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บทคดัย่อ   

 

 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาทีสั่งกดัสํานักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 

 

 บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระในระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปี

การศึกษา 2559 เก่ียวกับ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาต่อการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีสังกดัในสาํนักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุม

งบประมาณและดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน      

 ผูว้ิจัยได้ทาํการเก็บขอ้มูลกับบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสังกัดในสํานักงานเขต

ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาจาํนวน 6 แห่ง รวมทั้งส้ิน 196 คน โดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง 140 คน ทาํการเก็บขอ้มูลในระหว่างวนัท่ี 23 เมษายน – 5  พฤษภาคม 2560 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of  Variance)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่า

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index Of Congruence (IOC) ไดค่้าดชันีความ

สอดคลอ้งระหว่าง 0.80 – 1.00 และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficien) ตาม

วิธีของคอนบราค (Cronbrach)  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี ้

 1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคลากรท่ีสังกดัอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลางจาํนวน 100 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.4   เป็นบุคลากรท่ีสังกดัอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  เม่ือจาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานนอ้ยกว่า 10 ปี จาํนวนสูงสุด 

102 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9  รองลงมา คือ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังาน 11-20 ปี จาํนวน 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.6  และบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ  12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามลาํดบั 
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 2.  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่

ในระดบั มาก ( =4.37) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีค่าเฉล่ียท่ี ( =4.42) ดา้น

การวางแผนงบประมาณ มีค่าเฉล่ียท่ี ( =4.39) และดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมี

ค่าเฉล่ียท่ี ( =4.38) ตามลาํดบั 

             3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่าง

กัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั 

 การบริหารงบประมาณ ดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการ

บริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ ดา้นการรายงานทางการเงินและผลดาํเนินงาน บุคลากรทางการ

ศึกษา ขนาดสถานศึกษาท่ีสังกดั การแบ่งกลุ่มโรงเรียนในสังกดั ประสบการณ์ในการทาํงาน สถานศึกษาท่ี

สงักดัในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร  

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัพบวา่ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคอยูม่าก เน่ืองจากการ

ปฏิบติังานด้านงบประมาณนั้น จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนด หรืออยู่ในกรอบของกฎ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ หรือกรอบของกฎ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีวิสัยทศัน์กลา้ตดัสินใจและทนัต่อเหตุการณ์ จึงจะสามารถบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละประสบผลสาํเร็จได ้อีกทั้งยงัตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกบังานงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติัตามระเบียบท่ีกาํหนด หรืออยู่ใน

กรอบของกฎ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอย่างดี  แต่ในปัจจุบนั กลบัพบว่าสถานศึกษาแทบทุกแห่งยงัขาด

แคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นงบประมาณ การเงิน บญัชี พสัดุ โดยตรงอยูจ่าํนวนมาก 

 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ไดก้าํหนดให้

สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผลให้ภารกิจ อาํนาจ หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของโรงเรียนปรับเปล่ียนไป อีกทั้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาํหนดให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ความเป็นนิติบุคคลของ
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สถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินงานต่างๆภายใตก้รอบของอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายและการ

บริหารงานดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไปดงักล่าวดว้ย 

 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์(2557)  ไดก้ล่าวว่า สภาพปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบนัพบว่ามีอยู ่5 เร่ือง

หลักท่ีทาํให้การศึกษาไทยย ํ่าอยู่กับท่ีคือ หน่ึงหลักสูตร ส่ือการสอน และเทคโนโลยี  สองระบบการ

ประเมินผลผูเ้รียน สามระบบประเมินและพฒันาคุณภาพครู  ส่ีระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  ห้า

ระบบการเงินเพื่อการศึกษา  ควรปฏิรูประดบัโรงเรียนดว้ยการเพิ่มอิสระการบริหารของโรงเรียน และเพิ่ม

ศกัยภาพแก่โรงเรียน โดยใช้กลไกการเงินเขา้มาช่วยด้วย ปัจจุบนัระบบการเงินไม่ค่อยส่งเสริมความ

รับผิดชอบในระบบการศึกษา เพราะการเงินเพ่ือการศึกษา เก่ียวขอ้งกบัการให้เงินอุดหนุนดา้นอุปทาน อนั

ประกอบดว้ยการจดัสรรเงินอุดหนุนแก่โรงเรียน ท่ีข้ึนกบัการตดัสินใจของภาครัฐ ท่ีไม่ค่อยจะสัมพนัธ์กบั

ความตอ้งการของผูเ้รียนส่วนการให้เงินอุดหนุนดา้นอุปสงค์ จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรเงินอุดหนุนแก่

โรงเรียน ท่ีข้ึนกบัการตดัสินใจของผูป้กครองและนกัเรียน ดงันั้น การใหเ้งินอุดหนุนดา้นอุปสงค ์ผูป้กครอง

ควรท่ีจะ เลือกโรงเรียน ขณะท่ีโรงเรียนก็แข่งขนักนัดึงดูดนกัเรียน แต่กระนั้นโรงเรียนก็ควรท่ีจะปรับปรุง

คุณภาพการสอนดว้ย ดงันั้น เม่ือไปดูขอ้มูลของงบประมาณสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) จะพบวา่มีสดัส่วนการเงินดา้นอุปสงคค์่อนขา้งตํ่า โดยเฉพาะงบฯอุดหนุนรายหวั ขณะท่ีสัดส่วนเงิน

ดา้นอุปทานท่ีเก่ียวกบังบฯดา้นบุคลากร มีเพียง 70-80% นอกจากนั้น จะเป็นงบฯการดาํเนินการและงบฯ

ลงทุน การท่ีรัฐบาลปรับเงินเดือนครู ไม่ว่าจะเป็นการเล่ือนขั้น และการเล่ือนอนัดบั/วิทยฐานะ จึงไม่ทาํให้

สัมฤทธิผลทางการเรียนดีข้ึน เพราะผลตรงน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะ ท่ีสาํคญั นกัเรียนยากจน

ยงัคงไดรั้บเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ เพราะจากขอ้มูลระบุว่ามีเงินช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนยากจน 1,000 

บาท/คน/ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของนกัเรียนทั้งหมดในโรงเรียนประถม โดยเฉพาะระดบั ม.ตน้ ไดเ้งิน

อุดหนุน 3,000 บาท/คน/ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของนกัเรียนทั้งหมด ขณะท่ีนกัเรียนอาชีวะไดง้บประมาณ 

2,400 บาท/คน/ปี ส่วนนกัเรียนสายสามญั 2,900 บาท/คน/ปี ส่วนโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมปลาย จะได้

เงินอุดหนุนรายหัวประมาณ 1,500 บาท/คน/ปี สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะระบบการเงินขาดอิสระในการ

บริหารทรัพยากร เพราะงบฯบุคลากรมีสัดส่วนร้อยละ 70-80 ของงบประมาณทั้งหมด โรงเรียนจึงไม่

สามารถเลือกครูได ้ส่วนงบประมาณในการพฒันาดา้นต่าง ๆ มกัถูกกาํหนดมาจากส่วนกลาง โดยเฉพาะใน

โครงการพฒันาคุณภาพครูทั้งระบบ โรงเรียน และครู ไม่สามารถออกแบบ และเน้ือหาการฝึกอบรมได ้

ขณะท่ีโรงเรียนเองกบ็ริหารงบประมาณอยา่งอิสระเฉพาะเงินอุดหนุนรายบุคคล ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 14 

เท่านั้นเอง           

 Mansuang (1978) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น 

ตอ้งใชก้ระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรท่ีใช้

กบัผลงานท่ีเกิดข้ึนว่ามีความเช่ือมโยงกนั คุม้ค่า ทาํให้หน่วยงานของรัฐไดรั้บขอ้มูลทางการเงิน และการ

จดัการท่ีบ่งบอกถึงผลผลิต (Outputs) และเช่ือมโยงผลลพัธ์ (Outcomes) ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
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นโยบายรัฐบาล   จึงตอ้งมีมาตรฐานการจดัการทางการเงินท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้การบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง 7 Hurdles หรือ เรียกว่า มาตรฐานการจดัการทาง

การเงิน 7 ดา้น  คือ การวางแผนงบประมาณ  โดยเร่ิมตน้จากการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ผลผลิตหลกั กลยทุธ์ โครงสร้างแผนงาน ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ

ของผลงาน (KPI) และการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)  การกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณ

ตน้ทุน   การจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ   การรายงานทางการเงิน

และผลดาํเนินงาน  การบริหารสินทรัพย ์ และการตรวจสอบภายใน   ซ่ึงการบริหารงบประมาณ จะเป็นงาน

ท่ีช่วยสนับสนุนให้การดาํเนินงานตามภารกิจหลกัและงานดา้นอ่ืนๆ ของโรงเรียน สามารถดาํเนินไปสู่

เป้าหมายไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวไดว้่า หากหน่วยงานหรือองคก์รใดมีความพร้อมและมี

ระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีคุณภาพแลว้ ยอ่มส่งผลต่อการบริหารงานในดา้นอ่ืนๆ ของหน่วยงานหรือ

องคก์รนั้นๆ ใหป้ระสบผลสาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 พรจนัทร์ พรศกัด์ิกุล(2550,หนา้18) ไดก้ล่าวไวว้่าโรงเรียนท่ีไดรั้บการกระจายอาํนาจควรมี อิสระ

ในการปฏิบติังาน 5 เร่ือง  คือ 1) มีอาํนาจกาํหนดจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 2) มีอาํนาจใน การควบคุม

งบประมาณ 3) มีอาํนาจในการบริหารงานบุคคล 4) มีอาํนาจในการบริหาร หลกัสูตร และ 5) มีอาํนาจในการ

กาํหนดและเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ร ในการกระจาย อาํนาจทั้ง 5 ดา้น ใหก้บัสถานศึกษา  การกระจาย

อาํนาจดา้นงบประมาณนบัเป็นหัวใจของการ กระจายอาํนาจ เพราะถา้โรงเรียนไม่มีอาํนาจในการบริหาร

จดัการงบประมาณ ก็จะมีอาํนาจใน 2 การบริหารในเร่ืองอ่ืนๆ นอ้ยลง การกระจายอาํนาจดา้นวิชาการและ

บุคลากรไดจ้ะตอ้งไดรั้บ การกระจายอาํนาจดา้นงบประมาณก่อน (Murphy. 1991: 46-49) ดงันั้นการบริหาร

แบบใช ้ โรงเรียนเป็นฐานจะเกิดข้ึนไดโ้รงเรียนตอ้งมีอาํนาจท่ีแทจ้ริงในการควบคุมงบประมาณ โรงเรียน

ตอ้งมีอาํนาจในการตดัสินใจว่า จะใชง้บประมาณอยา่งไร และจะจดัสรรไปท่ีใด การบริหาร งบประมาณ

ลกัษณะน้ีเรียกว่า การบริหารงบประมาณแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Budgeting) เป็นการ

บริหารงบประมาณท่ี กระจายอาํนาจใหโ้รงเรียนโดยจดัสรรงบประมาณใหโ้รงเรียนแลว้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

นกัเรียนโดยตรง ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน เป็นผูต้ดัสินใจใน

การใชจ่้ายงบประมาณ (The High Involment… . 2004: Online) การบริหารงบประมาณแบบใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานจะทาํให้โรงเรียนใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้โรงเรียนใชง้บประมาณท่ีมีอยูจ่าํกดัให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของงบประมาณทาํให้ ใชจ่้าย

งบประมาณอยา่งคุม้ค่า         

 หวน พินธุพนัธ์(2550,หน้า34) ได้กล่าวไวว้่า ปัญหาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณท่ีพบคือ

บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีทางการเงินไม่มีความรู้เก่ียวกบังานการเงินและบญัชีของโรงเรียน รวมทั้งขาดการนิเทศ

ด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารด้านการเงินและการบัญชี สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้

ตรวจสอบ พบว่า สถานศึกษาบางแห่งไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีให้รับผิดชอบทั้งดา้นการเงินและการบญัชีในคน
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เดียวกนัจึงเกิดปัญหาการทุจริตข้ึน อีกทั้งปัญหาชัว่โมงสอนของครูผูป้ฏิบติังานดา้นธุรการ การเงินมีมาก ทาํ

ให้ครูผูน้ั้นทาํหนา้ท่ีในงานธุรการการเงินไดไ้ม่เต็มท่ีหรือทาํไม่ถูกตอ้งท่ีสาํคญังบประมาณการศึกษาส่วน

ใหญ่เป็นหมวดเงินเดือนทาํใหส้ัดส่วนของงบประมาณสาํหรับการพฒันาดา้นคุณภาพมีนอ้ย และพบว่าสถิติ

การทาํความผดิวินยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินลว้นแต่เป็นผูบ้ริหารทั้งส้ิน     

 ดงันั้น จากความสาํคญัและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัของกระบวนการบริหาร

การศึกษาของสถานศึกษาว่า ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ท่ีกาํหนดให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและสาํนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษานั้น ซ่ึง

จากขอ้มูลของงบประมาณสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่าสัดส่วนของเงินงบฯ

อุดหนุนรายหัวของนักเรียนมีเพียงร้อยละ 14 ท่ีเหลือนอกจากนั้น จะเป็นงบประมาณดา้นบุคลากร 

งบประมาณดา้นการดาํเนินการและงบฯลงทุน ทาํให้นักเรียนยากจนยงัคงไดรั้บเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ 

เน่ืองมาจากสถานศึกษาขาดอิสระในการบริหารระบบการเงิน ส่วนงบประมาณในการพฒันาดา้นต่าง ๆ มกั

ถูกกาํหนดมาจากส่วนกลาง โดยท่ีโรงเรียนไดบ้ริหารงบประมาณอย่างอิสระเฉพาะเงินอุดหนุนรายบุคคล

ของนักเรียนเท่านั้น  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องดาํเนินงานต่างๆภายใตก้รอบของอาํนาจหน้าท่ีตาม

กฎหมายและการบริหารงานดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป การ

ปฏิบติังานด้านงบประมาณนั้นจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนด หรืออยู่ในกรอบของกฎ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ หรือกรอบของกฎ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีวิสยัทศัน์ กลา้ตดัสินใจ ทนัต่อเหตุการณ์ และยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร จึงจะ

สามารถบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละประสบผลสาํเร็จ รวมถึงบุคลากร

ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานงบประมาณ การเงินบญัชี พสัดุของสถานศึกษา จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ 

ความเขา้ใจ เก่ียวกบังานงบประมาณของสถานศึกษา สามารถปฏิบติังานดา้นงบประมาณ การเงิน บญัชี 

พสัดุได้เป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติัตามระเบียบท่ีกาํหนด หรืออยู่ในกรอบของกฎ ขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง           

 ปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าโรงเรียนท่ีดีอยูแ่ลว้กลบัไดง้บประมาณมากข้ึนทุกปี แต่โรงเรียนท่ีขาดแคลนก็

กลบัไดรั้บงบประมาณนอ้ยลง เพราะการใหเ้งินงบประมาณมกัจะคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องงบประมาณท่ีไดรั้บ

เดิม จึงทาํใหดู้คลา้ยกบัว่าการไดรั้บงบประมาณของโรงเรียนมีสภาพเป็นโรงเรียนท่ีตอ้งการเงินมากกลบัได้

นอ้ย โรงเรียนท่ีตอ้งการเงินนอ้ยกลบัไดม้าก ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการบริหารการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบกฎเกณฑห์นา้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน อีกทั้งยงัพบว่าสถานศึกษาแทบทุกแห่งยงัขาดแคลนบุคลากรท่ี

มีความรู้ความสามารถทางดา้นงบประมาณ การเงิน บญัชี พสัดุ โดยตรงอยูจ่าํนวนมาก  สถานศึกษาบางแห่ง

ไดแ้ต่งตั้งเจา้หน้าท่ีให้รับผิดชอบทั้งดา้นการเงินและการบญัชีในคนเดียวกนัจึงเกิดปัญหาการทุจริตข้ึน 
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รวมถึงปัญหาชัว่โมงสอนของครูผูป้ฏิบติังานดา้นธุรการ การเงินมีมาก ทาํใหค้รูผูน้ั้นทาํหนา้ท่ีในงานธุรการ

การเงินไดไ้ม่เต็มท่ีหรือทาํไม่ถูกตอ้ง ท่ีสําคญังบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่เป็นหมวดเงินเดือนทาํให้

สดัส่วนของงบประมาณสาํหรับการพฒันาดา้นคุณภาพมีนอ้ย และพบว่าสถิติการทาํความผดิวินยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเงินลว้นแต่เป็นผูบ้ริหารทั้งส้ิน กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นตวั

บ่งช้ีถึงความสาํเร็จของการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี  ผูว้ิจยัจึงสนใจ ท่ีจะศึกษาสภาพ

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงานตามยทุธศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการจดัการทางการเงินท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้การบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย

รัฐบาล  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาท่ีสังกดัในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดั

และประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษา 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ขอบเขตเนือ้หา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสงักดัสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาการบริหารงบประมาณใน 4 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1    ดา้นการวางแผนงบประมาณ       

  1.2   ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง      

  1.3    ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ   

  1.4    ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

  2. ขอบเขตประชากร         

    2.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษาท่ีสังกัดในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษา 6 แห่ง รวมทั้งส้ิน 156 คน 

2.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ บุคลากรของสถานศึกษาท่ีสังกดัในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(อา้งถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และศิริพงษ ์เศาภายน, 2556, หนา้ 132) ท่ีประชากรจาํนวน 156 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง 140 คน คดัเลือกโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสดัส่วน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกดัสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็น 4 ดา้น จาํนวน 40 

ขอ้ ประกอบดว้ย 
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 ดา้นท่ี 1 ดา้นการวางแผนงบประมาณ        จาํนวน 10 ขอ้ 

 ดา้นท่ี 2 ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง                จาํนวน 10 ขอ้ 

 ดา้นท่ี 3 ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ   จาํนวน 10 ขอ้ 

 ดา้นท่ี 4 ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน        จาํนวน 10 ขอ้ 

 ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดบั คือ 

  5   หมายถึง   มากท่ีสุด 

  4   หมายถึง   มาก 

  3   หมายถึง   ปานกลาง 

  2   หมายถึง   นอ้ย 

  1  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 

 จากนั้นกาํหนดเกณฑใ์นการแปลค่าของคะแนนดงัน้ี 

  4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก 

  2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรอยูใ่นระดบันอ้ย 

  1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดัและ

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ี

สงักดัสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ขนาดของสถานศึกษาท่ีสงักดั โดยใช ้(t-test) 

 4. เปรียบเทียบความความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาท่ีสังกดัสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน โดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกต่างจะใชก้าร

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ  
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ผลการวจัิย   

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 

 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 140 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็น

บุคลากรท่ีสังกดัอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลางจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4   เป็นบุคลากรท่ีสังกดัอยู่

ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบว่า 

บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 10 ปี จาํนวนสูงสุด 102 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9  รองลงมา 

คือ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังาน 11-20 ปี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6  และบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ  12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามลาํดบั 

 2.  การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบั มาก ( =4.37) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีค่าเฉล่ียท่ี ( =4.42) ดา้นการ

วางแผนงบประมาณ มีค่าเฉล่ียท่ี ( =4.39) และดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมี

ค่าเฉล่ียท่ี ( =4.38) ตามลาํดบั 

             3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกดัอยู่ในสถานศึกษาขนาด

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกดัในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3.1 ดา้นท่ี 1 ดา้นการวางแผนงบประมาณ        

 3.2 ดา้นท่ี 2 ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง         

 3.3 ดา้นท่ี 3 ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ   

 3.4 ดา้นท่ี 4 ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการวิจยัเร่ือง การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาท่ีสังกดัในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประเดน็ท่ีน่าสนใจควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1. การแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสังกดัในสํานักงานเขต

ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 

เพราะสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, หนา้ 5) งบประมาณเป็นเคร่ืองมือ

ทางการคลงัท่ีสําคญัท่ีทาํให้การบริหารจดัการและการดาํเนินกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานบรรลุ

วตัถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีกาํหนดไวท้ั้ งในระดับรัฐบาลและในระดับท้องถ่ิน และยงั

สอดคลอ้งกบัสร้อยวสันต์  ศรีคาํแหง (2554, บทคดัย่อ) งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารท่ีมี

ความสาํคญัยิ่ง ท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร เพราะว่างบประมาณเป็นปัจจยัหลกัท่ีช่วยสนบัสนุน
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ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ในการบริหารงานในองค์กร และเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้ด้วย หากองค์กรใดมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในองคก์รนั้นๆ ดว้ย   เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้นการบริหารทางการเงินและการ

ควบคุมงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการวางแผนงบประมาณ และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการ

รายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน เน่ืองมาจากปัญหาการลงทะเบียนคุมทรัพยสิ์นในสถานศึกษาบาง

แห่งยงัไม่เป็นปัจจุบนัและขาดการแจง้หรือประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนให้สาธารณชน

รับรู้มีเฉพาะการรายงานต่อหน่วยงานตน้สังกัดเพียงเท่านั้นซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของลคันา  ชาววงั

กรานต(์2557,บทคดัยอ่)ปัญหาการควบคุมและจ่ายพสัดุคือ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานมีเพียงคนเดียวจึงไม่สามารถ

ปฏิบติังานดา้นต่างๆไดท้นัภายในระยะเวลา การจาํหน่ายพสัดุมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นเจา้หนา้ท่ียงัขาดความรู้

ความเขา้ใจในการจาํหน่ายพสัดุและยงัสอดคลอ้งกบัธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ (2556, บทคดัยอ่) ผลการวิจยัดา้น

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี ของ บุคลากร ส่วนการคลงัสังกดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีพบว่า บุคลากรส่วนการคลงั ส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันา

ความรู้ในดา้นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดการจดัทาํทะเบียนคุมพสัดุ ครุ ภณัฑ์และการปิดบญัชี อาจเน่ืองจาก

บุคลากร จาํนวนมากไม่ไดส้ําเร็จการศึกษาสาขาการบญัชีและขาดการอบรมพฒันา จึงทาํให้มีการบนัทึก

รายการผิดพลาดและตอ้งการรับการพฒันา สอดคลอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน (2554) ได้รายงานการตรวจสอบด้านการเงิน บญัชี พสัดุและงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่าขอ้บกพร่องต่าง ๆ เกิดจากความไม่เขา้ใจและการขาดความรู้เก่ียวกบัการเงิน 

การบญัชี การพสัดุ และการงบประมาณของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ทาํให้การปฏิบติังานดา้น

การคลงัเป็นไปอยา่งไม่ถูกตอ้งเกิดขอ้ผดิพลาด จึงเห็นไดว้่าบุคลากรในส่วนการคลงัตอ้งมีความรู้และความ

เขา้ใจเก่ียวกับการบญัชีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการทาํงานของส่วนการคลงั   จากผลการวิจยัพบว่า บุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสังกดัในสํานักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น

การวางแผนงบประมาณ และดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ซ่ึงอภิปรายในแต่ละ

ดา้น ไดด้งัน้ี            

    1.1 ดา้นการวางแผนงบประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นต่อการ

วางแผนงบประมาณในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครมีบริหารงานดา้นการวางแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสังกัดในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานครมีการจดัทาํประมาณการรายไดข้องสถานศึกษาล่วงหนา้ 3 ปี ตรงตามท่ีกฎระเบียบกาํหนด 
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ดงัท่ีเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช (2536, อา้งถึงใน เดช ดอนจนัทร์โคตร, 2550, บทคดัยอ่) 

งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน เพราะเป็นแผนงานการเงินท่ีมีการกาํหนดรายรับและรายจ่าย

ของงาน/โครงการต่างๆ ไวล่้วงหนา้ จึงทาํให้ผูบ้ริหารใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน เป็น

เคร่ืองมือในการควบคุมนโยบายของหน่วยงานในการดาํเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆของ

หน่วยงานและเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการปฏิบติังาน ว่าไดด้าํเนินการ ตามแผนท่ีตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึง

เป็นการวดัความสามารถของผูบ้ริหารไปพร้อมกนั และยงัสอดคลอ้งกบับรรจบ  โตใหญ่ (2010,บทคดัยอ่) ท่ี

ศึกษาเร่ืององคป์ระกอบการบริหารงานโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง งานงบประมาณ  ประกอบดว้ย  3  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 1. องคป์ระกอบการจดัสรรงบประมาณท่ีมี

ความเหมาะสม นั่นคือ ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณท่ีรัดกุม เหมาะสมกับศักยภาพของ

โรงเรียน  2. องคป์ระกอบผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารตอ้งยึดหลกัความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีหลกัการ

บริหารแบบธรรมาภิบาล  มีความเป็นผูน้าํ บริหารงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 3. องคป์ระกอบการ

ให้ความรู้แก่บุคลากร เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความรู้ เก่ียวกับงาน

งบประมาณของสถานศึกษา เพื่อจะไดน้าํความรู้ท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจในการจดัสรรงบประมาณ

ใหถู้กตอ้ง รัดกมุ และมีความเหมาะสม พอประมาณกบัศกัยภาพของสถานศึกษา   

  1.2   ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นต่อการ

จดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากมีการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง อยา่ง

เป็นระบบ โปร่งใส มีการกาํกบั ติดตามและตรวจสอบจากหน่วยงานตน้สังกดัอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพราะ

ชลณิการ์ วงศ์ษา(2014,บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณของสถานศึกษากรณีศึกษา 3 

โรงเรียน ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า การบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษา มุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน โดย การบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้จดัทาํแผนการใช้จ่าย

งบประมาณและเม่ือดาํเนินการ เรียบร้อยแลว้จะส่งการขอตั้งงบประมาณไปท่ีตน้สงักดัคือสาํนกังานเขต ฝ่าย

การศึกษาและทางฝ่ายการศึกษา จะส่งต่อไปท่ีฝ่ายคลงัเพ่ือจะไดม้าซ่ึงงบประมาณท่ีตอ้งการ งบประมาณท่ี

ไดรั้บจากกรุงเทพมหานครและ งบอุดหนุนจากรัฐบาล เม่ือไดง้บประมาณมาแลว้ก็ทาํการจดัซ้ือจดัจา้งโดยมี

วิธีการดงัน้ี จดัทาํรายงานขอซ้ือ/ จา้ง ตอ้งทาํรายงานขอซ้ือ/จา้ง โดยระบุรายละเอียดของการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึง

รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งน้ี วิธีการจดัซ้ือจดัจา้งมี 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธี

พิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธี ประมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ การกาํหนดว่าจะใชว้ิธีการใดนั้น ตอ้งพิจารณา

ตามวงเงินและเง่ือนไขต่าง ๆ กาํหนดในระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม การเสนอขออนุมติั จดัซ้ือ/จา้ง ผูจ้ดัซ้ือจดัจา้งตอ้งทาํรายงานขอซ้ือ/จา้ง ท่ีจดัทาํไวแ้ลว้เสนอขอ

อนุมติั ตามขั้นตอนจากผูมี้อาํนาจ อนุมติั มอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี/คณะกรรมการต่างๆเม่ือไดรั้บอนุมติัให้

จดัซ้ือ/จา้งส่วนราชการตอ้ง มอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและหรือคณะกรรมการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การ
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จดัซ้ือ/จา้ง ตามวิธีการจดัซ้ือ จดัจา้งท่ีไดรั้บอนุมติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรกาญจน์  สุขสดเขียว(2556,บทคดัยอ่) 

ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจยั ท่ีกล่าวว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ ไม่พบ

ปัญหาเร่ืองระบบ การจดัซ้ือจดัจา้งเพราะส่วนมากจะมีกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสมาคมผูป้กครอง 

และมีผู ้ มีส่วนไดเ้สีย (steak holder) ท่ีมีความรู้กฎหมายดา้นระบบจดัซ้ือจดัจา้ง เขา้มาให้ความช่วยเหลือ 

และใหค้าํปรึกษาในเร่ืองดงักล่าว และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีสังกดัในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อ เร่ืองของการวางระบบควบคุมการใช้

งบประมาณโดยใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือมากท่ีสุด รองลงมาคือ การดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดรั้บการอนุมติัจาก

ผูมี้อาํนาจในหน่วยงานทุกคร้ังและการดาํเนินการใชง้บประมาณตรงตามความตอ้งการของโรงเรียนน้อย

ท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองมาจากงบประมาณท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งไดรั้บการอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร เป็น

งบดาํเนินการจึงทาํให้การใชง้บประมาณไม่ตรงกบัความตอ้งการของสถานศึกษาแต่ละแห่งดงัท่ี ชลณิการ์ 

วงศษ์า(2014,บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณของสถานศึกษากรณีศึกษา 3 โรงเรียน ของ

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1. การบริหารงบประมาณ ในการ

จดัสรรงบประมาณให้กบัโรงเรียนโดยการจดัสรรตาม จาํนวนรายหัวนกัเรียน ประกอบดว้ย ค่าเล่าเรียน

อุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน มีการบริหารจดัการงบประมาณในโครงการเรียนดีเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพโดย ซ่ึงทุกโรงเรียนใน

สังกดักรุงเทพมหานครไดรั้บการจดัสรรงบจากจาํนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเหมือนกนั คือ จาก

งบประมาณกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2) การดาํเนินงานเก่ียวกบังบประมาณโรงเรียนมี

การขอตั้งงบประมาณและส่งการขอตั้งงบประมาณเพื่อจะไดม้าซ่ึงงบประมาณท่ีตอ้งการไปยงัตน้สังกดัโดย

สาํรวจ รวบรวม วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาดา้นงบประมาณ ในการพฒันา ปรับปรุง 

แกไ้ข การบริหารท่ีใช ้ งบประมาณในการบริหารงานแต่ละดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกัการศึกษา(2549) 

การศึกษาเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต และสังคมตอ้งลงทุนเพื่อการศึกษาโดยการช่วยเหลือสนบัสนุน การ

จดัการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ จดัสรรใหเ้พียงพอเป็นธรรม เสมอภาคและมีประสิทธิภาพ พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บญัญติัให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นการบริหารงานวิชาการ งาน 

งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และ สถานศึกษาโดยตรง โดยกาํหนดใหส้ถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเพื่อใหมี้ความเป็นอิสระคล่องตวั สามารถ

บริหาร จดัการศึกษาในสถานศึกษาไดส้ะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ  

  1.3   ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โดยภาพรวมและรายข้อมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองมาจากการ

บริหารงบประมาณนั้นสถานศึกษาจะตอ้งรับผดิชอบจดัทาํพนัธกิจและ แผนกลยทุธ์ มีระบบการดาํเนินงาน
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ในการจดัทาํงบประมาณ การบริหารงบประมาณและการติดตาม ประเมินผลใหช้ดัเจน โปร่งใส โดยมีการ

กาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช ้ ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยา่ง

คุม้ค่า ทั้งน้ี เพราะพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39  กาํหนดให้รัฐจดั การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย รัฐจึง

จาํเป็นตอ้งระดมทุนใหมี้รายไดเ้พื่อนาํมาสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั จึงเร่งรัดการปรับเปล่ียนกระบวนการ

ในการจดัทาํและจดัสรรงบประมาณ ใหง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีสอดคลอ้งกบั

นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาของ ประเทศและทอ้งถ่ินมากข้ึนโดยส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรม 

หน่วยงานมีบทบาทในการตดัสินใจ พร้อม ทั้งจดัให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปอยา่ง คล่องตวั เนน้ผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเกิดข้ึนเป็น

สาํคญั ในการน้ีรัฐกาํหนดนโยบาย แนว ทางการปฏิบติัใหส้ถานศึกษาบริหารจดัการอยา่งอิสระ และจดัสรร

งบประมาณสนับสนุนเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับวรกาญจน์  สุขสดเขียว

(2556,บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สรุปผลการวิจัยว่า แนวทางการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล คือ สถานศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถทาํหน้าท่ี

โดยตรงดา้นการจดัทาํบญัชี การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณ และด้านกฎหมายเก่ียวกับการจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง กรณีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติ

บุคคลขนาด เลก็ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจดัระบบโดยกาํหนดเครือข่ายการใหบ้ริการความรู้ดา้น 

การจดัทาํบญัชี การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุม งบประมาณ 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับ มีคาํสั่งการกาํหนดความรับผิดชอบในการ

ลงบญัชี โดยแยกหนา้ท่ีดา้นการเงิน การตรวจสอบอยา่งชดัเจนมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจดัทาํรายงานผล

การใชง้บประมาณของโรงเรียน และมีการนาํเสนอผลรายงานการใชง้บประมาณของโรงเรียนต่อหน่วยงาน

ตน้สังกัด และผูเ้ก่ียวขอ้งน้อยท่ีสุด  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ต่างเขา้ใจว่าการนําเสนอผล

รายงานการใชง้บประมาณของโรงเรียนต่อหน่วยงานตน้สงักดั และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยจดัทาํเพียงปีละ 1 คร้ังเพื่อ

รอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีตน้สังกัดมอบหมายให้มาตรวจสอบการบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาอยู่แลว้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทนา  สมิงไพร(2558,บทคดัย่อ)ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จงัหวดั

สุพรรณบุรี พบว่า ในภาพรวมสามารถดาํเนินการอยูใ่น ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการ 

วางแผนและจดัทาํงบประมาณอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นการติดตามประเมินผลงบประมาณและดา้น

การ บริหารงบประมาณ สามารถดาํเนินการไดใ้นระดบัมาก 

   1.4   ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยภาพรวมและรายขอ้มีความ

คิดเห็นต่อการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากสถานศึกษาท่ี
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สังกัดในสํานักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครมีการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ

โรงเรียนต่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพราะวรกาญจน์  สุขสด

เขียว(2556,บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล สังกดั

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถทาํหน้าท่ีโดยตรงดา้นการจดัทาํบญัชี การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน การ

บริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และ ดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อให้การ

ทาํงานรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตาม มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ประมุข  ติฐิโต(2558,บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการดาํเนินงาน ดา้นวิชาการในจงัหวดัเพชรบุรี สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดงัท่ีวา่ ขอ้คน้พบจากงานวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันา

ดา้นการบริหารการเงินและการ ควบคุมงบประมาณ ดา้นการรายงานผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน ดา้นการ

ติดตามและประเมินผล และด้าน การคาํนวณตน้ทุนผลผลิต เพื่อให้การดาํเนินงานด้านวิชาการมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัควร ปรับปรุงงานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน และงานวดัผล

และประเมินผลใหมี้คุณภาพ 

 2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น เก่ียวกบัการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาใน

สังกดัสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาท่ี

สังกดัในสํานักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดั พบว่า โดย

ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพราะบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกดัอยู่

ในสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ท่ีมีจาํนวนบุคลากรทางการศึกษาและลกัษณะของการ

บริหารงานงบประมาณในดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการบริหาร

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ และดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัไดก้าํหนดระเบียบและขอ้ปฏิบติัไว ้สอดคลอ้งกบั วรกาญจน์  สุข

สดเขียว(2556,บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจยั ท่ีกล่าวว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล

ขนาดใหญ่ ไม่พบปัญหาเร่ืองการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 พบว่าอยูใ่นระดบั ปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นการรายงานทาง

การเงินและผลการดาํเนินงาน ดาํเนินการจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง และดา้นการบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณเน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการรายงานทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานดา้นการจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้งและดา้นการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณเขา้มาทาํหนา้ท่ี

ดงักล่าว เน่ืองจากการปฏิบติังานทั้ง 3 ดา้นน้ี ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ มีความชาํนาญดา้นกฎหมายและ

บญัชี ซ่ึงวิชาชีพทั้งสองต่างก็เป็นวิชาชีพชั้นสูง เช่นเดียวกบัวิชาชีพครู ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะ
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ดา้นโดยตรง   ซ่ึงบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาท่ี

สังกดัในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร โดยดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้งอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั และความคิดเห็นดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานนอ้ย

ท่ีสุด อาจสืบเน่ืองมาจากสถานศึกษาท่ีสังกดัในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครมีเพียงสถานศึกษา

ขนาดกลางขนาดและขนาดใหญ่เท่านั้น อีกทั้งสถานศึกษาในสังกดัทุกแห่งจะตอ้งมีจดัทาํการรายงานทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของโรงเรียนต่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ยงัขาด

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปรับทราบ จึงส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น ต่อการ

บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกดัในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลียว ศิริมาศ (2553, บทคดัยอ่) ท่ีกล่าวว่า ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของ

ครูผูส้อนท่ีมี สถานภาพการดาํรงตาํแหน่งและขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีความพึง พอใจต่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี

อนั เน่ืองมาจากว่า การบริหารโรงเรียนในปัจจุบนัมีการปรับโครงสร้างท่ีคลา้ยๆ กนั และในโรงเรียนแต่ละ

โรงเรียนท่ีมีการเปิดสอนท่ีแตกต่างกนันั้นมีการบริหารเป็นเครือข่าย ซ่ึงกนัและกนั มีการกระจายอาํนาจ ให้

การมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจอย่างทัว่ถึง จึงทาํให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่

แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รักชนก คาํวจันงั ( 2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการใชอ้าํนาจของ

ผูบ้ริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครนายก ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบความพึง พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา จาํแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียนของขา้ราชการครูที มีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 3.   ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานงบประมาณ

ของสถานศึกษาท่ีสงักดัในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร  ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งบุคลากร

ทางการศึกษา ท่ีมีต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ไม่

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เพราะ  ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานภายในสถานศึกษาท่ีสังกดัสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกัดในสํานักงานเขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั อาจสืบเน่ืองมาจากลกัษณะของการ

บริหารงานงบประมาณในดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการบริหาร

ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ และดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ตามท่ีหน่วยงานตน้สงักดัไดก้าํหนดระเบียบและขอ้ปฏิบติัไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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ภาวิณี  (2557,บทคดัยอ่)ท่ีกล่าวว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานภายในสถานศึกษาท่ีสังกดัเทศบาล

นครยะลาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสังกดัเทศบาลนคร

ยะลา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลดัดาวลัย ์ใจไว (2558,บทคดัยอ่)ท่ีกล่าวว่า 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

ศรีราชา 1 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จาํแนกตามประสบการณ์ในการ

ทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บการ

พฒันาดา้นการบริหารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให ้ สามารถบริหารงานใหมี้คุณภาพและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

เปล่ียนไปตามรัฐธรรมนูญ มีการสั่งงานตามคาํสั่งหนงัสือเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ทาํให้การบริหารของ 

ผูบ้ริหารเป็นไปตามระบบและครูมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บหมายเป็นอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปปฏิบัติจริง 

1. ควรจดัอบรมสมัมนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานงบประมาณของสถานศึกษา

อยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปี ละ 2 คร้ัง เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งชดัเจน ทราบ

ถึงกฎ ระเบียบท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูผูรั้บผดิชอบการจดัทาํรายงานทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นปัจจุบนัและมีการเผยแพร่ผลการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาต่อสาธารณชน 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลและในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานงบประมาณของ

สถานศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบท่ีราชการกาํหนด 

2. เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ทางการจดัทาํรายงานทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานงบประมาณของสถานศึกษาในสาํนกังานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครใหแ้ก่บุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานงบประมาณของสถานศึกษา 
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