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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จําแนกตามตําแหนง
และขนาดโรงเรียน  โดยใชกรอบแนวคิดในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  7  ดาน  แบบสอบถามแบงเปน  3  ตอน  
ไดแก  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  7  ดาน  คือ การดําเนินการจัดทําและเสนอของบประมาณ  การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารบัญชี  และ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย  ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  และ
ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด 

สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก  คารอยละ  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยใชการทดสอบคาที  ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  และการวิเคราะห
เนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปด   
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1  ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหาร  จํานวน  172  คน  คิดเปนรอยละ 100   
ครูการเงิน  จํานวน  172  คน  คิดเปนรอยละ  100  โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  138  คน  
คิดเปนรอยละ  40.10  สถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน  116  คน  คิดเปนรอยละ  33.70  และสถานศึกษา
ขนาดใหญ  จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  26.20 

 5.1.2  คาเฉลี่ยการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
ทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ  คือ  ดานการจดัสรรงบประมาณ  
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ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ  และดานการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินและผลการดําเนินงาน  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  ดานการบริหารการเงิน   

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
1)  ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ  ไดแก  โรงเรียน
จัดทํารายละเอียดโครงสรางแผนงาน / โครงการ  และกิจกรรมหลัก  โรงเรียนจัดทํากรอบประมาณ
การใชจายระยะปานกลาง  โรงเรียนวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอ
การจัดการศึกษา  (SWOT)  และประเมินสถานภาพของการศึกษา  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ โรงเรียน
เปดโอกาสใหครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชมุชนทีม่สีวนรวม
ในการวางแผนงบประมาณ   

2)  ดานการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนวิเคราะหกิจกรรมตาม
ภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสราง  สายงาน  และตามแผนงาน / โครงการ 
โรงเรียนตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  ตลอดจนตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ
ที่ไดจากแผนการระดมทรัพยากร  โรงเรียนจัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส / รายเดือน  
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  โรงเรียนมีการนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  และรางขอตกลง
ผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา   

3)  ดานการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนวิเคราะหความคุมคาของแผนงานเปนสําคัญ  โรงเรียน
มีระบบบัญชีที่แสดงโครงสรางของขอมูลทางการเงิน  โรงเรียนมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผนงาน  
ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากภาครัฐ  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  โรงเรียนมีกระบวนการสําหรับติดตาม
ตนทุนผลผลิต  และตนทุนตอหนวย  และโรงเรียนมีขอมูลทางการเงิน  ที่สัมพันธกับขอมูลผลผลิต   

4)  ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียน
จัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปที่มีความจําเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได

งบประมาณไว  โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  โรงเรียนสํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
ตามเกณฑการรับทุนทุกประเภท  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  โรงเรียนวิเคราะหศักยภาพของสถานศกึษา
ที่ดําเนินการจัดหารายได  และสินทรัพยในสวนที่จะนํามาซึ่งรายได   
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5)  ดานการบริหารการเงิน  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  
อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนมีระบบการอนุมัติ  การตรวจสอบ  
และกระบวนการบันทึกเพื่อควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณเปนปจจุบัน  โรงเรียนแยกความรับผิดชอบ
ในการดูแลการลงบัญชีแยกประเภททั่วไป  และบัญชียอยแยกประเภท โรงเรียนมีหลักฐาน / เอกสาร
ที่จําเปนเพื่อใชสําหรับการอนุมัติการลงรายการทางบัญชี  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  โรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง   

 6)  ดานการบริหารบัญชี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  
อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนทําบันทึกบัญชีคงคาง  (พึงรับพึงจาย)  
โดยบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท  โรงเรียนบันทึกบัญชีประจําวันใหครอบคลุม
การรับเงินงบประมาณ  ตามระบบควบคุมการเงิน  โรงเรียนตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด
และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวัน  และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร  ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด  คือ  โรงเรียนจัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัด  สํานักงานตรวจสอบเงนิแผนดนิ
และกรมบัญชีกลางภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป  และโรงเรียนสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการ  
และเงินทุกประเภท  ณ  วันทําการสุดทายของเดือน  

 7)  ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนคิดคาบริการ
สินทรัพยภายใน  ระหวางหนวยงานอยางเหมาะสม  โรงเรียนลงทะเบียนขอมูลสินทรัพยที่ครอบคลุม
อยางสม่ําเสมอ  โรงเรียนมีระเบียบ  และขั้นตอนที่สนับสนุนใหเกิดการใชสินทรัพยอยางคุมคา  
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  โรงเรียนวางแผนลวงหนาในการจัดหาสินทรัพย  และการทดแทนสินทรัพยเดิม
โดยคํานึงถึงกรอบงบประมาณการรายจายลวงหนา   
 5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  โดยรวมและรายดานแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ยกเวนดานการบริหารการเงิน  การบริหารการบัญชี  และ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย  ไมแตกตางกัน  และพบวาความคิดเห็นของครูการเงินตอการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลสูงกวาผูบริหาร 
 5.1.4  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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5.2  อภิปรายผล 
 
 5.2.1   การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับ  กันตทัช  บุตรคํา  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ศึกษาสภาพและปญหาการบริหาร
งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  จํานวน  7  ดาน  ผลการวิจัยพบวา  สภาพการบริหาร
งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ เชาว  วินิจฉัย  (2546, บทคัดยอ)  การศึกษา
ความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด

ชลบุรี  ผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยที่มีตอระบบการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาพรวมและรายดานเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับ  จันทนา  แหงตระกูล (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธของ
ระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
8  กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  ตอการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ 
สงวนวุฒิชัย  ภาโนชิต  (2540, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การควบคุมกํากับการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย  พบวา  
สภาพในการควบคุมกํากับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย  มีการกํากับติดตามแผนอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ 
เฟรดเดอริกค  (Frederick,  1987,  p. 3261-A)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  สถาบันการศึกษากับบทบาทเกี่ยวกับ
นโยบายดานการเงินและการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรัฐโคโรราโด  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ผลการวิจัย  พบวา  บทบาทดานการเงินที่นํามาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑและการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  สวนใหญมีความเห็นสอดคลองตอบทบาทเหมือนกัน  จํานวน  13  ขอ  
จากระดับบทบาททั้งหมดที่ใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบจํานวน  24  ขอ ทั้งนี้เนื่องจากวา  
ในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลผูบริหาร ครูการเงิน  รวมไปถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนจะตองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ  
โดยยึดหลักแนวคิดในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหาร
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จัดการมีความคลองตัว  โปรงใส ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้ง
จัดหารายไดจากการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอ
ผูเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546, หนา 39) 

 5.2.2   การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
สอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เนื่องวา ครูและผูบริหารมีบทบาทหนาที่แตกตางกันซึ่งผูบริหาร
มีหนาที่ในการบริหารงานในโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน  และหนวยงานตนสังกัด  
ประกอบกับการบริหารงานของผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินงานใหโรงเรียนมีการพัฒนา

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว  ซ่ึงในบางครั้งการใชงบประมาณจึงไมเปนไปตามแผนงบประมาณ
มากนักเพราะตองปรับตามสภาพของงานที่จะตองดําเนินการ  สวนครูมีหนาที่ในการจัดการเรียน
การสอนและปฏิบัติงานอื่นๆ การใชงบประมาณก็ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติสอดคลองกับ เชาว  
วินิจฉัย  (2546, บทคัดยอ)  การศึกษาความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยสรุป  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครู
อาจารย  จําแนกตามตําแหนง  ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ
สอดคลองกับ  จันทนา  แหงตระกูล  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธของระบบ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนาแผนงาน  
ครูหัวหนาสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ครูหัวหนาการเงิน  จําแนกตามตําแหนงภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และสอดคลองกับ  ดารา  ชินชัย  (2549,  บทคัดยอ)  ไดศึกษา
สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  
เขต  5  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต 5  ตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรและขนาดโรงเรียน  ผลการวิจัย
พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่  โดยภาพรวมและรายดาน  พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคลองกับ ชีท  (Sheet, 1987,  p. 3309-A)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความเห็นและความคาดหวัง
ของผูบริหารโรงเรียน  ครู  อาจารย  และผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในประเทศแคนาดาดานการพัสดุ  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูจัดการเกี่ยวกับการกอสราง  
การจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ  โดยครู  อาจารยเปนเพียงผูเสนอรายการสื่อและวัสดุที่ตองการใช  สวนผูปกครอง
มีสวนเกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารโรงเรียนนอยมาก  และสอดคลองกับ แมคกัฟฟ  (Mc Guffey,  
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1980,  p. 15)  ศึกษางานวิจัยเร่ือง  การบริหารงานธุรการของสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา  แลวหาขอมูล
จากผูปฏิบัติหนาที่งานธุรการ - การเงิน  เฉพาะระดับหัวหนางานในป  ค.ศ.  1980  ผลงานวิจัยท่ีสําคัญ
พบวา  ผูบริหารงานธุรการใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมากที่สุดโดยใหเหตุผลวา  
เปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานอื่นๆ และสอดคลองกับ ฟอสเตอร  (Foster,  1990,  p. 229)  
ทําการศึกษาเพื่อความสมดุลและเงินภาษีรายไดกลางของระบบการเงินโรงเรียนในโคโลราโด  
ผลการพิจารณาจากระบบการเงินของโรงเรียนในชุมชนในโคโรราโด   ในป  1988  พบวา  
ถาการปฏิบัติงานดานการเงินดีขึ้น ความสมดุลและเงินภาษีรายไดกลางสามารถสนับสนุนการศึกษา
ของประชาชนได 
 5.2.3  การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  เนื่องจาก
การดําเนินงานตองใชระเบียบและแนวปฏิบัติเดียวกันถึงแมจะเปนโรงเรียนที่มีขนาดตางกันก็ตาม  
สอดคลองกับ  วาทินี  ตันติวีระวงศ  (2546,  บทคัดยอ)  ศึกษาความรูและการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหารและครูโรงเรียนในโครงการนํารอง

การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  ผลงานวิจัยพบวา  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามขนาดโรงเรียน  พบวา  ทั้งโดยภาพรวมและ
รายดานผูบริหารและครูในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  มีการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การวางแผน  แบบมุงเนนผลงานไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับ  เชาว  วินิจฉัย (2546, บทคัดยอ)  
การศึกษาความคิดเห็นตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัย พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ทํานองเดียวกับ  เชษฐา  ชาญพานิชย  (2548, บทคัดยอ)  ศึกษา
สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเมืองระยอง  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  1  ผลการวิจัยพบวา  สภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเมืองระยอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง  เขต 1  โดยรวมและรายดาน  ไมแตกตางกัน  และกันตทัช  บุตรคํา  (2549, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  
ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  จํานวน  7  ดาน  และ
เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
จําแนกตามตําแหนง  และขนาดโรงเรียน  พบวา  สภาพการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 3  จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  และ  
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ดารา  ชินชัย  (2549,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต 5  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5  ตามตําแหนงหนาที่
ของบุคลากรและขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล ตามขนาดโรงเรียน  ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  

 จากการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคล  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ซ่ึงจะเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง / พัฒนา  
ระบบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ  และเปนขอมูลสนับสนุนการทําวิจัย
ใหขยายวงกวางมากขึ้น  ผูวิจัยขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

 5.3.1   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1)  ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหครู  บุคลากร

ทางการศึกษา  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชนที่มีสวนรวม  ในการวางแผนงบประมาณ  
 2)  ดานการจัดสรรงบประมาณ  โรงเรียนมีการนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา  
 3)  ดานการตรวจสอบ   ติดตาม  ประเมินผล   และรายงานผลการใชเงินและ

ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีกระบวนการสําหรับติดตามตนทุนผลผลิต  และตนทุนตอหนวย  
 4)  ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โรงเรียนมีการวิเคราะห

ศักยภาพของสถานศึกษาทีด่ําเนินการจัดหารายได  และสินทรัพยในสวนที่จะนํามาซึ่งรายได   
 5)  ดานการบรหิารการเงนิ  โรงเรยีนมกีารแตงตั้งคณะกรรมการในการจดัซื้อ จดัจาง  
 6)  ดานการบริหารบัญชี  โรงเรียนควรมีการสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการ

และเงินทุกประเภท  ณ  วันทําการสุดทายของเดือน  
 7)  ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย  โรงเรียนควรมีการวางแผนลวงหนา

ในการจัดหาสินทรัพย  และการทดแทนสินทรัพยเดิมโดยคํานึงถึงกรอบงบประมาณการรายจาย
ลวงหนา  
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 5.3.2   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ตัวแปรอื่น  เชน  อําเภอที่ตั้ง  หรือโรงเรียน
ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
  2)  ควรศึกษาสภาพและปญหาการบริหารการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  3) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


