําข้อมูลการ

บริหารสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ บริหารสินทรัพย์ การเงินและ

พัสดุ และผู้บริหารควรสนับสนุนและจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ รองรับการพัฒนาระบบการบริหาร

สินทรัพย์ 

    1.5 ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ ผู้บริหารและครูมีการ ปฏิบัติการ

รายงานทางการเงินและผลการดําเนินการท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  

มีรายการครบถ้วน ผู้บริหารควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนให้โรงเรียนดําเนินการจัดทําระบบ
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บัญชีเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเป็นกลไกในการควบคุมงบประมาณให้ได้มาตรฐานแล้วจึงกระจายอํานาจให้โรงเรียนมี

อิสระในการ บริหารการเงิน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการศึกษากับการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

       2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

     2.3 ควรศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

     2.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
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